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AA24MA03-07 חליפי350כןמאזדה 6 ש' 03-07מיכל עיבוי למצנן מים

AA252TO12- חליפי303.19כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מיכל עיבוי למצנן מים

AA44TO15 - חליפי748כןטויוטה היילקס ש' 15-21מיכל עיבוי לרדיאטור

97606B900014-16 ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן i10 מקורי2,358.00לאיונדאי

9825371480(GT) 20 - מקורי2,638.13כןפיג'ו 2008 - 20מצנן (מעבה) מזגן

97606C820019 - מצנן (מעבה) מזגןi20 15-20 מקורי3,863.00כןיונדאי

97606F229018 - מצנן (מעבה) מזגןi30 - 18 מקורי1,027.00כןיונדאי

25310K710020 - ש' - 20מצנן מים i10 מקורי1,914.00לאיונדאי

25330D300016 - מקורי148לאיונדאי איוניק ש' 16-20מכסה מיכל עיבוי למצנן מים

97606S100019 - מקורי3,070.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מצנן (מעבה) מזגן

97606J980021 - מקורי2,750.00לאיונדאי קונה ש' - 18מצנן (מעבה) מזגן

25430J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מיכל עיבוי למצנן מיםD מקורי130.8לאקאיה סיד

25430BY00021 - מקורי372לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מיכל עיבוי למצנן מים

97606A920018 - מקורי3,441.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20מצנן (מעבה) מזגן

25430N720022 - מקורי3,876.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מיכל עיבוי למצנן מים

921008539R19 - מקורי5,499.48כןרנו קדג'אר 16-20מצנן (מעבה) מזגן

מקורי223.93כןשברולט טראקס ש' 17-18מיכל עיבוי למצנן מים - 9538003317

V3B012132113 - מקורי248לאסקודה ראפיד ש' 13-18מכסה מיכל עיבוי למצנן מים

73210FL00017 - מקורי1,996.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מצנן (מעבה) מזגן

215595838R15 - מקורי762.75כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18כונס אוויר למצנן (מעבה) מזגן

מקורי1,174.88לאטויוטה קורולה ש' 08-10מיכל עיבוי למצנן מים -164802208008

מקורי881.68כןשברולט קרוז 08-20מצנן (מעבה) מזגן 08-14 (ח)13377762

164800D03009- מקורי270לאטויוטה וורסו 09-12מיכל עיבוי למצנן מים

191015AAK0118 - 4מיכל עיבוי למצנן מיםD -18 'מקורי1,148.21כןהונדה סיווק ש

217106RN0A21 - מקורי387.29לאניסאן קשקאי ש' - 21מיכל עיבוי למצנן מים

מקורי720.85לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מיכל עיבוי למצנן מים - 898095701212

160781100A21 - מקורי1,158.62לאטסלה מודל 3 ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

97606D755015- מקורי2,517.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20רדיאטור (מעבה) מזגן

7812A210(ח) מקורי5,193.76כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מצנן (מעבה) מזגן -08

97606A810018 - מקורי3,054.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מצנן (מעבה) מזגן

LF8B15350B04- 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 04-09 'מקורי317.64לאמאזדה 3 ש

V8U0260401C15 - ש' 11-18מצנן (מעבה) מזגן Q3 מקורי1,919.38לאאודי

P5791535121 - ש' 17-21מיכל עיבוי למצנן מים CX-3 מקורי210.6כןמאזדה

PE0115351A12- ש' 12-16מיכל עיבוי למצנן מים CX-5 מקורי180.57לאמאזדה

PA5P15360A20 - ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים CX-30 מקורי207.3לאמאזדה

DB9L61480A15-19 4מצנן (מעבה) מזגןD/5D 15-21 'מקורי1,300.81לאמאזדה 2 ש

G91H0F4011

מיכל עיבוי למצנן מים (לקירור היברידי) -

19 4D 19 - 'מקורי1,011.33לאטויוטה קורולה ש

DB3R61480A17 - ש' 17-21מצנן (מעבה) מזגן CX-3 מקורי1,300.81כןמאזדה

V5Q0816411AR17 - מקורי1,875.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מצנן (מעבה) מזגן

884A01211022 - מקורי4,126.85לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מצנן (מעבה) מזגן

8984866271

 ,+S ) 21 - מיכל עיבוי למצנן מים

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי899.72לאאיסוזו די. מקס ש

V80A816411M17 - ש' 17-22מצנן (מעבה) מזגן Q5 מקורי2,092.74לאאודי

V1K0145803CD14- מקורי1,750.00לאסקודה סופרב ש' 13-15מצנן (מעבה) מזגן

AB010SE17 - חליפי3,582.15כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

AB013NI14- חליפי1,796.99כןניסאן נוט ש' 14-17מגן קדמי חיצוני

AB013SU17 - חליפי2,430.40כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן קדמי חיצוני

AB014MA15-19  4מגן קדמי חיצוניD/5D 15-21 'חליפי1,556.46כןמאזדה 2 ש

AB015SKSW 17 - חליפי2,586.02כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן אח' חיצוני

AB017SK18 - חליפי2,324.30כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני



AB019HY18-20 חליפי3,506.02לאיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB01AU

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישנים - 

חליפי7,299.09כןאודי A4 ש' 1616-19

AB01BU10- חליפי4,539.50כןביואיק לה קרוס ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB01DGV 12 - חליפי1,806.02לאדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

AB01IS(4X4) 12-16 חליפי2,385.00כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

AB01PE08- חליפי1,927.31כןפג'ו 308 08-13מגן אח' חיצוני

AB020NI20 - חליפי4,582.32כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB022KI18-20 חליפי2,863.36כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי חיצוני עליון

AB026HY14- ש' 11-15מגן קדמי חיצוני i35 חליפי1,525.75כןיונדאי אלנטרה

AB029TO

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

לחיישנים -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,704.94כן15

AB02CV11- חליפי3,515.50כןשברולט סילברדו 07-12מגן קדמי חיצוני עליון

AB02SK13 - חליפי1,593.55כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB02SU13 - חליפי1,476.30כןסובארו אימפרזה 13-16מגן אח' חיצוני

AB034TO15 - חליפי2,898.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן אח' חיצוני

AB03SZ13- קרוסאובר 13-16מגן קדמי חיצוני תחתון SX4 חליפי1,482.00כןסוזוקי

AB05NI

מגן קדמי חיצוני ללא חורים לחיישנים 

חליפי1,382.00כןניסאן קשקאי ש' 14-1614-20

AB05SU

מגן אח' חיצוני - 18 (גימור 

( EYESIGHT18 - 'ש XV חליפי3,156.02לאסובארו

AB06HO19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני HRV חליפי5,028.19כןהונדה

AB08MA2.0  17 - 4/5מגן קדמי חיצוניD 13-18 'חליפי1,818.00כןמאזדה 3 ש

AB09SKCW 13- חליפי3,199.61כןסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

AB09SU12 - ש' 12-17מגן אח' חיצוני XV חליפי2,376.85כןסובארו

AB1001TO17 - 'חליפי263.93כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך צדדי שמאל למגן אח

AB1002TO17 - 'חליפי287.81כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך צדדי ימ' למגן אח

AB1007RE18 - חליפי637.12כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1008CV

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים וללא 

חליפי4,480.00כןשברולט סילברדו 13-19ערפל - 15

AB1009PE08 - חליפי509.69כןפג'ו 308 08-13פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1010TO13- חליפי787.68כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' צדדי

AB1012HY12- תומך צדדי שמאל למגן קדמיi20 12-15 חליפי128.02לאיונדאי

AB1014CV17 - חליפי459.53כןשברולט טראוורס 17-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1017RE19 - חליפי3,564.00כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB1017VW17-19 חליפי1,104.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

AB101FO11-'כיסוי וו גרירה במגן קד

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי175.43כן

AB101IS02-03 חליפי860.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02מגן קדמי חיצוני

AB1020HY18 - חליפי4,872.27כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן קדמי חיצוני

AB1021HY19 - חליפי147.05כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גריל תחתון שמאל

AB1022PE14- 'חליפי270.33כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1027FO20 - 4 ש' - 20מגן קדמי פנימיD/5/SW חליפי2,199.06כןפורד פוקוס

AB102LE15-17 ש' 15-23גריל תחתון שמאל NX חליפי311.51כןלקסוס

AB1030PE

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין+שמאל 

חליפי1,356.02לאפיג'ו 3008 17-21עם חורים 17-20

AB1034CV16 - חליפי210.81כןשברולט מאליבו ש' 16-19גריל תחתון ימין

AB1035PE17 - 'חליפי417.54כןפיג'ו 3008 17-21תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1035TOV 18 - חליפי841.5כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי פנימי

AB1036BM15 - חליפי3,853.65כןב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי חיצוני



AB1037RE

פס קישוט ניקל למגן אח' - 20 

(INTENSE)20 - חליפי453.44כןרנו קליאו

AB1038HY19-20 חליפי1,161.10כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי חיצוני

AB1039HY19-20 חליפי1,778.91כןיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' חיצוני

AB1045CVPREMIER 19 - חליפי278.74כןשברולט ספארק - 19גריל תחתון ימין

AB1045HY18 - חליפי1,518.95כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן מנוע קדמי תחתון

AB1048BM(מפואר) חליפי8,169.50כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני - 16

AB1049CV16 - חליפי717.95כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך מרכזי למגן קדמי

AB104TO02-06 חליפי1,493.97כןטויוטה קאמרי ש' 02-06מגן אח' חיצוני

AB1050BM16 - חליפי8,060.38כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני

AA15SZ08- 4/5מיכל עיבוי למצנן מיםD 08-14 'ש SX4  חליפי212.72כןסוזוקי

AA24RE11-13 5מיכל עיבוי למצנן מיםD 11-13  חליפי460.27כןרנו קליאו

AA25SU08- ש' 08-13מיכל עיבוי למצנן מים B3 חליפי187.25כןסובארו

AA32FI07- חליפי1,350.00כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מצנן (מעבה) מזגן

AA36MI18 - חליפי2,588.88כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מצנן (מעבה) מזגן

AA3TOחליפי417.04כןטיוטה קורולה ש' 01-02מיכל עיבוי למצנן מים

AA57MA08- חליפי441.45כןמאזדה 6  ש' 08-13מיכל עיבוי למצנן מים

V8W0816421M20 - ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן A4 מקורי2,331.00לאאודי

6455HF10 - פיקסו ש' 10-18מצנן (מעבה) מזגן C-3 מקורי3,199.15לאסיטרואן

מקורי188.85כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מיכל עיבוי למצנן מים - 4260922011

976061R300(ח) 4מצנן (מעבה) מזגן לדיזל -12D 12-16 'מקורי2,758.08כןקאיה ריו ש

V6C0121407(ח) מקורי165כןסיאט איביזה  ש' 09-16מיכל עיבוי למצנן מים - 16

97606B2010(ח) מקורי2,427.90כןקאיה סול ש' 14-18מצנן (מעבה) מזגן -14

מקורי325.19כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מיכל עיבוי - 967812588014

מקורי1,143.42לאשברולט ספארק 15-18מצנן (מעבה) מזגן - 9452485915

976061W0501.4T 17 - ש' 11-18מצנן (מעבה) מזגן i25 מקורי2,981.00לאיונדאי אקסנט

25431C840019 - מיכל עיבוי למצנן מיםi20 15-20 מקורי392לאיונדאי

254311W00012 - 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 12-16 'מקורי144.8כןקאיה ריו ש

25330D900016 - מקורי127לאיונדאי איוניק ש' 16-20מכסה מיכל עיבוי למצנן מים

D3139417 - ש' 17-21מצנן (מעבה) מזגן F -350 מקורי2,278.18לאפורד

9531080J0100008- 4/5מצנן (מעבה) מזגןD 08-14 'ש SX4  מקורי4,522.50לאסוזוקי

73210SG00213 - מקורי2,100.00לאסובארו פורסטר 13-18מצנן (מעבה) מזגן

921006454R13 - מקורי2,589.45לארנו קפצ'ור ש'  13-22מצנן (מעבה) מזגן

6455GK(ח) ש' 11-18מצנן (מעבה) מזגן  - 11  C-4 מקורי2,681.52כןסיטרואן

976062V000(ח) מקורי3,034.72כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מצנן (מעבה) מזגן -11

V5C0816411V 15 - מקורי2,259.75לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מצנן (מעבה) מזגן

V5Q0121407M18-19 מקורי170לאסקודה סופרב ש' 15-22מיכל עיבוי למצנן מים

97139A500013-15 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגןD מקורי1,838.30לאקאיה סיד

217108864R

מיכל עיבוי למצנן מים -20 

(INTENSE/RS LINE)20 - מקורי166.48כןרנו קליאו

217108467R22 - 4 ש' 17-23מיכל עיבוי למצנן מיםD מקורי359.18לארנו גרנד קופה

1793161M10000(ח) קרוסאובר 13-16מיכל עיבוי למצנן מים -13 SX4 מקורי212.4כןסוזוקי

976061R00011- ש' 11-18מצנן (מעבה) מזגן i25 מקורי2,120.00לאיונדאי אקסנט

2171100Q0C20 - מקורי774.57לאניסאן ג'וק - 20מיכל עיבוי למצנן מים

AB1051VW18 - 'פינה ימ' למגן אח

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי981.58כן22

AB1054PE20 - 'חליפי462.27כןפיג'ו 208 ש' - 20סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח

AB1054TO18 - חליפי114.75כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

AB1060PE20 - 'חליפי353.78כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1061FO18 - חליפי3,708.81כןפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים



AB1063TO

כיסוי וו גרירה שמאל בסורג מגן קדמי - 

חליפי144.15כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

AB1064TO19 - ש' - 19כיסוי וו גרירה ימין בסורג מגן קדמי RAV-4 חליפי146.69כןטויוטה

AB1065TO17 - מגן מנוע תחתון מרכזי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,411.08כן22

AB1066RE20 - 'חליפי798כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט פסי קישוט למגן אח

AB1068TO19 - ש' - 19גריל תחתון ימין ללא חור RAV-4 חליפי339.15כןטויוטה

AB1069RE14 - חליפי2,446.99כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני מושלם

AB106CV06-07 חליפי463.34כןשברולט מאליבו ש' 04-07סורג מגן קדמי

AB1070FO20 - 4 ש' - 20תומך שמאל למגן קדמיD/5/SW חליפי472.71כןפורד פוקוס

AB1070VWV 17 - חליפי1,145.62כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

AB1071BM13 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי X3 חליפי4,471.98כןב.מ.וו

AB1072PE

סט תומכים פנימיים ימ' + שמ' למגן 

חליפי780.55כןפיג'ו 208 ש' - 20אח' - 20

AB1072TO18 - פס קישוט ניקל לפנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,886.02לא21

AB1077FO20 - חליפי380.64כןפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל

AB1079CV15 - חליפי214.94לאשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1082PEV 20 - חליפי968כןפיג'ו 2008 - 20סורג מגן קדמי

AB1084TO19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון RAV-4 חליפי699כןטויוטה

AB1087HY19-20 חליפי152כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון שמאל

AB1088TO19 - חליפי404.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון ימין

AB1090BM15 - חליפי6,874.45כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1090VW10 - (ארוך) חליפי4,386.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15מגן אח' חיצוני

AB1093VW(LIFE PLUS) 21 - חליפי1,270.75כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי

AB1094PE20 - 'חליפי249.86כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1097FO14 - חליפי2,301.41כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי

AB109IS2WD 03-07 חליפי1,470.60כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07מגן קדמי חיצוני

AB10KI5D 08-09 5 ש' 08-09קלקר למגן קדמיD  חליפי387.32כןקאיה סיד

AB10NI15 - חליפי231.89כןניסאן ג'וק 15-19תומך שמאל למגן קדמי

AB1100BM19 - חליפי791.95כןב.מ.וו 300 ש' - 19סורג מגן קדמי

AB1103BM19 - חליפי556.64כןב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל ללא ערפל

מקורי4,097.88כןפג'ו 308 ש' 14-20מצנן (מעבה) מזגן -14 (ח)9673629780

97606F209016- מקורי2,448.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18רדיאטור (מעבה) מזגן

88450F4020V 17 - מצנן (מעבה) מזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,170.00לא22

מקורי1,907.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17רדיאטור (מעבה) מזגן-884603313015

מצנן (מעבה) מזגן - 185699515

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי2,877.23לא19

BBP261480C(ח) 4/5D  09-10 4/5מצנן (מעבה) מזגןD 09-13 'מקורי2,018.82כןמאזדה 3 ש

LFB715350C05-10 מקורי316.19לאמאזדה 5 ש' 05-10מיכל עיבוי למצנן מים

מיכל עיבוי למצנן מים-171705311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי248.34לא

P53W15351A(ח) 4מיכל עיבוי למצנן מים - 15D/5D 15-21 'מקורי178.99לאמאזדה 2 ש

מקורי1,065.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מיכל עיבוי למצנן מים -164702811313

מקורי566.92לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מיכל עיבוי למצנן מים - 164703704022

AB010FO

מגן אח' חיצוני (בלי חיישנים) 08-11  

4D08-12 'חליפי2,700.54כןפורד מונדאו ש

AB010SK15-19 חליפי3,490.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

AB012MA5D 07-09 5מגן קדמי חיצוניD 07-14 'חליפי1,293.24כןמאזדה 2 ש

AB012SK17 - חליפי3,504.03כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים



AB015NI4X4 18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X חליפי6,348.09כןניסאן

AB016AU

 (S LINE) 17 - מגן קדמי חיצוני

ACTIVE12-19 'ש A3 חליפי4,854.40כןאודי

AB016NI18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X חליפי6,450.00לאניסאן

AB017TO09-10 חליפי2,298.33כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן אח' חיצוני

AB018KI(דגם טורבו) 5מגן קדמי חיצוני - 18D/4D 17-22 'חליפי3,309.62כןקאיה ריו ש

AB018SK

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 15-

חליפי4,146.30כןסקודה סופרב ש' 1915-22

AB01DC15-17 (עם ערפל) חליפי1,405.95כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

AB02RE15- 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'חליפי2,510.00כןרנו מגאן ש

AB02SE5D 12- חליפי2,680.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

AB036TO19 - 4מגן אח' חיצוניD 19 - 'חליפי5,198.00כןטויוטה קורולה ש

AB03AU01-04 ש' 01-04מגן קדמי חיצוני A4 חליפי1,306.02לאאודי

AB03CI10- ש' 10-16מגן קדמי חיצוני C-3 חליפי1,977.64כןסיטרואן

AB03MA5D 04-06 5מגן אח' חיצוניD 04-08 'חליפי1,598.00כןמאזדה  3 ש

AB04HY11 - ש' 11-18מגן אח' חיצוני i25 חליפי1,190.64כןיונדאי אקסנט

AB05OP16 - (סטיישן) חליפי3,198.90כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי חיצוני

AB05SZ17 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון SX4 חליפי1,898.00כןסוזוקי

AB06AU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 16 (2 

חליפי5,570.62כןאודי A3 ש' 12-19חיישנים)

AB06SE17 - חליפי3,517.97כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

AB06SK11 - חליפי1,389.74כןסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB06TO13 - חליפי1,792.05כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB07MA12-(ללא חיישן) ש' 12-16מגן קדמי חיצוני CX-5 חליפי1,870.48כןמאזדה

AB07OPV 17 - ש' 17-20מגן אח' חיצוני תחתון X חליפי3,259.87כןאופל מוקה

AB07TO13-15 חליפי2,648.70כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB08NI16 - חליפי3,306.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18מגן אח' חיצוני

AB08TO10-11 חליפי1,858.94כןטויוטה קורולה ש' 10-13מגן קדמי חיצוני

AB1001PE17 - חליפי540.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי פנימי תחתון פלסטיק

AB1002FOחליפי1,506.02לארשימת מקטים מבוטליםמגן קדמי חיצוני תחתון 09-11 מבוטל

AB1004CV13 - חליפי2,106.02לאשברולט טראקס ש' 13-16מגן אח' חיצוני

AB1004RE

סט גרילים תחתון ימין +שמאל עם חור 

חליפי1,335.74כןרנו קליאו  5D 13-19ללא ניקל - 17

AB1012TO13- ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' בומבה RAV-4 חליפי1,144.46כןטויוטה

AB1013TO13- ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' בומבה RAV-4 חליפי1,156.02לאטויוטה

AB1014FO18 - חליפי2,128.08כןפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB1014RE09- (עם חיישנים) 4מגן אח' חיצוניD 09-15 'חליפי2,286.02לארנו פלואנס ש

AB1015CV17 - חליפי472.56כןשברולט טראוורס 17-23תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1018RE

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל 

חליפי837.17כןרנו מגאן סטיישן - 18עם חיישן - 18

AB1018VW09- חליפי375.25כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פחית כנף שמאל למגן קדמי

AB1022HY19 - חליפי123.03כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גריל תחתון ימין

AB1023TO16 - 'ש' 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח RAV-4 חליפי512.62כןטויוטה

AB1024PE19 - חליפי805.01לאפג'ו 308 ש' 14-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1025VW15 - 'חליפי214.29כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1026TO16 - ש' 13-18תומך שמאל קדמי למגן קדמי RAV-4 חליפי315.05כןטויוטה

AB1028HY19 - חליפי215.59כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB102FO08-11 חליפי55.83כןפורד פוקוס ש' 08-11תומך צדדי ימין (לבן) למגן קדמי

AB102SZ06-10 חליפי998.5כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן אח' פנימי

AB1030CV15 - חליפי1,501.00לאשברולט ספארק 15-18סורג מגן קדמי עם ניקל

AB1030FO17 - חליפי1,505.30כןפורד קוגה ש' 13-18ספוילר קדמי תחתון



AB1030VW18-20 '5-כיסוי וו גרירה במגן קדD 18 'חליפי96.05כןפולקסווגן פולו ש

AB1032PE1.2 19 - חליפי587.66כןפיג'ו 3008 17-21מגן אחורי פנימי מרכזי

AB1033CV13 - חליפי1,106.31לאשברולט טראוורס 13-16פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1037FO14 - 'חליפי451.11כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

AB103VW11 -  חליפי1,654.00כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן אח' פנימי

AB1107FO17 - ש' 17-21תומך שמאל למגן קדמי F -350 חליפי983.88כןפורד

AB1109HY12-מגן מנוע קדמי ימני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי407.15כן/סטישין

AB1109VW20 - חליפי1,015.75כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' חיצוני תחתון

AB110CV08-12 חליפי2,106.02לאשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני

AB1111VW15 - 'פינה ימ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי1,478.40כן15-22

AB1113CV20 - חליפי484.03כןשברולט סילברדו - 20תומך ימין מרכזי למגן קדמי

AB1114VW18 - תומך ימין למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי465.5כן22

AB1117TO19 - ש' - 19מגן מנוע מרכזי תחתון RAV-4 חליפי2,999.00כןטויוטה

AB1118BM19 - חליפי2,488.66כןב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון

AB1118HY19 - חליפי114.75כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך שמאל למגן קדמי

AB1119HY19 - חליפי114.75כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך ימין למגן קדמי

AB1123CV16 - חליפי624.01כןשברולט מאליבו ש' 16-19ספוילר קדמי

AB1127CVV 16 - חליפי413.89כןשברולט מאליבו ש' 16-19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

AB112HY4 +ערפלD 04-07 חליפי1,122.94כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07מגן קדמי חיצוני

AB1134TO19 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי RAV-4 חליפי3,368.55כןטויוטה

AB1136BM19 - 'ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד X1 חליפי225.14כןב.מ.וו

AB1138BM19 - ש' 13-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים X1 חליפי6,500.56כןב.מ.וו

AB1143BM17 - חליפי2,849.78כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' פנימי

AB1144FO20 - חליפי7,560.02לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם 2 חיישנים

AB1147HY19 - חליפי855.1כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20קלקר למגן קדמי

AB1148TO19 - 'ש' - 19פינה שמ' למגן אח RAV-4 חליפי1,870.00כןטויוטה

AB1149CV15 - 'חליפי552.37כןשברולט סילברדו 13-19כיסוי פינה ימ' למגן אח

AB1153BM15 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי צר X1 חליפי1,012.43כןב.מ.וו

AB1155HY20 - חליפי189.55כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1157FO5D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW חליפי4,906.02לאפורד פוקוס

AB115FI

מגן קדמי חיצוני מושלם שחור (עליון + 

חליפי3,838.14כןפיאט פיורינו ש' 09-17תחתון) - 16

AB115HY05-(רשת) חליפי17.85כןיונדאי טוסון ש' 05-10גריל תחתון ימין

AB1164CV13 - חליפי923.82כןשברולט אימפלה ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור

AB1166CV14 - חליפי381.57כןשברולט סילברדו 13-19תפס שמאל למגן קדמי

AB1167TO19 - 4גריל תחתון שמאל עם חורD 19 - 'חליפי158כןטויוטה קורולה ש

AB1172BM19 - ש' 13-21גריל תחתון ימין X1 חליפי752.49כןב.מ.וו

AB1172TO

קישוט ימין לסורג מגן קדמי - 18 (דגם 

(SE18 - 'חליפי672.29כןטויוטה קאמרי ש

AB1175CV16 - חליפי200.19כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1040CV17 - חליפי690.08כןשברולט טראוורס 17-23קישוט גריל תחתון שמאל

AB1040RE(ZEN) 20 - חליפי2,928.52כןרנו קליאו - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1041RE19 - חליפי947.21כןרנו קדג'אר 16-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1042PEV 17 - חליפי3,222.10כןפיג'ו 3008 17-21מגן אח' חיצוני

AB1043RE

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

חליפי621.44כןרנו מגאן סטיישן - 1818

AB1043TO19 - ש' - 19תומך ימין למגן קדמי RAV-4 חליפי674.58כןטויוטה

AB1047RE09 - 'חליפי866.7כןרנו מאסטר ש' 09-22פינה ימ' למגן אח



AB1047TO19 - 'ש' - 19תומך צדדי ימ' למגן אח RAV-4 חליפי305כןטויוטה

AB1049PE17 - (גחון קדמי) חליפי1,106.02לאפיג'ו 3008 17-21מסיט רוח למגן

AB104HY

סורג מגן קדמי תחתון  (עם מסגרת 

חליפי533.61כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15תחתונה מניקל) 11-13

AB1050TO14-16 חליפי367.17כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין +חור

AB1052CV15 - 'חליפי676.96כןשברולט סילברדו 13-19תומך שמ' צדדי למגן אח

AB1053FO15 - חליפי1,651.23כןפורד מוסטנג 05-17מגן קדמי פנימי

AB1055HY19 - חליפי3,849.65כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני

AB1055PE20 - חליפי1,186.02לאפיג'ו 208 ש' - 20מגן גחון במגן קדמי

AB1056PE20 - חליפי582כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי פנימי מרכזי

AB1056RE18 - 'חליפי799.91כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח

AB1056TO18 - 'חליפי440כןטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן אח

AB1062PE19 - חליפי851.84כןפג'ו 308 ש' 14-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1063FO14 - חליפי653.26כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1063PE20 - חליפי1,878.54כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

AB1064RE20 - 'חליפי1,680.43כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פינה ימ' למגן אח

AB1065FO19 - חליפי7,238.88כןפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

AB1065PE

מגן אח' חיצוני עם חיישנים ועם חור 

חליפי3,303.91כןפיג'ו 208 ש' - 20למצלמה - 20

AB1067FO4D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW חליפי4,858.94כןפורד פוקוס

AB1068HY18-20 חליפי1,780.35כןיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון

AB1072FOV 14 - 'חליפי965.1כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

AB1072RE20 - חליפי1,047.76כןרנו מאסטר ש' 09-22סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1072VW15-19 (גדול) חליפי195כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

AB1073BM14 - חליפי2,886.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי פנימי

AB1074CV18-20 'חליפי219.97כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1077RE20 - 'חליפי396.02לארנו מאסטר ש' 09-22כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1078HYV 15-18 חליפי350כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל ימין

AB1079RE16 - חליפי225כןרנו קדג'אר 16-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1081PE20 - חליפי760.19כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט עליון למגן קדמי

AB1085PE20 - חליפי2,352.00כןפיג'ו 2008 - 20מגן אח' חיצוני

AB1089FO

מגן אח' חיצוני ימין + שמאל עם 

חליפי4,283.30כןפורד F -350 ש' 17-21חיישנים ניקל - 17

AB1089VWV 16 - חליפי2,250.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני

AB108DC18 - חליפי392.85כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

AB1091TO19 - 'חליפי156.61כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1092TO19 - חליפי244.79כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

AB1094TO

פינה ימין למגן קד' ללא חיישן - 20 

חליפי917.55כןטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

AB1098HY19-20 חליפי152כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון ימין

AB109SEV 17 - חליפי97.68כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

AB1102PE20 - חליפי738.63כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי פנימי מרכזי

AB1104FO20 - חליפי1,614.89כןפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

AB1104HY19 - חליפי2,275.73כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן קדמי פנימי

AB1105CV19 - חליפי883.31כןשברולט בלייזר - 19גריל תחתון ימין מחוספס ללא ניקל

AB1105VW20 - חליפי589.05כןפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט למגן קדמי

AB1106VW20 - 'חליפי95.2כןפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1108FO17 - ש' 17-21תומך ימין למגן קדמי F -350 חליפי980.24כןפורד

AB1109CV20 - חליפי549.52כןשברולט סילברדו - 20תושבת מרכזית למגן קדמי



AB1115FO

מגן קדמי חיצוני ניקל עם חורים לערפל -

חליפי9,253.45כןפורד F -350 ש' 17-21 20

AB1116VW21 - חליפי2,665.43כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן אח' חיצוני

AB1118TO19 - '4תומך ימ' למגן אחD 19 - 'חליפי333כןטויוטה קורולה ש

AB1119TO19 - '4תומך שמ' למגן אחD 19 - 'חליפי340.16כןטויוטה קורולה ש

AB111AU09-12 ש' 09-16תפס שמאל למגן קדמי Q5 חליפי120.8כןאודי

AB1122VW15 - תריס תחתון שמאל במגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי369.75כן15-22

AB1123BM18 - ש' 13-21מגן אח' חיצוני X3 חליפי6,656.67כןב.מ.וו

AB1128TO14- חליפי745.19כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמאל למגן קדמי בומבה

AB1130CV19 - חליפי7,359.16כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עליון

AB1133TO19 - 4מגן מנוע תחתון ימיןD 19 - 'חליפי674.62כןטויוטה קורולה ש

AB1134VW18-20 '5-תומך ימ' למגן אחD 18 'חליפי145.35כןפולקסווגן פולו ש

AB1136CV19 - חליפי1,590.79כןשברולט בלייזר - 19גריל תחתון ימין מבריק עם ניקל

AB113DC21 - חליפי2,008.05כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי פנימי

AB1140CVRS 3.6 19 - חליפי6,768.56כןשברולט בלייזר - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1147VWV 17-19 חליפי727.6כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB1148CV15 - (אפור ) חליפי3,780.60כןשברולט סילברדו 13-19כיסוי מגן אחורי

AB114LEV 19 - ש' - 19פינה ימין למגן קד' עם חיישנים UX200 חליפי1,115.12כןלקסוס

AB1151HY20 - 'חליפי118.15כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1151TO14 - תומך עליון שמאל למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי680.02לא21

AB1155TO18 - חליפי2,693.42כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB1159VW21 - חליפי817כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

AB115VW08- גריל תחתון ימין+חור ערפלCC 08-11 'חליפי286.02לאפולקסווגן פאסט ש

AB1163HY19 - חליפי2,105.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים

AB1164TO5D 19 - 5כיסוי בסורג מגן קדמיD/SW 19 - 'חליפי282.46כןטויוטה קורולה ש

AB1165HY19 - חליפי388.45כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון שמאל

AB1166BM17 - חליפי658.77כןב.מ.וו 500 ש' - 17תומך שמאל למגן קדמי

AB1168TO

פס קישוט ניקל ימ' למגן אח' (מתחת 

חליפי136.02לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

AB1169TO

פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' (מתחת 

חליפי136.02לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

AB1170BM19 - ש' 13-21סורג מגן קדמי X1 חליפי877.54כןב.מ.וו

AB1170CV20 - 'חליפי1,434.80כןשברולט סילברדו - 20תומך פנימי ימ' למגן אח

AB1174BMV 19 - 'ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד X1 חליפי314.65כןב.מ.וו

AB117RO(ספורט) חליפי5,530.82כןרובר רנג' רובר ש' 11-21מגן אח' פנימי - 13

AB1181BM13 - 'ש' 13-18פס קישוט למגן אח X5 חליפי1,557.62כןב.מ.וו

AB1182BM15 - ש' 10-19סורג מגן קדמי עליון X6 חליפי593.81כןב.מ.וו

AB1182VW14 - חליפי4,354.55כןפולקסווגן חיפושית ש' 14-18מגן אח' חיצוני

AB1188CV17 - חליפי5,079.73כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון לצבע

AB118AU11-  (הכנה לצבע) 'ש' 11-18פינה ימין למגן קד A1 חליפי1,506.02לאאודי

AB1190CV19 - חליפי686.36כןשברולט בלייזר - 19תומך עליון מגן קדמי פנימי

AB1191TO15- חליפי2,702.77כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן אחורי חיצוני

AB1198HY21 - חליפי333.2כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB119IS

מגן קדמי חיצוני 4WD 07-09 (ערפל 

חליפי1,962.00כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12מלבן)

AB119SZ4D 08- 4/5ספוילר קדמיD 08-14 'ש SX4  חליפי1,250.00כןסוזוקי

AB11AU15-19   ש' 11-18מגן אח' חיצוני Q3 חליפי4,821.14כןאודי



AB11LA11- חליפי2,171.94כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13מגן קדמי חיצוני

AB11TO11- 'חליפי222.9כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן מנוע קדמי תחתון ימ

AB1200CV13 - חליפי860.02כןשברולט טראוורס 13-16תושבת מגן אח' פנימי

מקורי172.93כןפיג'ו 208 ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים - 982419868020

מקורי5,306.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מצנן (מעבה) מזגן - 5193792415

25430A200013 - מקורי98.1כןקאיה פורטה 13-18מיכל עיבוי למצנן מים

97606H900017 - 5מצנן (מעבה) מזגןD/4D 17-22 'מקורי2,612.30כןקאיה ריו ש

29134H900017 - 5כונס ימין למעבה מזגןD/4D 17-22 'מקורי68.2לאקאיה ריו ש

97606A790016 - מקורי2,201.70לאקאיה פורטה 13-18מצנן (מעבה) מזגן

97606J7300SW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מצנן (מעבה) מזגןD מקורי2,185.20לאקאיה סיד

976062K600(ח) מקורי2,724.70כןקאיה סול ש' 12-13מצנן (מעבה) מזגן -12

217104354R11-13 5מיכל עיבוי למצנן מיםD 11-13  מקורי604.81לארנו קליאו

25430Q0301

מיכל עיבוי למצנן מים - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי1,492.00לאיונדאי

מקורי397כןפיאט טיפו ש' 16-18מיכל עיבוי למצנן מים - 5204565016

19101R1AA0012 - 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 12-17 'מקורי199.74לאהונדה סיווק ש

25430A5800

מיכל עיבוי למצנן מים 5D/SW ש -13 

מקורי156.7כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

92100JD20A08- מקורי1,800.00לאניסאן קשקאי ש' 08-14מצנן (מעבה) מזגן

מקורי2,422.07לאשברולט טראוורס 17-23מצנן (מעבה) מזגן - 8472504717

80100TLAA0116 - ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן CR-V מקורי4,702.96לאהונדה

V5Q181610013 - מקורי2,861.00כןסקודה אוקטביה 13-16מאייד מזגן

V7E0820411F15 - מצנן (מעבה) מזגן

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי5,281.00לא15-22

מקורי3,763.00כןאלפא מיטו 10-16מצנן (מעבה) מזגן -10 (ח)50526515

מקורי2,225.20לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מצנן (מעבה) מזגן - 801004930022

19010R3AG5115 - 5מצנן מיםD 15-16 'מקורי1,509.68לאהונדה סיווק ש

921007845R11 - 2.3 מקורי2,702.70לארנו מאסטר ש' 09-22מצנן (מעבה) מזגן

976062B700(ח) מקורי3,349.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מצנן (מעבה) מזגן -10

9531061M1013- קרוסאובר 13-16מצנן (מעבה) מזגן SX4 מקורי3,926.60לאסוזוקי

מקורי1,839.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן-884604211013

מקורי1,615.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן היברידי - 884601259014

9531084M0000016 - מקורי3,407.80כןסוזוקי סלריו 16-18מצנן (מעבה) מזגן

מקורי302.72כןפורד פוקוס ש' 06-08מיכל עיבוי למצנן מים 06-08 (ח)1425193

921003VD1A14 - מקורי1,728.06לאניסאן נוט ש' 14-17מצנן (מעבה) מזגן

9531052R0000017 - מקורי2,267.70לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21מצנן (מעבה) מזגן

291344P500(ח) כונס ימין למעבה מזגן -12i20 12-15 מקורי44כןיונדאי

164700L08315 - מקורי935כןטויוטה היילקס ש' 15-21מיכל עיבוי לרדיאטור

1375A209(ח) מיכל עיבוי למצנן מים -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי206לא16

AB1176CV16 - חליפי200.19כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1177HY16 - חליפי3,025.15כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן מנוע תחתון

AB1179CV22 - חליפי2,794.04כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי פנימי

AB1179TO17 - כיסוי וו גרירה במגן אח' תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי145לא22

AB1181HY21 - 'חליפי488.75כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח

AB1187VW20 - חליפי1,416.45כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' פנימי

AB1194CV22 - 'חליפי4,283.90כןשברולט טראוורס 17-23פינה ימין למגן קד

AB1194HY21 - חליפי978.35כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ספוילר קדמי

AB1199BM17 - חליפי6,198.71כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני

AB119SE17 - חליפי105.45כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

AB11NI15 - חליפי246.83כןניסאן ג'וק 15-19תומך ימין למגן קדמי



AB1200BM(M דגם) חליפי12,482.87כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני - 18

AB1203BM12-18 ש' 13-18מגן אח' חיצוני X5 חליפי10,473.08כןב.מ.וו

AB1204TO20 - חליפי555.54כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ללא חור ימין

AB1205TO21 - חליפי2,922.10כןטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

AB120BU10- חליפי862.77כןביואיק לה קרוס ש' 10-15ספוילר קד' ימין

AB1211TO21 - חליפי7,922.99כןטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני עליון ללא חיישנים

AB1213TO

פס קישוט למגן קדמי שמאל 18-20 

(LE)18 - 'חליפי627.53כןטויוטה קאמרי ש

AB121KI07-10 חליפי1,463.85כןקאיה קרניבל ש' 07-10מגן קדמי חיצוני

AB121VW13-'חליפי112.8כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמ' למגן אח

AB1222TO20 - חליפי1,506.02לאטויוטה יאריס ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB1227HY21 - חליפי1,588.65כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן מנוע תחתון

AB1227TO14-16 'חליפי335.35כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמ' למגן אח

AB1228HY

סורג מגן קדמי - 21 (ללא מקום 

חליפי699כןיונדאי טוסון ש' - 21לרדאר) אין חליפי

AB122FO09- חליפי1,256.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12מגן קדמי פנימי

AB124VW06-11 (לצבע) מגן אח' חיצוני

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי2,503.46כן

AB1250BM20 - חליפי5,765.62כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני

AB1251BM20 - חליפי6,096.58כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן אח' חיצוני

AB125FI10- חליפי236.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16סורג מגן קדמי

AB1260TO18 - (כוורת) חליפי1,031.31כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן תחתון למגן קדמי

AB126CH14 - חליפי419.9כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

AB1273TO21 - חליפי365כןטויוטה היילנדר - 21גריל תחתון שמאל

AB1278TO21 - חליפי1,376.15כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי שמאל

1375A26113- מקורי392לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מיכל עיבוי למצנן מים

PAF11535119 - 4/5מיכל עיבוי למצנן מיםD -19 'מקורי106.98לאמאזדה 3 ש

V5E012128313- מקורי106כןסקודה אוקטביה 13-16כונס שמאל למצנן (מעבה) מזגן

884A006030V 18 - מקורי2,529.54לאטויוטה קאמרי ש' - 18מצנן (מעבה) מזגן

GHP961480B17 - 4/5מצנן (מעבה) מזגןD 13-18 'מקורי1,968.75כןמאזדה 3 ש

מקורי2,742.94כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן -967499428013

AB010OP13 - חליפי5,106.02לאאופל אינסיגניה 11-16מגן קדמי חיצוני

AB011HY00-05 חליפי659.97כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05מגן קדמי חיצוני

AB012FO14- חליפי2,904.49כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון

AB012HY06-09 חליפי882כןיונדאי גטס ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB012TO15 - חליפי2,963.95כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB013FO5D 20-21 4 ש' - 20מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD/5/SW חליפי4,250.00כןפורד פוקוס

AB013HY07-11 חליפי1,274.24כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB014KI14- חליפי2,163.68כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' חיצוני

AB015AU (S LINE) 17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי6,842.50כןאודי

AB015MA99-01 חליפי806.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן קדמי חיצוני

AB016TO16 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון RAV-4 חליפי2,967.00כןטויוטה

AB017HY15-18 חליפי3,143.55כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

AB017NI(שחור) חליפי3,177.17כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

AB026TO5D 03-04 5מגן קדמי חיצוניD 03-04 חליפי986.02לאטויוטה קורולה רנקס

AB02AU12- ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי4,559.28כןאודי

AB02FO(סטיישין) חליפי1,394.90כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן אח' חיצוני -11

AB02OP15 - חליפי2,089.17כןאופל קורסה ש' 15-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB033TO13-14 חליפי1,979.65כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני



AB03CV11- חליפי1,077.87כןשברולט ספארק 11-15מגן אח' חיצוני

AB03NI13 - חליפי1,183.65כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מגן אח' חיצוני

AB03SU15- חליפי1,609.31כןסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי חיצוני

AB03TO10- (לא היברידי) מגן קדמי חיצוני

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי1,802.41כן12

AB04FI15 - 3מגן אח' חיצוני עם חיישניםD 08-20 500 חליפי2,542.15כןפיאט

AB04FO15 - מגן קדמי חיצוני

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי3,531.54כן19

AB05AU5D 17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי6,473.70כןאודי

AB05BM

מגן אחורי חיצוני ללא הכנה לקישוטי 

חליפי7,506.02לאב.מ.וו 120 ש' 15-19ניקל 16-19

AB05FO4D 08-11 חליפי1,162.76כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן קדמי חיצוני

AB05KI09-10 חליפי1,267.17כןקאיה ריו ש' 07-12מגן קדמי חיצוני

AB06SU18 - ש' - 18מגן אח' חיצוני XV חליפי4,306.02לאסובארו

AB07CV15 - חליפי2,506.02כןשברולט ספארק 15-18מגן קדמי חיצוני

AB07SE17 - חליפי3,448.85כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB08HOV 18 - חליפי4,988.00כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB09AU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון Q5 חליפי3,806.02כןאודי

AB09VW16 - חליפי3,741.70כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי חיצוני עם גריל שחור

AB1007VW14 - 5סורג מגן קדמי ללא ניקלD 10-17 'חליפי486.02לאפולקסווגן פולו ש

AB1009VW18 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי8,630.05כן22

AB1010CV18-20 חליפי1,106.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן קדמי

AB1010HY10 - מוביל אוויר קדמי שמאלIX35 10-15 חליפי258.83כןיונדאי

AB1010PE17-20 חליפי676.96כןפיג'ו 3008 17-21סט גריל תחתון ימין+שמאל

AB1010RE

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל 

חליפי390.08כןרנו מגאן סטיישן - 18ללא חיישן - 18

AB1013CV18 - חליפי372.26כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך עליון למגן קדמי

AB1013FO17 - חליפי1,475.45כןפורד קוגה ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1013HY12- תומך צדדי ימין למגן קדמיi20 12-15 חליפי128.02לאיונדאי

AB1019TO16-18  חליפי849.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג מגן קדמי

AB1020VW17-19 'חליפי79.9כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1021CV16 - חליפי6,277.94כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1022RE13 - (מתחת למנוע) 5מגן מנוע תחתוןD 13-19  חליפי966.03כןרנו קליאו

AB1024CV15 - חליפי494כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון שמאל עם ניקל

AB1024HY19 - חליפי353.17כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1025BM16-19 ש' 13-21ספוילר קדמי X1 חליפי1,782.81כןב.מ.וו

AB1027BM15 - ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים X1 חליפי1,999.57כןב.מ.וו

AB1027PE

סט תומכים ימין + שמאל לקלקר למגן 

חליפי265.34כןפג'ו 308 ש' 14-20קדמי - 19

AB1027RE

מגן אח' פנימי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי1,570.19כןרנו קליאו

AB1027VW15-19 חליפי333.33כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1028BM

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

חליפי9,775.70לאב.מ.וו X6 ש' 10-19ולחיישנים 14-19

AB1029HY

תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 19 אין 

חליפי114.75כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20חליפי

AB1031TO13 - 'ש' 13-18פס קישוט ימ' למגן אח RAV-4 חליפי328.2כןטויוטה

AB1032RE

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

חליפי602.55כןרנו קליאו - 2020

AB1033FO17 - חליפי184.22כןפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם ערפל

AB1033PE17 - חליפי345.33כןפיג'ו 3008 17-21תומך פינתי שמאל למגן אחורי



AB1279TO21 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי שמאל RAV-4 חליפי1,101.19כןטויוטה

AB127BM20- ש' 13-21מגן אח' חיצוני עליון X1 חליפי9,484.10כןב.מ.וו

AB1286BM(עם חיישנים) חליפי11,890.00לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני  17-20

AB128KI03-06 חליפי1,265.03כןקאיה סורנטו ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

AB129IS12- חליפי168.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך שמאל למגן קדמי

AB12BM92-98 חליפי306.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98מגן קד' פנימי

AB12CI17 - ש' 17-21סורג מגן קדמי עליון C-3 חליפי776.12כןסיטרואן

AB12DC15 - חליפי457.21כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת גריל תחתון ימין

AB12IN

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 14 

(PREMIUM/GT)14-19 'ש Q50 חליפי4,561.02כןאינפיניטי

AB1307TOE-MOTION - 19 ש' - 19גריל תחתון שמאל RAV-4 חליפי471.5כןטויוטה

AB130SZ17 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני עליון SX4 חליפי1,985.69כןסוזוקי

AB130VW10-  חליפי354.94כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

AB131AU12 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A3 חליפי10,633.27לאאודי

AB131KI09- חליפי136.02לאקאיה סראטו ש' 06-09מגן מנוע תחתון

AB132FO07- חליפי981.29כןפורד טרנזיט ש' 07-13מגן קדמי פנימי

AB133VW11- חליפי564כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15סורג מגן קדמי שחור

AB134FO11- (שחור מט)  ספוילר קד' ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי184.33כן

AB134RE08-10 (עם ערפל) חליפי898.93כןרנו לוגן 08-11מגן קדמי חיצוני

AB135CI10-(הכנה לצבע) ש' 10-16פס קישוט למגן קדמי C-3 חליפי680.02לאסיטרואן

AB136VW06-11 'חליפי180.32כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך ימ' למגן אח

AB13SU03-05 תושבת כיסוי ערפל ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי256.02לא08

AB140CH14 - חליפי6,203.47כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB141IS( +LS) 21 - חליפי2,744.36כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

AB141RE14 - 'חליפי730.86כןרנו טראפיק ש' 14-22פינה ימ' למגן אח

AB141VW

פס קישוט תחתון למגן קדמי שמאל  

חליפי166.51כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11(הכנה לקישוט ניקל)-06

AB142FO

תושבת מגן אח' מרכזי  (פלסטיק) 06-

חליפי116.03כןפורד פוקוס ש' 0806-08

AB142HY07-11 חליפי1,285.00כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB143KI16 - חליפי1,932.56כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי חיצוני

AB144LE

מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים - 19 

חליפי7,649.15כןלקסוס UX200 ש' - 19(ח)

AB144VW06-10 (עם ערפל) חליפי468.8כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10גריל תחתון ימין

AB147HY4D ,00-02 חליפי943.2כןיונדאי אקסנט ש' 00-02מגן אח' חיצוני

AB148FO08- 'חליפי350כןפורד מונדאו ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן אח

AB148SK11- חליפי199.75כןסקודה פביה ש' 08-14ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1033VW18-20 5-גריל עליון שמאלD 18 'חליפי296.65כןפולקסווגן פולו ש

AB1035VW18 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי348.5כן22

AB1038BM15 - חליפי604.47כןב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין

AB103CV05-08-חליפי1,886.17כןשברולט טריילבייזר ש' 05-08מגן קדמי פנימי

AB1042BM15 - ש' 13-18מגן אח' פנימי X5 חליפי4,619.03כןב.מ.וו

AB1043CV

 PREMIER 19 - גריל תחתון שמאל

חליפי311.53כןשברולט ספארק - 19אי חליפי

AB1045VWV 17 - חליפי227.36כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

AB1046HY16 - חליפי721.65כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB1049BM16 - חליפי5,838.20כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני



AB1050HY19 - חליפי413.08כןיונדאי אקסנט 19-22מגן מנוע תחתון

AB1051PEV 19 - חליפי670.66כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג מגן קדמי

AB1052PEV 17-20 חליפי4,796.41כןפיג'ו 3008 17-21מגן קדמי חיצוני

AB1052VW18 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי4,068.61כן22

AB1057HY19 - חליפי151.73כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך ימין למגן קדמי

AB1062RE20 - חליפי1,036.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון

AB1063RE20 - 'חליפי1,701.44כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פינה שמ' למגן אח

AB1064CV17-21 חליפי619.79כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון שמאל

AB1065RE20 - חליפי1,353.90כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט פסי קישוט למגן קדמי

AB1070PE

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

חליפי451.92כןפיג'ו 208 ש' - 2020

AB1073FOV 14 - 'חליפי965.1כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

AB1073VW15-19 (גדול) חליפי236.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

AB1074FO19 - חליפי1,374.93כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' חיצוני

AB1078CV15 - חליפי214.94לאשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1078FO20 - חליפי380.64כןפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון ימין

AB1078VWV 15 - מגן קדמי פנימי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,086.02לא15-22

AB107DC15 - חליפי382.93כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן מנוע תחתון

AB107IS

מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשתות 03-

4WD 0703-07 'חליפי1,298.00כןאיסוזו די. מקס ש

AB1081FO20 - חליפי371.25כןפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל

AB1081VW20 - חליפי3,493.75כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' חיצוני

AB1082RE

פח אבנים/מגן אחורי תחתון -20 

(INTENSE)20 - חליפי3,193.81לארנו קליאו

AB1084CV19 - חליפי294.39כןשברולט ספארק - 19סורג מגן קדמי

AB1088FO

מגן אח' חיצוני ימין + שמאל ללא 

חליפי5,521.42כןפורד F -350 ש' 17-21חיישנים ניקל - 17

AB1088PE20 - 'חליפי1,185.06כןפיג'ו 2008 - 20פינה שמ' למגן אח

AB149CH14 - חליפי614.55כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

AB149LE16-19 'ש' 08-22פס קישוט שמ' למגן אח RX  חליפי732.45כןלקסוס

AB149OP11- חליפי2,831.42כןאופל קורסה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני

AB14RE09- חליפי53.91כןרנו קולאוס 09-11קלקר למגן אח' ימין

AB151SK09-11 חליפי117.8לאסקודה אוקטביה 09-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB152KI16 - חליפי1,305.39כןקאיה פורטה 13-18ספוילר למגן אחורי

AB152SE00- חליפי350כןסיאט טולדו ש' 00-04מגן קדמי פנימי

AB152SK09-11 חליפי75.65כןסקודה אוקטביה 09-13גריל תחתון ימין

AB152VW04-09 (ללא ערפל) חליפי256.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09גריל תחתון שמאל

AB153OP18 - מגן קדמי חיצוני עם 2 חיישניםX - 18 חליפי4,475.14כןאופל קרוסלנד

AB158SK08- חליפי2,860.02לאסקודה סופרב ש' 08-13מגן קדמי חיצוני

AB158VW09- חליפי705.68כןפולקסווגן גולף ש' 09-13סורג מגן קדמי + מסגרת ניקל

AB15CI

סט גרילים ללא ערפל תחתון ימין + 

חליפי495.13כןסיטרואן ברלינגו - 19שמאל - 19

AB15HO09-11 חליפי3,509.04כןהונדה אקורד ש' 08-11מגן קדמי חיצוני

AB15KI

תומך צדדי (פנימי) שמאל למגן קדמי 

חליפי39.62כןקאיה סיד  5D ש' 08-0908-09

AB15NI

 CC מגן אח' חיצוני 06-10 (דגם

חליפי1,006.94כןניסאן מיקרה ש' 06-11בלבד!!)

AB160SK15-  'חליפי564.3כןסקודה סופרב ש' 15-22ספוילר קד



AB160SU17 - חליפי196.35כןסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך שמ' למגן אחורי

AB161CI19 - חליפי653.84כןסיטרואן ברלינגו - 19קלקר למגן קדמי

AB161HO16 - 'ש' 13-18תומך ימ' למגן אח CR-V חליפי92.72כןהונדה

AB163CI19 - חליפי2,364.55כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי פנימי עליון

AB166CI15 - 'חליפי267.78כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB167HO15 - חליפי1,584.86כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן מנוע תחתון

AB168SE20 - חליפי79.05כןסיאט לאון ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB16MI5D 08-15 (שחור) סורג מגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי285.51כן

AB170RECW 13-14 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'חליפי806.02לארנו מגאן ש

AB171NI

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 14-16 (6 

חליפי2,301.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20חיישנים)

AB173CV08-10 (ללא חיישנים) חליפי1,501.00כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני

AB174CI18-20 איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים C3 חליפי2,358.92כןסיטרואן

AB175NI12 - ש' 12-21מגן קדמי חיצוני  NV 200 חליפי3,124.03כןניסאן

AB176SEV 17 - חליפי360.4כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

AB178DI06-11 (צדדי) חליפי175.67כןדייהטסו סיריון ש' 06-11תומך שמאל למגן קדמי

AB178SK17-20 חליפי311.2כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB1088VW18 - מגן קדמי פנימי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי7,506.02לא22

AB1089PE20 - 'חליפי1,185.06כןפיג'ו 2008 - 20פינה ימ' למגן אח

AB1090PE(GT) 20 - 'חליפי1,244.72כןפיג'ו 2008 - 20פינה שמ' למגן אח

AB1093TO

פינה שמאל למגן קד' ללא חיישן - 20 

חליפי917.55כןטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

AB1094CV20 - חליפי183.91כןשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB1096BM19 - ש' 19-סורג מגן קדמי X5 חליפי756.49כןב.מ.וו

AB1096FO20 - חליפי894.73כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימין למגן קדמי

AB1096VW21 - חליפי784.7כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

AB109KI09- חליפי1,495.79כןקאיה פורטה 09-12מגן אח' חיצוני

AB109VW11 -'חליפי305.3כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך שמ' (שפם) למגן אח

AB10FO13-חליפי166.49כןפורד פיאסטה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB10IN19 - ש' 19-22גריל תחתון שמאל QX50 חליפי500.35כןאינפיניטי

AB1100HY19 - חליפי79.05כןיונדאי אקסנט 19-22תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1101BM19 - חליפי556.64כןב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB1101PE20 - חליפי368.27כןפיג'ו 2008 - 20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB1103TO19 - 4כיסוי שמאל בסורג מגן קדמיD 19 - 'חליפי212.31כןטויוטה קורולה ש

AB110LE19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי עליון מרכזי UX200 חליפי937.93כןלקסוס

AB1110TO15- חליפי860.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן אחורי פנימי

AB1110VW15 - 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי844.05כן15-22

AB1111CV20 - חליפי1,632.67כןשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי

AB1111HY12- מגן קדמי מרכזי פנימי פלסטיק

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי316.8כן/סטישין

AB1112TO19 - ש' - 19מגן מנוע תחתון צר RAV-4 חליפי2,106.02לאטויוטה

AB1114TO

מגן קדמי חיצוני עליון - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי3,951.90כןטויוטה

AB1115VW16 - חליפי2,548.50כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1118VW14 - '5תומך ימ' למגן אחD 10-17 'חליפי224.02לאפולקסווגן פולו ש

AB111CV11- חליפי4,306.02לאשברולט סילברדו 07-12מגן קדמי חיצוני עם חור ערפל

AB1120CV - חליפי13,514.69כןשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים מושלם



AB1124TO18 - 'חליפי121.99כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט ימ' למגן אח

AB1131VW21 - חליפי265.2כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון ימין

AB1132CV19 - חליפי6,933.90כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן אח' חיצוני

AB1133BM19 - ש' 18-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים X4 חליפי10,452.94כןב.מ.וו

AB1137CV19 - 'חליפי4,850.79כןשברולט בלייזר - 19פינה ימין למגן קד

AB1141BM17 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי X3 חליפי3,950.71כןב.מ.וו

AB17FI09-11 (עם ערפל) חליפי80.27כןפיאט בראבו ש' 09-11גריל תחתון שמאל

AB180CH18 - חליפי5,060.05כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB181AU09-16 ש' 09-16מגן מנוע תחתון Q5 חליפי967.21לאאודי

AB181CH18 - חליפי5,547.10כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB182DI06-09 חליפי2,015.24כןדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

AB183CI18 - חליפי2,483.47כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' חיצוני

AB184TO12- (קצר) מגן קדמי חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי5,487.44כן13

AB185KI

פח אבנים/ספוילר אחורי (דגם מפואר) - 

חליפי1,586.27כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

AB187FO08- (פלסטיק) חליפי349.43כןפורד מונדאו ש' 08-12תושבת מגן אח' עליון

AB189AU09-'ש' 08-15תומך שמ' למגן אח A4 חליפי81.6כןאודי

AB18DC15- חליפי2,585.40כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן אח' חיצוני

AB191HY06-09 חליפי124.89כןיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט למגן קדמי

AB191RE14 - חליפי1,191.95כןרנו טראפיק ש' 14-22מגן אח' חיצוני

AB191SK17 - חליפי68כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

AB194FO11- חליפי3,810.00כןפורד אקספלורר ש' 11-14מגן אח' חיצוני עליון

AB195FO4D 08-10 'חליפי124.02לאפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי וו גרירה במגן אח

AB195SK12-17 חליפי1,036.00כןסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי פנימי

AB195TO(ייבוא אישי) חליפי1,381.82כןטויוטה פריוס ש' 13-15מגן קדמי חיצוני -13

AB195VW11- (ללא ערפל) חליפי182.4כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15גריל תחתון ימין

AB196TO09- תומך בומבה שמאל למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,106.02לא13

AB198SK17 - חליפי57כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי למתיז מים ימין במגן קדמי

AB19BM09-12 -חליפי1,023.50לאב.מ.וו 300 ש' 09-11תומך שמאל למגן קדמי

AB19MA13- 4/5כיסוי מתיז מים במגן קד' שמאלD 13-18 'חליפי254.02לאמאזדה 3 ש

AB1DC15-17 חליפי581.33כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

AB201HO09-10 חליפי2,203.68כןהונדה ג'אז ש' 09-11מגן קדמי חיצוני

AB202VW09- מגן קדמי חיצוני +סנסור ללא מתזCC 08-11 'חליפי2,206.02לאפולקסווגן פאסט ש

AB205FO4D 11- מגן אח' פנימי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי783.44כן

AB205TO07-09 חליפי488.89כןטויטה אוריס ש' 07-09תומך ימין למגן קדמי

AB206MI13- (בומבה) 'חליפי315.39כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך שמ' למגן אח

AB208HO19 - ש' - 19גריל תחתון ימין HRV חליפי448.07כןהונדה

AB209SU22 - חליפי754.8כןסובארו פורסטר - 19תומך ימין למגן קדמי

AB20CV4/5D 03-05 מגן קדמי חיצוני

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי574.22כן5

AB20TO09-10 חליפי335.5כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

AA12SU18 - ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים XV חליפי413.95כןסובארו

AA24MI08- 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 08-15 'חליפי237.15כןמיצובישי לנסר ש

AA251TO10- ש' 10-12מיכל עיבוי למצנן מים RAV-4 חליפי812.09כןטויוטה

AA26HO09-  חליפי275.72כןהונדה ג'אז ש' 09-11מיכל עיבוי

AA6TO(דיזל) חליפי1,125.24כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מיכל עיבוי למצנן מים

V5F0121283AE17 - מקורי149לאסיאט לאון ש' 12-19כונס שמאל למעבה מזגן

9827450180V 17 - מקורי7,677.74לאפיג'ו 3008 17-21מצנן (מעבה) מזגן



97606G605017 - מצנן (מעבה) מזגן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,533.10כן

97606H605019 - מקורי2,421.00לאיונדאי אקסנט 19-22מצנן (מעבה) מזגן

2013474V 15 - מצנן (מעבה) מזגן

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי5,265.05לא19

97606H830018-20 מקורי2,797.80כןקאיה סטוניק - 18מצנן (מעבה) מזגן

97606P200021 - מקורי3,193.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

מקורי3,567.00לאפיאט טיפו ש' 16-18רדיאטור (מעבה) מזגן -5188795516

25430H850021 - 5מיכל עיבוי למצנן מיםD/4D 17-22 'מקורי683.5לאקאיה ריו ש

921004575R18 - מקורי5,132.79לארנו מגאן סטיישן - 18מצנן (מעבה) מזגן

מקורי2,987.00לאשברולט טראקס ש' 17-18מצנן (מעבה) מזגן - 9532179317

A099500045414 - מצנן (מעבה) מזגן

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,146.91לא14-21

V2Q0121407D20 - מקורי195כןפולקסווגן טי קרוס - 20מיכל עיבוי למצנן מים

80110TT0T01(ח) 4מצנן (מעבה) מזגן -13D 12-17 'מקורי4,790.44כןהונדה סיווק ש

217101HC1A11- מקורי199.71כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מיכל עיבוי למצנן מים

254301J100(ח) מיכל עיבוי למצנן מים -09i20 09-12 מקורי113כןיונדאי

45150SJ00019 - מקורי320לאסובארו פורסטר - 19מיכל עיבוי למצנן מים

191016Y000020 - מקורי560.37כןהונדה ג'אז ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים

V2Q0121407B20 - מקורי150כןסקודה קאמיק - 20מיכל עיבוי למצנן מים

976063X600(ח) ש' 11-15מצנן (מעבה) מזגן -14 i35 מקורי2,121.00כןיונדאי אלנטרה

מקורי270לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מיכל עיבוי למצנן מים - 101601092022

921003SH0B17 - מקורי1,817.77לאניסאן סנטרה ש' 17-19מצנן (מעבה) מזגן

1793074S0022 - קרוסאובר - 22מיכל עיבוי למצנן מים SX4 מקורי420לאסוזוקי

מקורי569כןטויוטה קורולה ש' 13-18צינור מזגן בין המדחס למעבה -13 (ח)8870302770

16470F0010V 18 - מקורי853.36לאטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים

68314789AC18 - מקורי2,574.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מצנן (מעבה) מזגן

921004BE0A15- טרייל ש' 15-23רדיאטור (מעבה) מזגן X מקורי2,096.83לאניסאן

מקורי1,909.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מצנן (מעבה) מזגן-884601032016

AB1141HY19 - מגן קדמי חיצוניi20 15-20 חליפי2,674.66כןיונדאי

AB1142CV20 - חליפי2,661.80כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB1146FO20 - חליפי2,770.22כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי

AB1150VW21 - 'חליפי160.65כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך שמ' למגן אח

AB1153VW21 - 'חליפי160.65כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

AB1156HY20 - חליפי191.25כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB1157TO19 - 4קישוט גריל תחתון שמאל שחורD 19 - 'חליפי226.1כןטויוטה קורולה ש

AB1158VW16 - חליפי356.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון ימין עם חור

AB115SZ08-10 חליפי1,952.11כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

AB1160CV20 - חליפי10,577.40כןשברולט סילברדו - 20מגן קדמי חיצוני

AB1166TO19 - 4גריל תחתון ימין עם חורD 19 - 'חליפי158כןטויוטה קורולה ש

AB1167HY21 - חליפי2,816.75כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי חיצוני

AB116SE06- חליפי658.75כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11סורג מגן קדמי

AB1170HY20 - חליפי340.85כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1172CV20 - חליפי328.39כןשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי תחתון

AB1176BM19 - ש' 13-18סורג מגן קדמי תחתון ללא חור X5 חליפי961.54כןב.מ.וו

AB1180HY20 - חליפי2,906.02לאיונדאי וניו - 20מגן קדמי חיצוני עליון

AB1182CV15 - 'חליפי1,013.11כןשברולט סילברדו 13-19תומך ימ' אמצעי למגן אח

AB1183CV15 - 'חליפי1,013.11כןשברולט סילברדו 13-19תומך שמ' אמצעי למגן אח

AB1187BMV 15 - ש' 10-19גריל תחתון ימין X6 חליפי769.56כןב.מ.וו

AB118SE10- חליפי3,512.97כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מגן אח' חיצוני

AB1192CV22 - חליפי175.14כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון ימין



AB1199TO20 - ספוילר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי840.2כן22

AB119BU

פס קישוט למגן קדמי ימין עם ניקל-06-

חליפי268.02לאביואיק לה קרוס ש' 0906-09

AB119LE15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני ES חליפי5,598.17כןלקסוס

AB11MA19 - חליפי92.44כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

AB1202CV22 - חליפי271.1כןשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB1205HY

תושבת לוחית רישוי קד' עם חור לחיישן 

חליפי138.55כןיונדאי אלנטרה ש' - 21- 21

AB1209BM15 - ש' 13-21סורג מגן קדמי X1 חליפי1,128.57כןב.מ.וו

AB1216HY21 - חליפי2,878.10כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

AB121SZ06-10 חליפי155.27כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10תומך צדדי למגן קדמי ימין

AB1220TO20 - חליפי86.9כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי שמאל

AB1221TO20 - חליפי152.67כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי ימין

AB211CI17 - ש' 17-21מגן מנוע תחתון קדמי C-3 חליפי756.02לאסיטרואן

AB211MI18 - מגן אחורי חיצוני עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי5,298.00כן21

AB212MI18 - פס קישוט למגן קדמי ימין עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי967.56כן21

AB213SUV 18 - ש' - 18מגן קדמי חיצוני XV חליפי7,628.75כןסובארו

AB214NI08-11 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 08-11 'חליפי77.04כןניסאן טידה ש

AB214VW12- חליפי186.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון ימין+חור ערפל

AB215SK13 - חליפי2,222.20כןסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני

AB216KI4D - 17 5מגן אח' פנימיD/4D 17-22 'חליפי906.02לאקאיה ריו ש

AB218HOV 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני CR-V חליפי6,312.17כןהונדה

AB21BU10- חליפי555כןביואיק לה קרוס ש' 10-15גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

AB21LE15 - ש' 15-23תומך צדדי ימין למגן קדמי NX חליפי737.83כןלקסוס

AB21RE09- (פלסטיק) חליפי387.32כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי פנימי

AB220MA08- חליפי965.38כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן מנוע תחתון מרכזי גדול

AB221MA12- (2.0 נפח)  4/5מגן קדמי חיצוניD 09-13 'חליפי1,570.05כןמאזדה 3 ש

AB223SK

 ,AMBITION) 18 - מגן אח' פנימי

(STYLE18-21 חליפי1,643.90כןסקודה קארוק

AB224CV99-05 (לצבע) חליפי2,516.28כןשברולט אלרו ש' 99-05מגן קדמי חיצוני

AB224VW09- 'חליפי120.74כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10כיסוי וו גרירה במגן קד

AB225CV00-05 (פלסטיק) חליפי1,645.00כןשברולט אלרו ש' 99-05מגן קדמי פנימי

AB225MI

פס קישוט למגן קדמי שמאל תחתון - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי798.77כן21

AB225NI18 - טרייל ש' 15-23מגן אח' חיצוני X חליפי6,086.43כןניסאן

AB226AU19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי A1 חליפי2,979.00כןאודי

AB228NI17 - חליפי1,690.67כןניסאן סנטרה ש' 17-19מגן קדמי פנימי

AB229CH15 - חליפי1,636.25כןקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB22IN14 - ש' 14-19מגן אח' פנימי Q50 חליפי2,598.14כןאינפיניטי

AB22VO

פס קישוט למגן קדמי (כיסוי מגן קד') 

חליפי1,214.04כןוולוו XC-90 ש' 06-0703-08

AB230AU19 - ש' - 19גריל תחתון שמאל A1 חליפי335.35כןאודי

AB230KI08-09 5 ש' 08-09מגן אח' חיצוניD  חליפי1,189.03לאקאיה סיד

AB236HO08-12 חליפי1,334.99כןהונדה אקורד ש' 08-11מגן קדמי פנימי

AB237CH12-19  חליפי3,925.30כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' חיצוני ללא חישן

AB238CV4D 05-10 4מגן קדמי חיצוניD 03-10 'חליפי1,196.37כןשברולט אופטרה ש



AB239MI18 - מגן קדמי פנימי עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי2,060.55כן21

AB23TO13-15 ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם ניקל RAV-4 חליפי458.53כןטויוטה

AB240AU18-20 ש' 18-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים A6 חליפי6,844.20כןאודי

884A033020V 19 - ש' - 19מצנן (מעבה) מזגן RAV-4 מקורי2,529.54לאטויוטה

מקורי1,612.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18רדיאטור (מעבה) מזגן -16 (ח)8845005220

25430G200016 - מקורי431כןיונדאי איוניק ש' 16-20מיכל עיבוי למצנן מים

88450YV02015 - מקורי1,154.41לאטויוטה אייגו ש' 15-21מצנן (מעבה) מזגן

29134J900018-20 מקורי461לאיונדאי קונה ש' - 18כונס תחתון למעבה מזגן

BDGF6148019 - 4/5מצנן (מעבה) מזגןD -19 'מקורי2,273.77לאמאזדה 3 ש

29134G420018 - כונס ימין למעבה מזגןi30 - 18 מקורי34כןיונדאי

25431D360015 - מקורי535לאיונדאי טוסון ש' 15-20מיכל עיבוי למצנן מים

884A002110V 19 - 4מצנן (מעבה) מזגןD 19 - 'מקורי1,926.00לאטויוטה קורולה ש

מקורי378.54לאאופל אסטרה ש' 16-19מיכל עיבוי למצנן מים - 130402816

מקורי3,296.60לאפיג'ו 3008 17-21מצנן (מעבה) מזגן - 981727568017

מקורי4,097.88לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18רדיאטור (מעבה) מזגן -981674658016

מקורי2,136.78לאפיג'ו 5008 10-16מצנן (מעבה) מזגן - 980742628010

921000294R(ח) CW,3D 10- 3/5מצנן (מעבה) מזגןD/CW 10-16 'מקורי2,746.91כןרנו מגאן ש

מקורי388.42כןפורד קוגה ש' 13-18מיכל עיבוי למצנן מים - 17 (ח)2050485

AB010SU16 - ש' 12-17מגן קדמי חיצוני XV חליפי1,942.38כןסובארו

AB011AU13-16 ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A3 חליפי4,212.60כןאודי

AB011VW10- חליפי5,337.10כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

AB012NI4X4 07-09  חליפי2,239.10כןניסאן נבארה ש' 07-09מגן קדמי חיצוני

AB012SE18-20 חליפי2,974.82כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני

AB012SU(EYESIGHT) 19 - חליפי6,158.25כןסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני

AB014SK13-14 חליפי2,763.93כןסקודה סופרב ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

AB015FO5D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW חליפי4,906.02לאפורד פוקוס

AB017MA4D  04-06 4מגן אח' חיצוניD 04-09 'חליפי1,503.01כןמאזדה 3 ש

AB018AU19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים A1 חליפי5,807.27כןאודי

AB018MA17 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני CX-5 חליפי1,798.00כןמאזדה

AB018TO16-18  חליפי1,551.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני

AB019KI

מגן אחורי חיצוני עליון ללא חיישנים 16-

חליפי3,285.77כןקאיה נירו 1816-23

AB019TO16 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים RAV-4 חליפי3,190.00כןטויוטה

AB01CV

מגן אח' חיצוני (ספורט-ללא חישנים) 

חליפי2,429.68לאשברולט קרוז 11-1208-20

AB024TO13- (לצבע) חליפי2,086.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15מגן אח' חיצוני

AB02HO01-04 4מגן אח' חיצוני + חור לערפלD 01-06 'חליפי986.02לאהונדה סיווק ש

AB02HY07-10 5מגן קדמי חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי1,175.35כןיונדאי

AB240MI17 - ש' 17-19מגן אח' חיצוני ASX חליפי4,248.08כןמיצובישי

AB240VW01-05 (צדדי) חליפי274.55כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05תומך שמאל למגן קדמי

AB243MI17 - מגן אח' חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי2,963.10כן19

AB243SZ05-07 חליפי68.77כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB243VO15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני ללא מתזים S60 חליפי5,806.02לאוולוו

AB246CV04-05 חליפי186.02לאשברולט מאליבו ש' 04-07קלקר למגן קדמי

AB246FO11- חליפי4,305.14כןפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני עליון

AB247FO11- חליפי2,091.81כןפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני תחתון

AB251FO13-16  חליפי4,513.94לאפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני



AB251HY12- מגן קדמי חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,465.40כן/סטישין

AB252NI20 - חליפי406.9כןניסאן סנטרה ש' - 20גריל תחתון שמאל

AB254KI06-07 חליפי350כןקאיה סראטו ש' 06-09מגן קדמי פנימי

AB256TO16 - ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי RAV-4 חליפי955.2כןטויוטה

AB257TO16 - ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי RAV-4 חליפי952כןטויוטה

AB258SK09- 'חליפי158.65כןסקודה אוקטביה 09-13תומך שמ' (מסילה)למגן אח

AB258TO16-18 חליפי155כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל

AB259MI

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

חליפי904.21כןמיצובישי ASX ש' - 2020

AB260NI20 - חליפי1,156.02לאניסאן ג'וק - 20תושבת ימין למגן קדמי פנימי

AB260VW11-(מוביל) 'חליפי120.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך שמ' פנימי למגן אח

AB264AU05-08 (ניקל) ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי ימין A6 חליפי360כןאודי

AB264MI

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,835.15כן21

AB264NI20 - 'חליפי362.12כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימ' למגן אח

AB266AU09-11 ש' 09-11פס קישוט למגן קדמי ימין A6 חליפי880כןאודי

AB269MI18 - חליפי374.85כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון שמאל

AB270MI20 - ש' - 20מגן אח' חיצוני עם חור לערפל ASX חליפי3,951.65כןמיצובישי

AB271PE08-12 (פיבר) חליפי611.06כןפיג'ו 207 ש' 08-12מגן קדמי פנימי

AB272KI19 - חליפי1,106.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB275AU16 - ש' 11-18ספוילר קדמי תחתון Q3 חליפי4,680.02לאאודי

AB276MI18 - כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי968.02לא21

AB27CI

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל -

חליפי579.34כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18 16

AB27LE18-21 ש' 15-23מגן קדמי פנימי NX חליפי1,491.33כןלקסוס

AB27MA4D 19 - 4/5מגן אח' חיצוניD -19 'חליפי2,396.02לאמאזדה 3 ש

AB27RE10- חליפי885.38כןרנו סניק ש' 10-12מגן תחתון לפח חזית

AB02MA12- (ללא חיישן) ש' 12-16מגן אח' חיצוני CX-5 חליפי2,024.51כןמאזדה

AB032TO17 - חליפי3,205.54כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן אחורי חיצוני

AB035TO17 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,445.90כן22

AB03HY11-18 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני i25 חליפי1,506.40כןיונדאי אקסנט

AB04HO4D 05-06 4מגן אח' חיצוני ללא חורD 01-06 'חליפי1,620.79כןהונדה סיווק ש

AB04NI06-11 חליפי1,077.87כןניסאן מיקרה ש' 06-11מגן אח' חיצוני

AB05TO10- חליפי1,254.35כןטויוטה יאריס ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

AB06BM17-20  חליפי11,890.00כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני

AB08HY15-18 חליפי1,883.60כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

AB08SK08-11 חליפי1,406.02לאסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB09HY14-16 ש' 14-19מגן קדמי חיצוני i10 חליפי1,111.55כןיונדאי

AB09MA5D 10-14 5מגן קדמי חיצוניD 07-14 'חליפי2,084.00כןמאזדה 2 ש

AB09OP14 - חליפי3,186.82כןאופל מוקה 14-16מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB1002REV 16-18 חליפי2,802.06כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני

AB1004PE

מגן אח' חיצוני עם 6 חורים לחיישנים - 

חליפי3,391.49כןפיג'ו 3008 1717-21

AB1004VW16 - חליפי655.2כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20סורג מגן קדמי

AB1006CV15 - חליפי1,898.00כןשברולט סילברדו 13-19ספוילר קדמי

AB1007FO14- חליפי506.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימין למגן אחורי חלק אחורי

AB1007HY15-18 מגן אח' פנימיi20 15-20 חליפי2,432.70כןיונדאי

AB1011HY13 - מגן קדמי פנימיi800 08-21 חליפי865.45כןיונדאי



AB1013PE

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישן 

חליפי5,778.85כןפיג'ו 3008 17-21בקרה 17-20

AB1014BM18 - חליפי5,331.69כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני

AB1015TOV 17 - חליפי1,578.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

AB1021FO15 - חליפי6,548.15כןפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB1021RE14 - חליפי641.01כןרנו טראפיק ש' 14-22ספוילר קדמי תחתון

AB1024FO14- חליפי1,704.94כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אחורי חיצוני

AB1025PE

סט מסגרות לגריל תחתון ימין + שמאל -

חליפי491.72כןפג'ו 308 ש' 14-20 19

AB1025TO16 - ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא חור לערפל RAV-4 חליפי452.37כןטויוטה

AB1026CV15 - חליפי2,500.45כןשברולט ספארק 15-18מגן קדמי חיצוני

AB1026RE

מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים (1.3) - 

(RS LINE) 2020 - חליפי3,156.39כןרנו קליאו

AB1028FO17 - 'חליפי768.02לאפורד קוגה ש' 13-18פינה ימ' למגן אח

AB1031VW18-20 5-ספוילר קדמיD 18 'חליפי508.3כןפולקסווגן פולו ש

AB1036RE

סט תומכים למגן אחורי - 20 

(ZEN/INTENSE)20 - חליפי1,778.23כןרנו קליאו

AB1037VW18-20 5-סורג מגן קדמיD 18 'חליפי583.1כןפולקסווגן פולו ש

AB1039PE17 - חליפי615.64כןפיג'ו 301 ש' 13-18קלקר למגן קדמי

AB1042VW15 - חליפי188.1כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל לפנס ראשי ימין

AB1043BM18 - 'ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח X3 חליפי255.3כןב.מ.וו

AB1044BM12 - חליפי10,617.17כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי חיצוני

AB1044PE15- 'חליפי174.28כןפיג'ו 208 ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1046CV19 - חליפי449.8כןשברולט ספארק - 19קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB1046RE17 - 4 ש' 17-23סט תומכים לספוילק קדמי תחתוןD חליפי218.92כןרנו גרנד קופה

AB1047HY16 - חליפי721.65כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB1048PE

מגן קדמי חיצוני תחתון ללא חורים 

V 14 - חליפי806.02לאפיג'ו 2008 13-19למגלש

AB1048RE09 - 'חליפי881.46כןרנו מאסטר ש' 09-22פינה שמ' למגן אח

AB1049HY15 - חליפי1,857.23כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אח' פנימי

AB104DC18 - חליפי1,449.83כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר אחורי כסוף

AB104IS(  LS, LSE) 21 - חליפי3,125.00כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

AB104VW11- (דק) חליפי585.6כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן קדמי פנימי תחתון

AB1055TOSE 18-20 חליפי5,452.50כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

AB1057RE18 - חליפי2,797.07כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג מגן קדמי

AB1057TO18-20 חליפי2,318.91כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

AB105SZ-06  4/5מגן מנוע תחתון ימיןD 08-14 'ש SX4  חליפי191כןסוזוקי

AB1063BM(M דגם) ש' 13-21מגן אח' חיצוני עליון - 17 X1 חליפי9,032.48כןב.מ.וו

AB1068CV16-18 חליפי14,402.31כןשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי חיצוני

AB1068PE20 - חליפי4,903.82כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB1069CV16 - חליפי14,402.31כןשברולט קאמרו 16-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1069TO

גריל תחתון שמאל עם חור - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי387.2כןטויוטה

AB1071TO19 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי RAV-4 חליפי2,043.90כןטויוטה

AB1073HY16-18 חליפי2,560.02לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

AB1077CV16 - חליפי3,400.63כןשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי פנימי

AB1077HYV 15-18 חליפי356.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל שמאל

AB1078RE16 - חליפי176.18כןרנו קדג'אר 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB107AU08- 'ש' 08-15תומך ימ' למגן אח A4 חליפי87.2כןאודי

AB107HY06-09 חליפי1,395.18כןיונדאי סונטה ש' 06-09מגן קדמי פנימי

AB107SZ06-07 חליפי104.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון ימין עם ערפל



AB1083FO5D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' פנימיD/5/SW חליפי1,927.95כןפורד פוקוס

AB1086HY19 - 'חליפי97.75כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1086PE(GT) 20 - חליפי2,873.03כןפיג'ו 2008 - 20מגן אח' חיצוני

AB1087TO19 - חליפי404.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון שמאל

AB1089HY19-20 חליפי205.61כןיונדאי אקסנט 19-22סורג מגן קדמי

AB108SZ4/5D 08-10 4/5מגן אח' פנימיD 08-14 'ש SX4  חליפי1,100.71כןסוזוקי

AB1090CV20 - חליפי555.34כןשברולט סילברדו - 20קישוט ניקל עליון למגן קדמי

AB1091FO

כיסוי דריכה למגן אחורי עם חיישנים - 

חליפי1,049.73כןפורד F -350 ש' 1717-21

AB1091PE

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

חליפי451.92כןפיג'ו 2008 - 2020

AB1093HY19 - חליפי78.2כןיונדאי אקסנט 19-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1094VWGTI 21 - חליפי1,270.75כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי

AB1095PE20 - חליפי557.69כןפיג'ו 2008 - 20מגן אחורי פנימי מרכזי

AB10DC15- חליפי463.25כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט (אפור) למגן קדמי תחתון

AB1100FO21 - 'ש' - 21פינה ימין למגן קד F -150 חליפי252.62כןפורד

AB1101HY19 - 'חליפי94.35כןיונדאי אקסנט 19-22תומך שמ' למגן אח

AB1109TO19 - 5מגן קדמי חיצוניD/SW 19 - 'חליפי4,549.89כןטויוטה קורולה ש

AB110DCCW V 17 - חליפי1,356.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן אח' חיצוני

AB1112VW21 - חליפי511.7כןפולקסווגן גולף ש' - 21סורג מגן קדמי

AB111SK17 - חליפי1,350.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אח' פנימי

AB1121HY19 - חליפי294.1כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB1122CV19 - חליפי3,077.11כןשברולט בלייזר - 19מגן קדמי פנימי

AB1129HYחליפי1,132.20כןיונדאי טוסון ש' 15-20ספוילר קדמי - 18 1.6 טורבו

AB112SZ99-08 (עם ערפל) חליפי1,721.32לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי חיצוני

AB1131HY15 - חליפי118.94כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת ימין למגן קדמי

AB1134BM20 - חליפי1,095.10כןב.מ.וו 200 ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון

AB1136TO19 - 5תומך שמאל למגן קדמיD/SW 19 - 'חליפי404.19כןטויוטה קורולה ש

AB1138CV19 - 'חליפי4,850.79כןשברולט בלייזר - 19פינה שמאל למגן קד

AB1138FO(קאסטום) חליפי3,506.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון - 18

AB113FI16 - חליפי3,788.89כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני תחתון לצבע

AB113LE

פינה שמאל למגן קד' עם חיישנים - 19 

V19 - 'ש UX200 חליפי1,115.12כןלקסוס

AB1140BM20 - חליפי3,109.12כןב.מ.וו 120 ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB1141TO19 - 4גריל תחתון ימין ללא חורD 19 - 'חליפי482כןטויוטה קורולה ש

AB1144HY19 - חליפי1,489.20כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1146TO20 - ספוילר קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי583.03כן22

AB1146VW17-19 חליפי586.5כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט למגן קדמי

AB1222BM18 - ש' 13-21תומך צדדי ימין למגן קדמי X3 חליפי420.41כןב.מ.וו

AB122KI12- חליפי2,508.24כןקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB122SZ06-10 חליפי156.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1235BM19 - ש' 19-קלקר למגן קדמי X5 חליפי697.69כןב.מ.וו

AB123BU10- חליפי555כןביואיק לה קרוס ש' 10-15גריל ימין במגן

AB1251TO21 - חליפי1,150.00כןטויוטה היילנדר - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1252TO5D 13- תומך צדדי אח' ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי756.02לא15

AB1254HY16 - 'חליפי119כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1256TO17 - 'חליפי1,610.75כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פינה שמ' למגן אח



AB1261TO16- ש' 13-18סורג מגן קדמי תחתון RAV-4 חליפי863.61כןטויוטה

AB1265BM17 - חליפי1,299.00לאב.מ.וו 500 ש' - 17פח אבנים/ספוילר אחורי

AB126AU11- ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי A1 חליפי480.2כןאודי

AB1276TO21 - חליפי1,961.30כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' פנימי

AB127SK13 - 'חליפי79.05כןסקודה אוקטביה 13-16תומך ימ' למגן אח

AB129AU17 - (בומבה) ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי Q5 חליפי1,277.55כןאודי

AB12AU16 - 'ש' 16-19פס קישוט לספוילר למגן אח A4 חליפי1,770.55כןאודי

AB1300TO(SE) 21 - חליפי1,958.86כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

AB132KI11-14 5מגן קדמי חיצוניD 11-16 חליפי1,016.09כןקאיה פיקנטו

AB134HY03-05 חליפי540.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מגן אח' פנימי

AB134SK17 - חליפי202.93כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון שמאל עם הכנה לניקל

AB135AU4D 14 - ש' 12-19ספוילר/פח אבנים קדמי A3 חליפי427.5כןאודי

AB135CH

מגן קדמי חיצוני עליון עם מתזים 

חליפי6,833.60כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22וחיישנים - 17

AB135VW14- חליפי1,031.21לאפולקסווגן אפ ש' 14-17סורג מגן קדמי חיצוני לצבע

AB137CH17 - חליפי6,294.93כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון עם מתזים

AB137HY06-09 'חליפי463.81כןיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט למגן אח

AB138IS2X4 12-16 חליפי2,802.65כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

AB139FO

גריל תחתון ימין (משולש - בצבע שחור 

5/4D CW  11- (מט

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי166.68כן

AB139TO4X4 12- חליפי2,125.00כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB13AU17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון Q5 חליפי451.92כןאודי

AB13HY4/5DOOR 98-99 חליפי486.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99מגן קד' חיצוני

AB140SK17 - 'חליפי34.85כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB142RE09- 10 חליפי1,103.26כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי חיצוני

AB142SK17- חליפי2,800.41כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן אחורי חיצוני

AA14HO01- 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 01-06 'חליפי180.49כןהונדה סיווק ש

AA62MA12- ש' 12-16מיכל עיבוי למצנן מים CX-5 חליפי67.74כןמאזדה

D2831815 - מקורי3,660.90לאפורד אדג' ש' 15-18מצנן (מעבה) מזגן

V5Q0816411BF19 - ש' - 19מצנן (מעבה) מזגן Q3 מקורי2,056.26לאאודי

25310K205020 - מקורי1,552.00לאיונדאי וניו - 20מצנן מים

97606A450217 - מקורי3,052.50לאקאיה קארנס ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן

מקורי6,127.00לאפיאט 500X ש' 15-18רדיאטור (מעבה) מזגן -5196675115

921009251R16- מקורי2,093.44לארנו קדג'אר 16-20רדיאטור (מעבה) מזגן

25430H845018-20 מקורי250לאקאיה סטוניק - 18מיכל עיבוי למצנן מים

97606S860021 - מקורי3,070.00כןיונדאי פאליסייד - 21מצנן (מעבה) מזגן

25430Q030021 - מיכל עיבוי למצנן מיםi20 - 21 מקורי1,496.00כןיונדאי

1375A69120 - ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים ASX מקורי719לאמיצובישי

7812A46421 - מקורי5,571.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

97606A7601V 13 - מקורי2,201.70לאקאיה פורטה 13-18מצנן (מעבה) מזגן

97606H8050V 18-20 מקורי2,238.20לאקאיה סטוניק - 18מצנן (מעבה) מזגן

7812A22015-17 מקורי2,814.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מצנן (מעבה) מזגן

97606CM000V 21 - מקורי2,750.00לאיונדאי קונה ש' - 18מצנן (מעבה) מזגן

97606N700021 - מקורי2,876.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

7812A60822 - מקורי3,998.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מצנן (מעבה) מזגן

97606N700022 - מקורי3,676.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מצנן (מעבה) מזגן

9531068K00M(ח) מקורי2,004.30לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מצנן (מעבה) מזגן -09

29136A2000

כונס שמאל מצנן (מעבה) מזגן 

מקורי72.9לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13

73210FL1002.0 18 - ש' - 18מצנן (מעבה) מזגן XV מקורי2,090.00לאסובארו



מקורי3,209.00לאפיאט 500L ש' 13-17מצנן (מעבה) מזגן - 5188790613

9211000Q0C17 - מקורי2,967.61כןניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן (מעבה) מזגן

V5WA816411A20 - מקורי2,038.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מצנן (מעבה) מזגן

מקורי1,326.85לאאיוויז U5 ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן - 86193711021

2AMC3893AA14 - מקורי2,692.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מצנן (מעבה) מזגן

מקורי2,760.00לאאיווקו  דיילי 15-18מצנן (מעבה) מזגן - 580125582515

V5QA12962120 - מקורי166לאסקודה סופרב ש' 15-22כונס אוויר עליון

253501Y09011- 5מיכל עיבוי למצנן מים+כונסD 11-16 מקורי459.3לאקאיה פיקנטו

164A23701217-19 מיכל עיבוי למצנן מים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי265לא22

97606A700013- מקורי2,201.70כןקאיה פורטה 13-18מצנן (מעבה) מזגן

9211000Q0A14- מקורי2,096.83לאניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן (מעבה) מזגן

AB142SZ19 - חליפי2,293.30כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח אבנים/ספוילר אחורי

AB143FI15 - חליפי340.2כןפיאט דובלו ש' 10-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

AB145RE04- (סט) חליפי548.54כןרנו קנגו ש' 04-08פס קישוט למגן קדמי

AB149HY03- 'חליפי41כןיונדאי גטס ש' 03-05כיסוי וו גרירה במגן קד

AB149SU18 - ש' - 18סורג מגן קדמי XV חליפי487.38כןסובארו

AB14DC18 - חליפי1,977.05כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' חיצוני

AB14VW09- חליפי81.61כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך שמאל למגן קדמי

AB150AU13 - ש' 09-16גריל תחתון שמאל עם חור וניקל Q5 חליפי1,075.25כןאודי

AB151KI16 - חליפי1,596.02לאקאיה פורטה 13-18מגן אח' פנימי

AB153TO07-08 חליפי269.06כןטויוטה פריוס ש' 07-12סורג מגן קדמי

AB155CIV 19 - 'חליפי798.77כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח

AB155FO11- (פלסטיק) מגן קדמי פנימי עליון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי348.02לא

AB155SK

 ,AMBITION) 18 - מגן קדמי חיצוני

(STYLE18-21 חליפי3,671.84כןסקודה קארוק

AB156HO12- '4תומך שמ' למגן אחD 12-17 'חליפי211.55כןהונדה סיווק ש

AB156OP11-12 חליפי576.68כןאופל אסטרה ש' 11-15סורג מגן קדמי

AB157RE12-'חליפי250כןרנו גרנד סניק ש' 12-13תושבת לוחית רישוי קד

AB157SZ4D 08- 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  חליפי116.37כןסוזוקי

AB157TO08-13 (צדדי) חליפי283.73כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימ' למגן אח' ארוך

AB158CV06-09 חליפי720.8כןשברולט אפלנדר ש' 06-09קלקר למגן קדמי

AB159FO

תומך צדדי ימ' (ארוך) למגן אח' -11  

5D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי165.18כן

AB159SU08- ש' 08-11מגן אח' פנימי B9 חליפי1,321.39כןסובארו

AB159TO08- חליפי135.68כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימ' למגן אח' קצר

AB15DA98-02 חליפי848כןדייהו לאנוס ש' 98-02מגן קדמי חיצוני

AB15FO09- חליפי468.02לאפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי פנימי (פלסטיק) כוורת

AB15MA17- 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי שמאלD 13-18 'חליפי100.76כןמאזדה 3 ש

AB15OP08- (פלסטיק) חליפי526.55כןאופל קורסה ש' 08-10מגן קדמי פנימי

AB160FO09-  חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 09-12מסגרת פנס ערפל ימין ניקל

AB160HY06-09 חליפי1,055.08כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן אח' פנימי

AB161RE12- (סט) חליפי655.7כןרנו גרנד סניק ש' 12-13מסגרת (ניקל) לפנס ערפל

AB161SU18 - ש' - 18גריל תחתון ימין XV חליפי208כןסובארו

AB163HO07-09 ש' 03-08תומך שמאל למגן קדמי CR-V חליפי234.41כןהונדה

AB163RECW 13-14- 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'חליפי2,118.23כןרנו מגאן ש

AB164CI19 - חליפי1,982.05כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB164OP16 - חליפי3,157.24כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

V2Q0121321A17 - מקורי210כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מכסה מיכל עיבוי למצנן מים



921005FA0A20 - מקורי2,842.32כןניסאן מיקרה - 20מצנן (מעבה) מזגן

מקורי1,567.46לאטויוטה אוונסיס 09-14מצנן (מעבה) מזגן -884500243013

25430B900014- ש' 14-19מיכל עיבוי למצנן מים i10 מקורי168לאיונדאי

217105FA0A20 - מקורי174.75כןניסאן מיקרה - 20מיכל עיבוי למצנן מים

1793168P00000M(ח) מקורי127כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מיכל עיבוי למצנן מים - 16

92100BA60A15 - מקורי2,105.77לאניסאן ג'וק 15-19מצנן (מעבה) מזגן

884600D22014-16 מקורי2,153.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן

291363X20014- ש' 11-15מגן אוויר שמאל i35 מקורי206כןיונדאי אלנטרה

97606C555015- מקורי2,978.30לאקאיה סורנטו ש' 15-20רדיאטור (מעבה) מזגן

254302S05014- מיכל עיבוי למצנן מיםIX35 10-15 מקורי74לאיונדאי

291352S20014- כונס שמאל למעבה מזגןIX35 10-15 מקורי100לאיונדאי

921005RB0A20 - מקורי2,181.32לאניסאן סנטרה ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן

1362061MA000013 - קרוסאובר 13-16אינטרקולר SX4 מקורי3,776.40כןסוזוקי

884600K35015- מקורי2,609.61לאטויוטה היילקס ש' 15-21רדיאטור (מעבה) מזגן

9211000Q0E21 - מקורי1,845.73כןניסאן קשקאי ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

מקורי3,710.58לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מצנן (מעבה) מזגן - 6450927120414

884600D55017 - מקורי1,800.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן

97606J901018-20 מקורי2,750.00לאיונדאי קונה ש' - 18מצנן (מעבה) מזגן

7812A29215- מקורי2,994.00לאמיצובישי טרייטון 15-19רדיאטור (מעבה) מזגן

884600D400(ח) V 14-16מקורי1,460.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן

88460F404017 - מצנן (מעבה) מזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,396.00לא22

P53W1535515 - 4פקק למיכל עיבוי למצנן מיםD/5D 15-21 'מקורי41כןמאזדה 2 ש

KD4561480A12- ש' 12-16מצנן (מעבה) מזגן CX-5 מקורי1,962.17לאמאזדה

SU001A473717 - מקורי3,837.29לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מצנן (מעבה) מזגן

V5Q0129254B13- מקורי505לאסקודה אוקטביה 13-16כונס עליון למצנן (מעבה) מזגן

AB010AU05-08 ש' 05-08מגן קדמי חיצוני A6 חליפי1,840.71לאאודי

AB011KI13-15 חליפי2,858.94כןקאיה פורטה 13-18מגן אח' חיצוני

AB011MA4/5D 1.6 09-12 4/5מגן קדמי חיצוניD 09-13 'חליפי1,244.38כןמאזדה 3 ש

AB011TO10- מגן אח' חיצוני

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי1,970.05כן12

AB012KI15- 5מגן קדמי חיצוניD 11-16 חליפי1,299.49כןקאיה פיקנטו

AB013SK17 - חליפי2,774.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני

AB016MA5D 04-06 5מגן קדמי חיצוניD 04-08 'חליפי1,396.02לאמאזדה  3 ש

AB018NI

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (שחור 

חליפי4,767.57כןניסאן קשקאי ש' 14-20מטאלי) - 17

97606D705015 - מקורי2,783.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מצנן (מעבה) מזגן טורבו

מקורי3,868.00לאפיאט קובו ש' 12-17מצנן (מעבה) מזגן -12 (ח)51931470

מקורי4,477.00לאיונדאי H350 17-18מצנן (מעבה) מזגן - 992315900017

97606J729020 - מקורי2,731.50לאקאיה אקס סיד - 20מצנן (מעבה) מזגן

V5WA816411D4D 20 - 4/5מצנן (מעבה) מזגןD 20 - 'ש A3 מקורי2,101.00לאאודי

97606Q030021 - מצנן (מעבה) מזגןi20 - 21 מקורי3,477.00לאיונדאי

V4M0816413A19 - מקורי1,869.00לאאודי אי-טרון - 19מצנן (מעבה) מזגן

7812A35118 - מצנן (מעבה) מזגן

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,240.00כן21

7812A33914 - מקורי2,860.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מצנן (מעבה) מזגן

976062S500(בנזין) מצנן (מעבה) מזגן 10-13IX35 10-15 מקורי1,479.00לאיונדאי

25430L500020 - מקורי419לאיונדאי סונטה ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים

מקורי415לאפיאט 500X ש' 15-18מיכל עיבוי למצנן מים - 5205276715

73210XC00A20 - מקורי2,514.00לאסובארו איבולטיס - 20מצנן (מעבה) מזגן

V5Q0121407T20 - מקורי304כןסקודה סופרב ש' 15-22מיכל עיבוי למצנן מים

921001829RV 18 - מקורי3,528.80לארנו מגאן סטיישן - 18מצנן (מעבה) מזגן



80100T5B00315- מקורי3,800.62כןהונדה ג'אז ש' 15-19רדיאטור (מעבה) מזגן

V6Q0959263A08- מקורי494כןסקודה רומסטאר ש' 08-15נגד מפוח למזגן

9531081P0000017 - מקורי2,294.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מצנן (מעבה) מזגן

253500U050

מיכל עיבוי למצנן מים מגיע עם 

מקורי827כןיונדאי i20 12-15הכונס(ערום) -12

29136A700013- מקורי56.3כןקאיה פורטה 13-18כונס שמאל למעבה מזגן

מקורי5,335.65כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מצנן (מעבה) מזגן - 5053429817

מקורי363כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס שמאל למצנן (מעבה) מזגן -14 8847447020

217114EA0A14 - מקורי468.73לאניסאן קשקאי ש' 14-20מיכל עיבוי למצנן מים

884500F17013 - מקורי1,631.00לאטויוטה וורסו 13-18מצנן (מעבה) מזגן

921004BE0BV 18 - טרייל ש' 15-23מצנן (מעבה) מזגן X מקורי5,822.32לאניסאן

887100Z30013- מקורי885לאטויוטה קורולה ש' 13-18צינור מזגן ממעבה ליחידה פנימית

מקורי1,462.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18רדיאטור (מעבה) מזגן -884604215016

מקורי1,496.00כןטויוטה אוונסיס 15-18רדיאטור (מעבה) מזגן -15 (ח)8845002520

7812A20408- מצנן (מעבה) מזגן

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי2,841.00לא

מקורי2,546.08כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מצנן (מעבה) מזגן - 898052634312

25430C110018 - מקורי283לאיונדאי סונטה ש' 18-19מיכל עיבוי למצנן מים

29136G420018 - כונס שמאל למעבה מזגןi30 - 18 מקורי392כןיונדאי

164A20T02119 - 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 19 - 'מקורי711.24כןטויוטה קורולה ש

AB282SU10- חליפי174.72כןסובארו אאוטבק ש' 10-11כיסוי פנס ערפל שמאל

AB283CH14- (שחור)חליפי1,138.15כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לסורג במגן קדמי

AB283SU13- 'חליפי129.04כןסובארו אימפרזה 13-16כיסוי וו גרירה במגן קד

AB284BM16-19 חליפי4,504.94כןב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB288MI20 - חליפי798.77כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20קישוט ניקל תחתון גריל תחתון ימין

AB289AU17 - ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי Q7 חליפי1,493.45כןאודי

AB28TE21 - ש' - 21מגן מנוע תחתון S חליפי1,042.82כןטסלה מודל

AB290MI20 - חליפי853.4כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20קישוט ניקל עליון גריל תחתון ימין

AB291MA19 - ש' 17-21גריל תחתון ימין עם חור לערפל CX-3 חליפי119.03כןמאזדה

AB293MA17 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי CX-5 חליפי81.78כןמאזדה

AB295TO08-09 'חליפי803.76כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע תחתון קד' קד

AB298CI

תומך מרכזי למגן קד' (כוורת פלסטיק) -

חליפי613.82כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

AB299NI20 - 'חליפי551.84כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר שמאל למגן אח

AB2FO

פס קישוט ימ' למגן אח' שחור 06-08 

4D06-08 'חליפי387.3כןפורד פוקוס ש

AB2SZ17-19 חליפי1,851.39כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן אח' חיצוני

AB302HO93-95 מגן קד' חיצוני

הונדה סיוויק ש' 93-95 הצ'ב 

3Dחליפי698.96כן

AB308CH17 - חליפי589.9כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23ספוילר קדמי

AB308MI22 - חליפי3,850.50כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן קדמי פנימי

AB309KI16-18 (2.0 דגם) חליפי1,243.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין

AB312AU96-00 ש' 96-00מגן קדמי פנימי A3 חליפי350כןאודי

AB312TO12- 'חליפי503.74כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך צדדי ימ' למגן אח

AB313KI11- 5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 11-16 חליפי151.13כןקאיה פיקנטו

AB314NI01-03 חליפי231.59כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB314SU12-15 ש' 12-17תומך ימין למגן קדמי XV חליפי279.65כןסובארו

AB314TO12- 'חליפי365.87לאטויוטה יאריס ש' 12-13תומך שמ' למגן אח

AB316FO08-11 (עם ערפל) חליפי56.02לאפורד פוקוס ש' 08-11גריל תחתון ימין



AB318KI11-14 5סורג מגן קדמי+ תושבת מספרD 11-16 חליפי740.01כןקאיה פיקנטו

AB318NI08-09 חליפי1,810.10כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB318SE06-09-חליפי983.25כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מגן קדמי פנימי

AB31CH17 - חליפי3,492.65כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB320VO16 - ש' 16-19גריל תחתון ימין S90 חליפי308.6כןוולוו

AB321KI17 - מגן מנוע ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי199.67כן

AB322NI08-09 חליפי239.07כןניסאן קשקאי ש' 08-14קלקר תחתון למגן קדמי

884A04204019 - ש' - 19מצנן (מעבה) מזגן RAV-4 מקורי4,869.27כןטויוטה

מקורי3,233.69לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן - 3907486513

GHR161480B13-16 מצנן (מעבה) מזגן

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,220.07לא18

884A042070E MOTION -22 ש' - 19מצנן (מעבה) מזגן RAV-4 מקורי4,753.28לאטויוטה

884500H03022 - ש' - 22מצנן (מעבה) מזגן X מקורי1,366.00לאטויוטה אייגו

מקורי347.95כןפיג'ו 3008 17-21מיכל עיבוי למצנן מים - 967812608017

מקורי1,659.49לארנו קנגו 09-18מצנן (מעבה) מזגן 09 -820045579511

מקורי793.68לארנו קנגו 09-18מיכל עיבוי למצנן מים -770147831812

V5E012129513- מקורי363כןסקודה אוקטביה 13-16כונס תחתון למצנן (מעבה) מזגן

AB010HY11- חליפי2,295.64כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

AB010MA02-04 חליפי757.55כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן קדמי חיצוני

AB011FO5D 06-08 חליפי698.96כןפורד פוקוס ש' 06-08מגן אח' חיצוני

AB011OP16 - (סטיישן) חליפי2,798.00כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני

AB013KI16-18 חליפי2,833.94כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עליון

AB014HY15-18 מגן קדמי חיצוניi20 15-20 חליפי2,065.20כןיונדאי

AB015TO13-15 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי1,960.47כןטויוטה

AB018HY10 - מגן אח' חיצוניIX35 10-15 חליפי2,211.12כןיונדאי

AB019NI

מגן אח' חיצוני עם קישוטים (שחור 

חליפי7,854.71כןניסאן קשקאי ש' 14-20מטאלי) - 17

AB019SK20 - חליפי3,406.50כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB01HO15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני HRV חליפי2,125.04כןהונדה

AB01HY14- ש' 11-15מגן אח' חיצוני ללא חישנים i35 חליפי1,911.65כןיונדאי אלנטרה

AB01NI10- חליפי2,099.00כןניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי חיצוני עליון

AB01SZ13- קרוסאובר 13-16מגן קדמי חיצוני עליון SX4 חליפי1,541.07כןסוזוקי

AB023HY19 - חליפי4,465.47כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

AB023TO17-19 מגן קדמי חיצוני תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,898.00כן22

AB02NI13- חליפי1,681.25כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB02TO08-10 חליפי1,392.95כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן קדמי חיצוני

AB03FOSW 1.6L 11-(ספוילר) מגן אח' מרכזי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,227.00כן

AB03OP15 - חליפי3,506.02לאאופל קורסה ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB03RE17-21 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD חליפי4,106.02כןרנו גרנד קופה

AB03SE12-16 חליפי2,906.02לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

AB03VW13-16 חליפי1,960.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' חיצוני

AB04KI13 - חליפי2,444.97כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

AB04SK13 - חליפי2,222.20כןסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני

AB1201CV22 - חליפי271.1כןשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB1202HY21 - 'חליפי140.25כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1204HY21 - 'חליפי195.14כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך ימ' למגן אח

AB1207TOV 19 - חליפי6,375.13כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

AB120FI08-14  3סורג מגן קדמי תחתוןD 08-20 500 חליפי441.49כןפיאט



AB120FO04-07 חליפי235.5כןפורד מונדאו ש' 01-07מגן מנוע תחתון

AB120SK

תומך שמ' צדדי למגן אח' (פלסטיק 

חליפי40כןסקודה אוקטביה 09-13שחור) -09

AB1210TO20 - מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי6,184.30כן22

AB1220HY21 - חליפי637.5כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

AB1224BM19 - ש' 19-מגן אח' חיצוני תחתון X5 חליפי2,628.91כןב.מ.וו

AB1229TO19 - חליפי1,995.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע מרכזי תחתון מושלם

AB122LE19 - ש' 19-23קישוט ניקל גריל תחתון ימין ES חליפי1,499.10כןלקסוס

AB122SK11- חליפי1,319.20כןסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי פנימי

AB123AU09- ש' 09-11גריל תחתון שמאל+חור ערפל A3 חליפי468.02לאאודי

AB123LE19 - ש' 19-23קישוט ניקל תחתון לסורג מגן קדמי ES חליפי2,321.62כןלקסוס

AB1241TOV 20 - גריל תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי276.25כן22

AB1246TOV 19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי RAV-4 חליפי1,595.05כןטויוטה

AB1249HY20 - חליפי306כןיונדאי סונטה ש' - 20קישוט למגן קדמי תחתון שמאל

AB124AU09- ש' 09-11גריל תחתון ימין+חור ערפל A3 חליפי468.02לאאודי

AB1258TO20 - חליפי798כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB125IS12- חליפי1,111.38כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס דריכה למגן אחורי

AB1262TO21 - חליפי1,795.56כןטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון שמאל

AB1267BM19- חליפי9,983.06כןב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני

AB1268TO21 - חליפי998כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי מגן מנוע תחתון

AB1269TO18 - גריל תחתון שמאל עם ערפל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי649.68כן21

AB126CV

גריל תחתון ימין +ניקל (ללא ערפל) 08-

חליפי591.25כןשברולט מאליבו ש' 1208-12

AB1270BM16-18 חליפי14,293.35כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן אח' חיצוני

AB127CV95-02 חליפי350כןשברולט קווליר ש' 95-02מגן אח' פנימי

AB1284HY18 - סורג מגן קדמיi800 08-21 חליפי617.95כןיונדאי

AB128LE13 - ש' 08-22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל RX  חליפי89.75כןלקסוס

AB128SZ19 - חליפי3,129.28כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן אח' חיצוני

AB1295TO20 - חליפי1,299.49כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך בומבה למגן קדמי שמאל

AB129SE17 - 'חליפי276.25כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

AB04SU13-  חליפי2,302.74כןסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי חיצוני

AB04TO07-08 חליפי1,878.60כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן אח' חיצוני

AB05FI16 - חליפי1,698.00כןפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB05MA4D 13- 4/5מגן אח' חיצוניD 13-18 'חליפי2,501.01כןמאזדה 3 ש

AB06OP11-12 חליפי4,506.02לאאופל אינסיגניה 11-16מגן קדמי חיצוני

AB08VW15- חליפי3,898.21כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

AB09NI14-16 חליפי4,485.74כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני + חיישנים

AB1005PE17 - חליפי1,680.20כןפיג'ו 3008 17-21סורג מגן קדמי עם חורים

AB1006HY15-18 מגן קדמי פנימיi20 15-20 חליפי2,106.02לאיונדאי

AB1006PE17 - חליפי957.26כןפיג'ו 3008 17-21סורג מגן קדמי ללא חורים

AB1008FO(קסטום) חליפי1,608.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' חיצוני - 14

AB1008RE18 - חליפי495.34כןרנו מגאן סטיישן - 18ספוילר תחתון למגן קדמי

AB1009TO13 - חליפי706.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15קלקר למגן קדמי

AB1011VW16 - חליפי2,037.60כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי פנימי

AB1014PE17 - חליפי1,040.06כןפיג'ו 3008 17-21קצה מגן אח' חיצוני שמאל

AB1016TO17 - חליפי2,396.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

AB1023HY19 - חליפי353.17כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB1023RE11 - חליפי1,632.56לארנו מאסטר ש' 09-22מגן מנוע תחתון

AB1025RE(RS LINE) 20 - חליפי457.06כןרנו קליאו - 20קלקר למגן קדמי



AB102HY06-09 חליפי539.4כןיונדאי גטס ש' 06-09מגן קדמי פנימי תחתון

AB1032FO17 - חליפי203.76כןפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ערפל

AB1032VWGTI 13 - חליפי4,896.23כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB1035BM13 - ש' 13-18מגן אח' פנימי X5 חליפי2,715.04לאב.מ.וו

AB1035CV16 - חליפי214.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19גריל תחתון שמאל

AB1037PE17 - חליפי1,504.06לאפיג'ו 3008 17-21סט קישוטי ניקל לאגזוזים

AB1040FOV 19 - חליפי3,024.30כןפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1040HY18-20 חליפי5,338.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני עליון

AB1040VW14 - חליפי3,558.10כןפולקסווגן חיפושית ש' 14-18מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB1042CV17-21 חליפי569.08כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון ימין

AB1043HY18 - חליפי1,271.60כןיונדאי סונטה ש' 18-19גריל תחתון שמאל

AB1045BM14 - חליפי5,536.86כןב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי חיצוני

AB1046BM18 - ש' 13-21מגן קדמי חיצוני תחתון X3 חליפי8,015.00לאב.מ.וו

AB1046PE16 - חליפי2,806.02לאפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשת

AB1049RE

סט גרילים תחתון ימין + שמאל עם חור 

(INTENSE) 20 -20 - חליפי484.56כןרנו קליאו

AB104SZ-06   4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 08-14 'ש SX4  חליפי180.02לאסוזוקי

AB1057CVLS 18 - חליפי7,072.54כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני עליון

AB1058TO18 - חליפי2,967.85כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן מנוע תחתון קדמי

AB105HY03-05 חליפי16כןיונדאי גטס ש' 03-05פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB1060FO18 - חליפי2,236.20כןפורד מוסטנג 18-22ספוילר קדמי

AB1062TO19 - ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין RAV-4 חליפי79.05כןטויוטה

AB1066PEV 20 - חליפי971.2כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

AB1069PE20 - חליפי963.68כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג מגן קדמי

AB1071RE

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

חליפי1,851.65כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ללא חור לאגזוז - 20

AB1074PE20 - חליפי392.46כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי בסורג מגן קדמי

AB1074VW20 - חליפי735.3כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן מנוע תחתון

AB1076FO19 - חליפי1,194.77כןפורד אדג' ש' - 19ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1076PE20 - חליפי4,306.02לאפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני

AB1078PE20 - חליפי1,185.06כןפיג'ו 2008 - 20מגן מנוע תחתון קדמי

AB1079FO19 - חליפי3,291.44כןפורד אדג' ש' - 19מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים

AB1079VW16 - חליפי5,537.00כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB107VW-11 -חליפי1,147.61כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15סורג מגן קדמי בצבע שחור

AB1080VW20 - חליפי2,854.30כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי חיצוני

AB1083PE20 - חליפי977.24כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט תחתון למגן קדמי

AB1086FOV 20 - 'חליפי1,040.73כןפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן אח

AB1087PE

פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 (אגזוז 

חליפי1,432.22כןפיג'ו 2008 - 20כפול)

AB108AU11- ש' 08-14גריל תחתון ימין Q7 חליפי704.8כןאודי

AB108TO11- חליפי465.68כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן קדמי פנימי

AB108VW11-חליפי1,964.35כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1092HY19 - 'חליפי96.9כןיונדאי אקסנט 19-22תומך ימ' למגן אח

AB109FI5D 07-09 (ברזל) חליפי1,311.51כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מגן אח' פנימי

AB10DA98> חליפי732.24כןדייהו לאנוס ש' 98-02מגן קדמי פנימי

AB10FI90-96 חליפי463.91לאפיאט אונו ש' 90-96מגן קד' חיצוני

AB1100TO13 - חליפי592כןטויוטה קאמרי ש' 12-14קלקר למגן קדמי

AB1100VW20 - חליפי218.45כןפולקסווגן טי קרוס - 20תומך ימין למגן קדמי

AB1104VW20 - חליפי698כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי פנימי צר

AB1106BM19 - חליפי9,526.76כןב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1106CV19 - חליפי1,690.67כןשברולט בלייזר - 19ספוילר/פח אבנים קדמי

AA239TOV 18 - חליפי638.55כןטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים



AA24HO08 - חליפי244.81כןהונדה אקורד ש' 08-11מיכל עיבוי למצנן מים

AA9SK13- חליפי1,260.00לאסקודה אוקטביה 13-16מצנן (מעבה) מזגן

97606A580013- 5/סטיישן ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן דיזלD מקורי2,390.00לאקאיה סיד

254302S00010-12 מקורי99.1לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מיכל עיבוי למצנן מים

921006843R14 - מקורי1,768.11לארנו קליאו סטיישן 14-18מצנן (מעבה) מזגן

25430F330020 - מקורי580.3לאקאיה אקס סיד - 20מיכל עיבוי למצנן מים

25430C400020 - ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים i10 מקורי248כןיונדאי

25430G600017 - מיכל עיבוי למצנן מים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי188כן

254311H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12מיכל עיבוי למצנן מים-10-11D מקורי105כןקאיה סיד

97606B900117 - ש' 14-19מצנן (מעבה) מזגן i10 מקורי2,358.00כןיונדאי

97606Q525020 - מקורי4,170.00לאקאיה סלטוס ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן

97606N760021 - מקורי3,550.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

7812A39418 - מקורי2,814.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מצנן (מעבה) מזגן

מקורי174.77כןשברולט ספארק 15-18מיכל עיבוי למצנן מים - 15 (ח)94511521

45150FL00018 - ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים XV מקורי487לאסובארו

מצנן (מעבה) מזגן - 246500045412

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי4,668.99לא19

V5E0121295D17 - מקורי363כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כונס תחתון למצנן (מעבה) מזגן

29134A2000

 5D/SW  כונס ימין מצנן (מעבה) מזגן

מקורי72.9לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש-13

V6C0816411A14 - 5מצנן (מעבה) מזגןD 10-17 'מקורי2,819.00לאפולקסווגן פולו ש

921001HA3A15 - מקורי939.48לאניסאן אלמרה ש' 15-17מצנן (מעבה) מזגן

921002969R17 - 4 ש' 17-23מצנן (מעבה) מזגןD מקורי3,011.66לארנו גרנד קופה

976062P600(ח) מקורי1,560.80לאקאיה סורנטו ש' 13-15מצנן (מעבה) מזגן -13

80110TM8A01(ח) מקורי3,077.70כןהונדה אינסייט 09-14מצנן (מעבה) מזגן -09

254302W000(ח) מקורי120.1לאקאיה סורנטו ש' 13-15מיכל עיבוי למצנן מים -13

921008178R14 - מקורי4,600.39לארנו טראפיק ש' 14-22מצנן (מעבה) מזגן

976060U000(ח) מצנן (מעבה) מזגן -12i20 12-15 מקורי2,138.00כןיונדאי

921001939R22 - 4 ש' 17-23מצנן (מעבה) מזגןD מקורי4,034.49לארנו גרנד קופה

29134A700013- מקורי58.8לאקאיה פורטה 13-18כונס ימין למעבה מזגן

55038003AG14 - מקורי2,511.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מצנן (מעבה) מזגן

מצנן (מעבה) מזגן - 884606049018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,754.00לא21

1793184M0000016 - מקורי464.6כןסוזוקי סלריו 16-18מיכל עיבוי למצנן מים

מקורי896.01לאטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים - 164702504118

291341R50011- ש' 11-18כונס ימין מצנן (מעבה) מזגן i25 מקורי207לאיונדאי אקסנט

253501R05011- ש' 11-18מיכל עיבוי למצנן מים i25 מקורי442לאיונדאי אקסנט

97606E6001(ח) מקורי3,389.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מצנן (מעבה) מזגן-15

מיכל עיבוי למצנן מים - 164701115021

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,692.13כן21

מקורי5,023.67כןפיג'ו 208 ש' 15-19מצנן (מעבה) מזגן - 15 (ח)9828083680

7812A21813- מקורי2,814.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מצנן (מעבה) מזגן

884A0K0030(רגיל) מקורי4,333.10כןטויוטה יאריס ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן - 20

25430F2400(ח) מקורי510כןיונדאי קונה ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים 18-20

888910D19014 - מקורי1,231.97כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי מצנן (מעבה) מזגן

מקורי689.2לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מיכל עיבוי למצנן מים - 898273180017

מקורי234.66לאפיג'ו 301 ש' 13-18מיכל עיבוי  -980077728013

921000002R(ח) מקורי5,023.30כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מצנן (מעבה) מזגן -13



מקורי1,833.08לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן - 240523820

מקורי3,231.17כןפורד טרנזיט ש' 14-21רדיאטור (מעבה) מזגן -14 (ח)1778169

מקורי391.6לאאופל קורסה ש' 15-19מיכל עיבוי למצנן מים - 1335714015

מקורי2,894.43לאפג'ו 308 ש' 14-20מצנן (מעבה) מזגן - 981733408016

921009956R(ח) 4מצנן (מעבה) מזגן -11D 09-15 'מקורי2,580.35כןרנו פלואנס ש

AB011NI14-16 חליפי1,615.00כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB011SE18 - חליפי2,670.00כןסיאט ארונה ש' - 18מגן אחורי חיצוני עליון

AB011SK15-17 חליפי2,584.00כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

AB013TO03-04 5מגן אח' חיצוניD 03-04 חליפי1,586.02לאטויוטה קורולה רנקס

AB014AU

 S) 17 - מגן קדמי חיצוני עם מתזים

(LINE12-19 'ש A3 חליפי6,715.00כןאודי

AB014TO15 - חליפי4,485.74כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB016KI16-18 חליפי3,464.64כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

AB016SK

 ,AMBITION) 18 - מגן אח' חיצוני

(STYLE18-21 חליפי4,163.85כןסקודה קארוק

AB01FO08-11 (4 דלתות) חליפי2,096.54כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן אח' חיצוני

AB01LE13-16 ש' 08-20מגן אח' חיצוני IS250 חליפי4,880.78כןלקסוס

AB01MA13-16 4/5מגן קדמי חיצוניD 13-18 'חליפי1,783.48כןמאזדה 3 ש

AB01SK5D 08 -חליפי1,506.02לאסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' חיצוני

AB01VW11- (עם חיישנים) חליפי4,554.55כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן קדמי חיצוני

AB02PE15 - חליפי2,674.06כןפיג'ו 208 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB02VW

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

חליפי1,510.24כןפולקסווגן ג'טה ש' 1111-15

AB03MI08-11 4מגן קדמי חיצוניD 08-15 'חליפי1,792.47כןמיצובישי לנסר ש

AB04SZ11-12 חליפי1,969.82כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן אח' חיצוני

AB05HO09-12 4מגן קדמי חיצוניD 06-12 'חליפי1,977.08כןהונדה סיווק ש

AB05SK5D 13-  חליפי2,051.90כןסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

AB06MA4D 09-12 4/5מגן אח' חיצוניD 09-13 'חליפי1,566.79כןמאזדה 3 ש

AB06REV 16-18 חליפי2,802.06כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני

AB08KI13-5 שD/SW/3D 3מגן קדמי חיצוניD 13-18 חליפי1,982.63כןקאיה פרו סיד

AB09SE12-14 חליפי3,273.30כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן קדמי חיצוני

AB09TO14-16 חליפי2,301.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי חיצוני

AB1001RE17 - (חלק אחורי ) 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתוןD חליפי1,072.80כןרנו גרנד קופה

AB1005CV15 - חליפי620.02לאשברולט סילברדו 13-19תושבת לוחית רישוי קד' ניקל

AB1005RE18 - חליפי898.77כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי שחור

AB1006RE18 - חליפי799.57כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף

AB1012CV13 - חליפי9,606.78כןשברולט טראוורס 13-16מגן קדמי חיצוני עליון

AB1012PE

מגן קדמי חיצוני ללא חורים לחיישן 

חליפי5,649.86כןפיג'ו 3008 17-21בקרה 17-20

AB1012RE20 - חליפי1,499.24כןרנו גרנד סניק ש' - 20סורג מגן קדמי

AB1015FO5D 15 - מגן אחורי חיצוני

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי4,229.40כן19

AB1017HY12- ספוילר/פח אבנים קדמיi20 12-15 חליפי245.7כןיונדאי

AB1017TO17 - חליפי135כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

AB1019PE17-20 'חליפי248.96כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1019RE18 - חליפי778.89כןרנו מגאן סטיישן - 18סט קלקרים למגן קדמי

AB1024RE 20 - חליפי4,531.93כןרנו קליאו - 20מגן קדמי חיצוני

AB1025CV15 - חליפי599.51כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון ימין עם ניקל

AB1026VW15-19 חליפי299.2כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל



AB1028RE

סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח' - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי903.15כןרנו קליאו

AB1028VW15-19 חליפי812.8כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל לסורג מגן קדמי

AB1029RE

סט תושבות לפנס ערפל ימין + שמאל - 

חליפי740.65כןרנו קליאו - 2020

AB102IS99-01 (ברזל) חליפי586.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02מגן קדמי חיצוני

AB1034VW18-20 5-גריל עליון ימיןD 18 'חליפי296.65כןפולקסווגן פולו ש

AB1035HY19 - 'חליפי265.61כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1038PE

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין+שמאל 

חליפי509.76כןפיג'ו 3008 17-2017-21

AB1039RE(ZEN/INTENSE) 20 - חליפי1,199.42כןרנו קליאו - 20סורג מגן קדמי

AB103DC18 - חליפי1,310.00כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר אחורי שחור

AB103IS07- חליפי852.52לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12ספוילר למגן קדמי

AB103PE10-  חליפי2,445.47כןפיג'ו 3008 10-16סורג עליון במגן קדמי

AB103SZ

כיסוי פלסטיק למגן קד' פנימי עליון 06-

חליפי804.41כןסוזוקי סוויפט ש' 1006-10

AB1041HY18 - חליפי476.85כןיונדאי סונטה ש' 18-19סורג מגן קדמי

AB1041PE13 - חליפי985כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB1042TO19 - ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי RAV-4 חליפי685.46כןטויוטה

AB1043PE17-20 חליפי322.64כןפיג'ו 5008 17-21כיסוי בסורג מגן קדמי

AB1044VW17 - חליפי3,231.90כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB1045PE15 - חליפי932.42כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג מגן קדמי שחור

AB1046VWV 17 - חליפי270.3כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

AB1047PE17 - חליפי2,750.00כןפיג'ו 5008 17-21מגן קדמי פנימי

AB1048HY16 - חליפי515.1כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18סורג מגן קדמי

AB1048TO19 - 'ש' - 19תומך שמ' עליון למגן אח RAV-4 חליפי728.31כןטויוטה

AB1049FO19 - חליפי6,007.70כןפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי פנימי

AB1049VW18 - מגן אח' חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי4,806.02לא22

AB1054HY11- ש' 11-18תומך פחית חיזוק לכנף קד ימין i25 חליפי86.02לאיונדאי אקסנט

AB1055RE

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

חליפי577.63כןרנו קפצ'ור ש'  1813-22

AB1058HY19 - חליפי1,031.36כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ספוילר קדמי

AB1059HY19 - חליפי2,501.01כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן אח' חיצוני

AB1061CV18 - 'חליפי1,100.98כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן אח

AB1061HY19 - חליפי4,083.40כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני עליון

AB1061PEV 20 - חליפי1,250.37כןפיג'ו 208 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1062HY19 - חליפי531.2כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג מגן קדמי

AB1064VW17 - חליפי2,830.50כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1067TO19 - ש' - 19גריל תחתון שמאל ללא חור RAV-4 חליפי337.37כןטויוטה

AB106PE20 - חליפי1,475.63כןפיג'ו 208 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB106SZ08-10 חליפי88.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון ימין עם ערפל

AB106VW11 - 'חליפי195.63כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1071PE20 - חליפי3,213.70כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון

AB1072HY19 - חליפי4,520.88כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

AB1073RE20 - חליפי421.44כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1074BM16 - חליפי6,322.18כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי פנימי

AB1076HY16 - 'חליפי69כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1076TOSE 18-20 חליפי1,698.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

AB019MA

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

חליפי2,500.00כןמאזדה CX-5 ש' 1717-22

AB01BM12-14 חליפי4,560.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14מגן קדמי חיצוני



AB01MI14-19 חליפי1,654.82כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן קדמי חיצוני

AB01RE13-16 5מגן קדמי חיצוני מושלםD 13-19  חליפי1,806.02לארנו קליאו

AB01SE09-12 חליפי2,295.64כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן קדמי חיצוני

AB01SU17 - חליפי6,506.75כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן אח' חיצוני

AB021TO17-19 מגן קדמי חיצוני עם חיישן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,444.99כן22

AB025TO08-10 חליפי1,584.24כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן אח' חיצוני

AB027TO12-13 חליפי1,965.80כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן אח' חיצוני

AB028TO12 - חליפי1,411.83כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני

AB02SZ14 - חליפי2,795.33כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

AB030TO12- חליפי2,550.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן קדמי חיצוני+חיישנים

AB031TO

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים 17-

19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,034.50כן22

AB03BM11 - חליפי2,671.55כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מגן אח' חיצוני

AB03HO06-08 (ללא ערפל) 4מגן קדמי חיצוניD 06-12 'חליפי1,733.62כןהונדה סיווק ש

AB04BM

מגן קדמי חיצוני ללא PDSH ש-11 

חליפי3,058.49כןב.מ.וו 500 ש' 12-16ארופאי

AB05RE

מגן קדמי חיצוני (ערום, ללא חיישנים) -

134D 09-15 'חליפי2,506.02לארנו פלואנס ש

AB05SE17 - חליפי3,169.65כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB06NI08- 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-11 'חליפי1,456.02לאניסאן טידה ש

AB07AU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 16 (4 

חליפי4,376.00לאאודי A3 ש' 12-19חיישנים)

AB07FO5D 11- מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,627.08כן

AB07KI14- חליפי1,423.10כןקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני

AB07SK15-17 חליפי1,804.49כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB07VW15 - חליפי3,806.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן אח' חיצוני

AB08CV09-12 חליפי2,531.63כןשברולט טראוורס 09-11מגן קדמי חיצוני תחתון

AB08OP14 - חליפי3,752.32לאאופל מוקה 14-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB09FO14- חליפי3,506.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1000RE18 - 'חליפי116.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת לוחית רישוי קד

AB1003PE

מגן אח' חיצוני עם 4 חורים לחיישנים - 

חליפי3,434.49כןפיג'ו 3008 1717-21

AB1003TO(HYBRID) - 12 חליפי1,056.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13סורג מגן קדמי

AB1005TO16 - חליפי908.96כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון למצננים

AB1005VW

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישן 

בקרה + גריל עליון - 15

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי5,301.66כן15-22

AB1007CV15 - חליפי110.07לאשברולט ספארק 15-18מגן מנוע תחתון מרכזי

AB322SE10- חליפי2,846.38כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

AB322VW14 -חליפי4,621.68לאפולקסווגן אפ ש' 14-17מגן אח' חיצוני

AB323HY08-10 ש' 08-14מגן אח' פנימי i10 חליפי403.99כןיונדאי

AB324RE17-21 4 ש' 17-23סורג מגן קדמיD חליפי1,506.02כןרנו גרנד קופה

AB324TO17 - 'חליפי583.5כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימ' למגן אח

AB324VW11- חליפי75.05כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך שמאל (צדדי) למגן קדמי

AB326FO09-10 חליפי268.02לאפורד אדג' ש' 09-14ספוילר קדמי

AB328AUV 15 - ש' 12-17גריל תחתון שמאל A6 חליפי1,590.35כןאודי

AB328CV11- חליפי3,007.91כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי חיצוני תחתון

AB328KI12-14 5מגן קדמי פנימיD 12-16 'חליפי1,594.35כןקאיה ריו ש

AB32RE07-10 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 07-10  חליפי204.18כןרנו קליאו

AB32VO16 - ש' 16-19מגן קדמי פנימי S90 חליפי8,624.07כןוולוו

AB330KI19 - חליפי806.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל אחורי שמאל



AB331KI19 - חליפי806.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל אחורי ימין

AB333TO15- חליפי2,401.82כןטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני תחתון

AB334MI97-01 (פלסטיק) 'חליפי506.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פינה שמ' למגן קד

AB336NI

מגן אח' חיצוני ללא חיישנים (5 

חליפי2,249.00כןניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות) 08-12

AB340CI

מגן קדמי חיצוני ללא חור לחיישנים 09-

חליפי4,062.56כןסיטרואן C-5 ש' 1209-11

AB342TO15-17 חליפי896.96כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר למגן קדמי

AB345BM15 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי X1 חליפי3,078.07כןב.מ.וו

AB345ME97-00 פס קישוט למגן קדמי

מרצדס W210 קלאס E ש' 97-

חליפי493.87לא0

AB345VO14 - ש' 08-17ספוילר/פח אבנים קדמי XC-60 חליפי2,365.16כןוולוו

AB348HO07-09 ש' 03-08מגן אח' חיצוני CR-V חליפי1,430.84כןהונדה

AB348SK08- חליפי64.02לאסקודה סופרב ש' 08-13תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB349AU96-00 ש' 96-00ספוילר אחורי A3 חליפי350כןאודי

AB349RE17 - '5פינה ימ' למגן אחD 13-19  חליפי500.96כןרנו קליאו

AB349SK13- חליפי1,776.46כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB350KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא ניקלD חליפי568.02לאקאיה סיד

AB352FO11 - (צדדי) תומך ימין למגן קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי77.15כן

AB352KI17-20 'פס קישוט למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,266.16כן

AB352VO16 - ש' 16-19קלקר למגן קדמי S90 חליפי2,853.81כןוולוו

AB353CI07- (אלומיניום)  ש' 07-10מגן קדמי פנימי C-4 חליפי1,206.02לאסיטרואן פיקסו

AB353VW11- 'חליפי214כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך שמ' למגן אח

AB354AU02-04 ש' 98-04מגן אח' תחתון/ספוילר אחורי A6 חליפי350כןאודי

AB12CV09-12 חליפי2,531.63כןשברולט טראוורס 09-11מגן קדמי חיצוני תחתון

AB12RE08-10  חליפי286.18לארנו סימבול ש' 08-10סורג מגן קדמי ללא ערפל

AB1302TO(חשמלי) חליפי296.62כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון שמאל - 20

AB1303TO(חשמלי) חליפי514.98כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון ימין - 20

AB130TO4תומך שמאל למגן קדמי 03-07 צדדיD 03-04 'חליפי194.25כןטויוטה קורולה ש

AB1315TO

פס קישוט מרכזי לסורג מגן קדמי - 18 

(SE)18 - 'חליפי1,754.16כןטויוטה קאמרי ש

AB131HY4D 03-06 חליפי598.32כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מגן אח' חיצוני

AB132AU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 16 (2 

חליפי5,604.25לאאודי A3 ש' 12-19חיישנים)

AB133CH17 - חליפי3,756.15כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

AB135KI10- חליפי95.97כןקאיה ספורטג' ש' 10-12תומך עליון ימין למגן קדמי

AB135RE04-08 (סט) 'חליפי606.9כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט למגן אח

AB135SK08-  חליפי906.3כןסקודה סופרב ש' 08-13ספוילר אחורי

AB138CH17 - חליפי5,802.10כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB138TO

תומך צדדי ימין למגן קדמי (שחור 

חליפי592כןטויוטה אוונסיס 09-14משולש) -09

AB139IS12 - חליפי132.9כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תפס שמאל למגן קדמי

AB139LE18 - ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל NX חליפי498.84כןלקסוס

AB13DC15 - חליפי349.26כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת גריל תחתון שמאל

AB13FI15 - חליפי1,357.78כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי עליון

AB140GM

תומך שמאל למגן קדמי (פחית רחבה) 

חליפי1,309.31כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-0803-08



AB140IS12 - חליפי132.9כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תפס ימין למגן קדמי

AB141FI14 - חליפי1,306.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן אח' חיצוני מרכזי

AB141HY4D 07-11 חליפי853.14כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

AB141LE18 - ש' 15-23מוביל אוויר ימין במגן קדמי NX חליפי1,042.04כןלקסוס

AB142LE15 - ש' 08-22מגן קדמי פנימי RX  חליפי2,765.24כןלקסוס

AB145HY06-09 חליפי946.2כןיונדאי גטס ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB145SK4D 09-10 חליפי1,797.89כןסקודה אוקטביה 09-13מגן אח' חיצוני

AB146CH14 - חליפי99.45כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB147CI10- סט R=L 'פיקסו ש' 10-18ספוילר קד C-3 חליפי466.22כןסיטרואן

AB148LE16-19 ש' 08-22קישוט גריל תחתון ימין RX  חליפי794.14כןלקסוס

AB14BU

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לניקלים) 

חליפי2,306.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-0706-09

AB14MG18 - ש' 18-23ספוילר/פח אבנים קדמי ZS חליפי474.21כןאם ג'י

AB150CI

סט תושבות לפנס ערפל ימין + שמאל - 

חליפי577.48כןסיטרואן ברלינגו - 1919

AB150LE16-19 'ש' 08-22פס קישוט ימ' למגן אח RX  חליפי732.45כןלקסוס

AB150SZ19 - חליפי983.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB153SE03- מגן קדמי פנימי

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי350כן03

AB154KI17-20 מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,844.42כן

AB154SE17 - חליפי1,070.46כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר למגן קדמי

AB154TO01-04 ש' 01-05מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי1,690.24כןטויוטה

AB155FI16 - חליפי136.02לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון ימין עם ערפל

AB155VW09- חליפי1,616.80כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי פנימי עליון

AB157SU17 - חליפי350כןסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך ימ' למגן אחורי

AB158TO08-13 (צדדי) חליפי286.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמ' למגן אח' ארוך

AB159CH14 - 'חליפי1,791.80כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה ימין למגן קד

AB15DC18 - חליפי1,258.94כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' פנימי

AB162CH17 - חליפי3,640.81כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני עליון

AB162OP08-10 חליפי114.78כןאופל קורסה ש' 08-10ספוילר קד' ימין

AB162SE06-08 מגן קדמי חיצוני

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

חליפי1,899.10כן08

AB162TO08- חליפי148.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמ' למגן אח' פינתי

AB163SK

כיסוי תחתון במגן קדמי (כיסוי מצננים) - 

חליפי411.35כןסקודה אוקטביה ש' 1717-19

AB164KI07 חליפי951.63כןקאיה קארנס ש' 07-10מגן קדמי חיצוני

AB164LE19 - ש' - 19תומך ימין למגן קדמי UX200 חליפי205.04כןלקסוס

AB164SU19-21 חליפי6,567.92כןסובארו פורסטר - 19מגן קדמי חיצוני

AB165RE5D,CW 13-  3/5סורג מגן קדמי פנימיD/CW 10-16 'חליפי383.24כןרנו מגאן ש

AB166VW01-05 חליפי153.6כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05פס קישוט למגן קדמי ימין

AB167CH

פח אבנים/ספוילר אחורי - 14 (אגזוז 

חליפי1,047.20כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21אחד)

AB167HY06-09 חליפי584.85כןיונדאי גטס ש' 06-09מגן אח' פנימי

AB167LE18 - ש' 15-23מגן קדמי חיצוני NX חליפי7,649.15כןלקסוס

AB168VW06-11 חליפי180.95כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך מגן אחורי מרכזי

AB16DC15- חליפי2,069.33כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

AB16MG18 - ש' 18-23פח אבנים/ספוילר אחורי ZS חליפי496.62כןאם ג'י



AB172TO09- חליפי955.7כןטויוטה אוונסיס 09-14מגן אח' פנימי

AB173AU05- 'ש' 05-08תומך ימ' למגן אח A6 חליפי92כןאודי

AB175AU11- ש' 11-18מגן קדמי פנימי A1 חליפי2,051.05כןאודי

AB178CH18 - חליפי5,178.20כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני

AB179CH18 - חליפי2,198.40כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB179SU18 - ש' - 18מגן אח' חיצוני XV חליפי4,306.02לאסובארו

AB17FO09- 'חליפי254.74כןפורד אדג' ש' 09-14מסגרת ניקל לפנס ערפל קד' שמ

AB110FI

גריל תחתון שמאל עם חור ועם ניקל - 

153D 08-20 500 חליפי410.8כןפיאט

AB1111BM19 - ש' 19-מגן קדמי פנימי X5 חליפי6,473.33כןב.מ.וו

AB1111TOV 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון RAV-4 חליפי3,893.85כןטויוטה

AB1112HY18-20 חליפי3,843.70כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1117HY19 - חליפי618.8כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB111KI09 (לא מפואר) חליפי1,806.02לאקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB112CV11- חליפי5,289.93כןשברולט סילברדו 07-12מגן קדמי חיצוני בלי חור ערפל

AB112FI16 - חליפי2,906.02לאפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני תחתון שחור

AB112VW11-חליפי560כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15גריל תחתון שמאל

AB1130HY15 - חליפי118.94כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת שמאל למגן קדמי

AB1131CV19 - 'חליפי204.45כןשברולט מאליבו ש' 16-19תושבת לוחית רישוי קד

AB1137VW21 - חליפי4,079.15כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן קדמי חיצוני

AB113HY05-10 חליפי156.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10סורג מגן קדמי

AB1145HY13 - מגן קדמי חיצוני עליוןi800 08-21 חליפי1,806.02לאיונדאי

AB1147TO19 - 5מגן מנוע תחתון ימיןD/SW 19 - 'חליפי552.76כןטויוטה קורולה ש

AB114HY05-10 - (רשת) חליפי73.95כןיונדאי טוסון ש' 05-10גריל תחתון שמאל

AB1150CV15 - 'חליפי590.94כןשברולט סילברדו 13-19כיסוי פינה שמ' למגן אח

AB1153HY20 - חליפי118.15כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך מרכזי שמאל למגן קדמי

AB1155CV16 - חליפי4,806.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אחורי חיצוני תחתון

AB1158CV16-17 'חליפי887.25כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן אח

AB1162BM17 - חליפי872.99כןב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון שמאל

AB1163BM17 - חליפי556.28כןב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

AB1164HY19 - חליפי607.75כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון ימין

AB1173HY21 - חליפי5,045.60כןיונדאי פאליסייד - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1175BM19 - ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי X1 חליפי1,552.34כןב.מ.וו

AB1175HY19 - גריל תחתון שמאל עם חורi20 15-20 חליפי339.98כןיונדאי

AB117AU

פינה שמאל למגן קד' - ללא מתיזים 

חליפי1,395.00כןאודי A1 ש' 11-18וחישנים (הכנה לצבע)-11

AB117HY-05 (דגם עם קישוט) חליפי1,472.65כןיונדאי טוסון ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

AB1190TO19 - חליפי1,708.34כןטויוטה פריוס ש' 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1191CV22 - חליפי175.14כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון שמאל

AB1199HY21 - חליפי333.2כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

AB119TO

תושבת לוחית רישוי קדמית (קצרה) 07-

חליפי1,076.54כןטויוטה קאמרי ש' 0807-11

AB11DC18 - חליפי2,306.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

AB17HO05 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 01-06 'חליפי86.07כןהונדה סיווק ש

AB17RE09- 'חליפי35.39כןרנו קולאוס 09-11תומך ימ' למגן אח

AB180HY02-05 'חליפי462.86כןיונדאי סונטה ש' 02-05קלקר למגן אח

AB182HY07-09 5מגן אח' חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי1,499.31כןיונדאי

AB182SE20 - חליפי3,215.70כןסיאט לאון ש' - 20מגן אח' חיצוני

AB185CIV 19 - 'חליפי892.43כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח

AB185HY

ספוילר/פח אבנים קדמי (קישוט צר) 07-

חליפי256.05כןיונדאי i30 ש' 095D 07-12 (ח)



AB185SK13- חליפי196.35כןסקודה סופרב ש' 13-15קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB186VW

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 06-

10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי61.6כן

AB187CV09- 'חליפי1,780.80כןשברולט טראוורס 09-11פינה שמ' למגן אח

AB188HY10- תומך שמ' למגן אח' צדדיIX35 10-15 חליפי168.02לאיונדאי

AB189CI

סורג מגן קדמי (מרכזי גדול תחתון) 05-

חליפי425.57כןסיטרואן C-4  ש' 0705-10

AB18KI07-11 חליפי418.94כןקאיה ריו ש' 07-12מגן קדמי פנימי

AB193KI15-17 חליפי2,739.98כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB194SU

פח אבנים/ספוילר אחורי 19-21 (דגם 

חליפי1,760.02לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

AB198HO01-04 '4תפס צדדי ימין למגן קדD 01-06 'חליפי77.28לאהונדה סיווק ש

AB19FI09- חליפי684.17כןפיאט בראבו ש' 09-11ספוילר קדמי

AB201SU20 - 'ש' - 18כיסוי פנס ערפל שמ XV חליפי566.1כןסובארו

AB203SU22 - חליפי6,426.00כןסובארו פורסטר - 19מגן קדמי חיצוני

AB203VW09- מגן קדמי חיצוני +סנסור ומתזCC 08-11 'חליפי2,282.96כןפולקסווגן פאסט ש

AB204MI18 - מגן מנוע תחתון קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי2,151.35כן21

AB204RE

סט מסגרות ניקל לפנס ערפל ימין+ 

חליפי683.96כןרנו קדג'אר 16-20שמאל 16-18

AB205CI

פינה שמ' למגן אח' (לצבע) 09-15 (2 

חליפי634.26כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)

AB207CI11-13-- ש' 10-16תומך למגן קדמי ימין C-3 חליפי156.02לאסיטרואן

AB209MI18 - (בומבה) 'חליפי614.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

AB20BU10- חליפי1,464.78לאביואיק לה קרוס ש' 10-15מגן אח' פנימי

AB210MI18 - (בומבה) 'חליפי614.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

AB210SU09- חליפי96.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12תומך שמאל למגן קדמי

AB210TO10- חליפי1,403.00כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי פנימי

AB211SU09- חליפי122.55כןסובארו פורסטר ש' 09-12תומך ימין למגן קדמי

AB213FO12- חליפי350כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן קדמי חיצוני +חישן

AB213HO01-05 (סרגל) '4תפס שמ' למגן אחD 01-06 'חליפי86.02לאהונדה סיווק ש

AB213NI08- 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 08-11 'חליפי75.6כןניסאן טידה ש

AB1008PE

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

חליפי449כןפיג'ו 3008 1717-21

AB1009CV16 - חליפי2,294.49כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' פנימי

AB100DC18 - חליפי2,306.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר קדמי כסוף

AB1010VW15-19 חליפי3,438.40כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB1011PE17-20 (ניקל) חליפי875.64כןפיג'ו 3008 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1011RE18 - חליפי2,840.83כןרנו מגאן סטיישן - 18מגן קדמי פנימי

AB1014TO17 - מגן מנוע תחתון קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,150.82כן22

AB1015PE17 - חליפי1,040.06כןפיג'ו 3008 17-21קצה מגן אח' חיצוני ימין

AB1015RE19 - חליפי4,180.82כןרנו קדג'אר 16-20סורג מגן קדמי עם חיישנים

AB1018TOV 17 - חליפי179כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

AB1020RE18 - חליפי451.92כןרנו מגאן סטיישן - 18סט גרילים תחתון שמאל + ימין

AB1021BM15 - חליפי5,229.16כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן אח' פנימי

AB1022BM(דגם ספורט) חליפי2,306.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14מגן קדמי חיצוני - 12

AB1023CV

מגן קדמי חיצוני 16-18 ללא שפריצר 

חליפי8,855.77כןשברולט מאליבו ש' 16-19וחיישנים

AB1024TO16 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל RAV-4 חליפי452.37כןטויוטה



AB1026PE

סט תומכים צדדיים ימין + שמאל למגן 

חליפי406.84כןפג'ו 308 ש' 14-20קדמי - 19

AB1027HY19 - חליפי215.59כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1028TO16 - ש' 13-18מגן אבנים אחורי שמאל RAV-4 חליפי661.9כןטויוטה

AB1029CV19 - חליפי2,524.61כןשברולט ספארק - 19מגן קדמי חיצוני

AB1029FO17 - 'חליפי768.02לאפורד קוגה ש' 13-18פינה שמ' למגן אח

AB102TO

פס קישוט למגן קדמי שמאל (שחור) 

חליפי486.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-0806-15

AB1033RE

סט תומכים צדדיים למגן קדמי ימין + 

חליפי303.76כןרנו קליאו - 20שמאל - 20

AB1035FO14 - חליפי556.63כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1035RE

מגן אח' חיצוני עם 2 חיישנים (1.0) - 

(ZEN/INTENSE) 2020 - חליפי3,771.77כןרנו קליאו

AB1037TO17 - חליפי382כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין

AB103LE15-17 ש' 15-23גריל תחתון ימין NX חליפי301.54כןלקסוס

AB1041CV17 - חליפי812.57כןשברולט טראוורס 17-23קישוט גריל תחתון ימין

AB1043FO15 - כיסוי עליון לפח חזית

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי1,136.02לא19

AB1043VW18-20 '5-כיסוי וו גרירה במגן אחD 18 'חליפי98.6כןפולקסווגן פולו ש

AB1044RE20 - חליפי2,593.85כןרנו קליאו - 20ספוילר אחורי עם חיישנים

AB1046TO19 - 'ש' - 19תומך צדדי שמ' למגן אח RAV-4 חליפי298.35כןטויוטה

AB1047CV19 - חליפי449.8כןשברולט ספארק - 19קישט ניקל לגריל תחתון ימין

AB355FO11 - 'חליפי203.02כןפורד מונדאו ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן קד

AB355SK13-16 חליפי74.1כןסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון שמאל

AB355VO16 - (כוורת) ש' 16-19מגן מנוע תחתון S90 חליפי612.95כןוולוו

AB356AU98-04 ש' 98-04תומך צדדי שמאל למגן קדמי A6 חליפי250כןאודי

AB357TO10 - חליפי2,928.10כןטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23מגן קדמי חיצוני

AB358VW11- חליפי806.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי

AB359AU

מגן קדמי חיצוני (עם חורים למתזים 

חליפי6,520.80כןאודי A6 ש' 05-08וחיישנים) 05-08

AB35AU17 - ש' 15-21ספוילר קד' ימין Q7 חליפי640כןאודי

AB360VO15 - ש' 15-22גריל תחתון שמאל XC90 חליפי986.74כןוולוו

AB361HO97-02 (עליון) ש' 97-02מגן קדמי פנימי CR-V חליפי505.93כןהונדה

AB362CI10- 'ש' 10-13גריל במגן קד' ימ C-1 חליפי100.44כןסיטרואן

AB362VO19 - ש' 16-19מגן קדמי פנימי S90 חליפי4,742.98כןוולוו

AB363CI10- 'ש' 10-13גריל במגן קד' שמ C-1 חליפי100.44כןסיטרואן

AB363FO06 - חליפי421.41כןפורד פוקוס ש' 06-08ספוילר קד' שמאל

AB364SK17 - חליפי1,299.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן מנוע תחתון

AB365CI05 - חליפי250כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB365FO06 - (פנימי ) חליפי35.43כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך שמאל למגן קדמי

AB365MA00-02 חליפי1,582.02לאמאזדה 626 ש' 00-02מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

AB366KI10- חליפי501.47כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי ימין

AB367CV11- חליפי730כןשברולט ספארק 11-15מגן קדמי חיצוני

AB368VW17-19 חליפי744.8כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך מרכזי למגן קדמי

AB369RE09 - 4מסגרת פנס ערפל ניקל ימיןD 09-15 'חליפי556.5כןרנו פלואנס ש

AB36RE

מגן קדמי חיצוני (ללא מתזים וערפל) -

115D 11-13  חליפי1,664.90כןרנו קליאו

AB36TO19 - חליפי4,589.16כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני

AB370AU

גריל תחתון שמאל עם ניקל ועם חיישן - 

חליפי1,198.00כןאודי A6 ש' 1918-22



AB373MA4/5D 03-05 חליפי1,300.00כןמאזדה 6 ש' 03-07מגן אח' חיצוני

AB374RE4D 17 - 4 ש' 17-23מגן קדמי פנימיD חליפי2,510.00כןרנו גרנד קופה

AB375AU19 - 'ש' - 19פינה ימין למגן קד Q3 חליפי2,971.60כןאודי

AB375MA03-05 חליפי278.47כןמאזדה 6 ש' 03-07מגן קדמי פנימי

AB376ME04 - מגן אח' פנימי

מרצדס 210 קלאס E  ש' 04-

חליפי1,927.46כן07

AB377AU19 - ש' - 19סורג מגן קדמי A1 חליפי1,643.90כןאודי

AB379CV

תומך צדדי ימ' למגן אח' שפם (פנימי) -

חליפי45.62כןשברולט קרוז 0808-20

AB380NI11- חליפי698כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי פנימי עליון

AB382CV08- (חיצוני) 'חליפי40.02לאשברולט קרוז 08-20תומך צדדי שמ' למגן אח

AB164RECW 5D 13- 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי540.02לארנו מגאן ש

AB164SKV 17 - חליפי199.75כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג מגן קדמי

AB165SU(X דגם) חליפי7,197.55כןסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני - 19

AB166HY09-11 מגן קדמי פנימיi20 09-12 חליפי588.2כןיונדאי

AB168NI15 - 'חליפי109.39כןניסאן ג'וק 15-19תומך ימ' למגן אח

AB169CI19 - חליפי420.94כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימין למגן קדמי

AB169FO09- חליפי486.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12פח אבנים/ספוילר אחורי

AB169SU19 - 'חליפי123.82כןסובארו פורסטר - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

AB16BU08-09 חליפי2,806.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB16FO09 חליפי1,207.47כןפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי פנימי

AB16KI

תומך צדדי (חיצוני) ימין למגן קדמי 08-

חליפי36.94כןקאיה סיד  5D ש' 0908-09

AB16MA17- 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי ימיןD 13-18 'חליפי106.35כןמאזדה 3 ש

AB171CV5D 08- מגן אח' חיצוני

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי1,233.78לא

AB171RECW 5D 13- 3/5סט מסגרות פנסי ערפלD/CW 10-16 'חליפי172.35כןרנו מגאן ש

AB172NI08-  (עליון - עבה)  4/5מגן קדמי פנימיD 08-11 'חליפי1,405.40כןניסאן טידה ש

AB173SE12- חליפי415כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג מגן קדמי

AB179RE16-18 חליפי1,102.00כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי פנימי

AB179SK17 - (שוכב) חליפי129.2כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

AB17DC15- חליפי681.91כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סורג מגן קדמי עם חורים לפנסים

AB17LE(ח) ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 13-16 IS250 חליפי3,806.02לאלקסוס

AB17MI08 - חליפי358כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מגן מנוע תחתון מרכזי

AB17TO13- חליפי1,578.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי בומבה

AB180SE15- חליפי794.2כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח אבנים/ספויילר אחורי

AB182AU09-12 ש' 09-16מגן אח' חיצוני Q5 חליפי3,948.25כןאודי

AB183CH18 - חליפי861.9כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון שמאל

AB183KI16-18 חליפי4,206.02לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי עליון

AB184AU02-04 ש' 01-04מגן אח' פנימי A4 חליפי1,816.00כןאודי

AB184HO19 - ש' - 19ספוילר תחתון HRV חליפי1,068.35כןהונדה

AB184SK09- (מרכזי) חליפי155כןסקודה אוקטביה 09-13סורג מגן קדמי

AB185VW06-10 (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי58.4כן

AB186KI4D - 17 5מגן אחורי חיצוני עליוןD/4D 17-22 'חליפי2,254.88כןקאיה ריו ש

AB186NI14 - (בומבה) 'חליפי443.92לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך שמ' למגן אח

AB187OP18 - 'פינה ימ' למגן אחX - 18 חליפי1,672.56כןאופל קרוסלנד

AB187VW04- חליפי3,338.91כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן אח' פנימי

AB214MA08- (צדדי) חליפי95.16כןמאזדה 6  ש' 08-13תומך ימין למגן קדמי



AB214SU09-10 'חליפי194.45כןסובארו פורסטר ש' 09-12תומך שמ' למגן אח

AB216MA05-07 (צדדי לבן) 'חליפי387.38כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך שמ' למגן אח

AB217HY09-11 (פלסטיק) מגן אח' פנימיi20 09-12 חליפי785כןיונדאי

AB218AU5D 17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי6,506.02לאאודי

AB219MA08-10 חליפי118.94כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך ימין (צדדי לבן) למגן קדמי

AB219NI15 - (בומבה) 'חליפי436.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימ' למגן אח

AB21IN19 - ש' 19-22מגן קדמי פנימי QX50 חליפי3,479.55כןאינפיניטי

AB21TE21 - ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון X חליפי2,498.00כןטסלה מודל

AB220HO17 - 5תומך תחתון במגן קדמיD 17-22 'חליפי2,250.09כןהונדה סיווק ש

AB221SZ99-02 חליפי986.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02מגן קדמי חיצוני לצבע

AB222CI17 - 'ש' 17-21תומך ימ' למגן אח C-3 חליפי300.7כןסיטרואן

AB222HY11 - ש' 11-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי i35 חליפי56.02לאיונדאי אלנטרה

AB223CI17 - ש' 17-21תומך מרכזי למגן אחורי C-3 חליפי640.02לאסיטרואן

AB223TO13- ש' 13-18מסגרת לפנס ערפל ימין RAV-4 חליפי328.48כןטויוטה

AB224HY11-13 ש' 11-15מגן אח' פנימי i35 חליפי699.67כןיונדאי אלנטרה

AB224MI08- 'חליפי250כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פינה שמ' למגן אח

AB225MA09- 4/5תומך ימ' למגן אח' צדדי ארוךD 09-13 'חליפי94.58כןמאזדה 3 ש

AB226DI06- חליפי90.88כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן מנוע שמאל

AB226MA5D 09- 4/5תומך שמ' למגן אח' צדדי ארוךD 09-13 'חליפי50.99כןמאזדה 3 ש

AB226NI17 - חליפי1,306.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח' בומבה

AB227DI06- חליפי90.88כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן מנוע ימין

AB229AU17-20 ש' 17-22ספוילר אחורי Q5 חליפי2,524.50כןאודי

AB229TO09-11 חליפי412.79כןטויוטה וורסו 09-12תומך ימין למגן קדמי

AB229VW11- חליפי748.8כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15ספוילר קדמי

AB22DC15- חליפי398.5כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סט תומכים צדדיים למגן קדמי

AB231HY11- ש' 08-14סורג מגן קדמי i10 חליפי486.02כןיונדאי

AB231SZ99-02 חליפי986.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02מגן אח' חיצוני

AB232CI10-11 ש' 10-13מסגרת לגריל במגן ניקל C-1 חליפי1,206.02לאסיטרואן

AB233MI17 - 'ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן אח ASX חליפי224.41כןמיצובישי

AB233SZ95-02 חליפי774.2כןסוזוקי בלנו ש' 95-98מגן אח' פנימי

AB234CV07-10 מגן קדמי חיצוני

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי623.7כן

AB234SU13 - חליפי2,206.02לאסובארו אימפרזה 13-16מגן אח' פנימי

AB235AU19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד A1 חליפי113.05כןאודי

AB188VW07-10 מגן קדמי חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי2,763.93כן11

AB189NI04-07 חליפי168.94כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07סורג מגן קדמי ללא ערפל

AB18MI08-09 חליפי225.42לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מגן קדמי פנימי עליון צר

AB18PE08-12 חליפי202.31כןפיג'ו 107 ש' 08-14קלקר למגן קדמי

AB190SU18 - ש' - 18קלקר למגן קדמי XV חליפי1,034.94כןסובארו

AB192AU10- ש' 08-14סורג מגן קדמי Q7 חליפי579.5כןאודי

AB192FO11- חליפי196לאפורד אקספלורר ש' 11-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB193RE14 - 'חליפי151.2כןרנו טראפיק ש' 14-22תומך ימ' למגן אח

AB194SK13 - 'חליפי120.02לאסקודה אוקטביה 13-16תומך מרכזי למגן אח' שמ

AB196HO18 - '4תומך שמ' למגן אחD -18 'חליפי26.02לאהונדה סיווק ש

AB196RE16-18 חליפי606.49כןרנו קדג'אר 16-20קלקר למגן קדמי

AB197HO01-05 (סרגל) '4תפס ימ' למגן אחD 01-06 'חליפי86.02לאהונדה סיווק ש

AB19RE09 - 4/5מגן קדמי פנימיD 04-09 'חליפי1,056.02לארנו מגאן ש

AB1FO

פס קישוט אמצעי למגן אח' שחור 06-

4D 0806-08 'חליפי268.02לאפורד פוקוס ש

AB200SU20 - חליפי2,378.64כןסובארו איבולטיס - 20קלקר למגן קדמי



AB201TO7-11 -'חליפי123.17לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך ימ' למגן אח

AB202AL10- חליפי3,056.02לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מגן קדמי חיצוני

AB202MI14-19 'חליפי156.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך צדדי שמ' למגן אח

AB204NI14- חליפי1,156.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימ' למגן אח' בומבה

AB206CI

פינה ימ' למגן אח' (לצבע) 09-15 (2 

חליפי764.39כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)

AB206HO19 - ש' - 19גריל תחתון ימין עם חור HRV חליפי313.92כןהונדה

AB206NI18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי פנימי X חליפי1,956.10כןניסאן

AB208AU17 - ש' 17-22קלקר למגן קדמי Q5 חליפי821.1כןאודי

AB208NI16 - חליפי2,960.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB209CI18 - 'איירקרוס - 18פינה ימ' למגן אח C3 חליפי2,624.68כןסיטרואן

AB209KI18 - סורג מגן קדמיGT LINE - 18 חליפי531.42כןקאיה פיקנטו

AB20MI89-92 ש' 89-96מגן קדמי חיצוני מרכזי L200 חליפי506.02לאמיצובישי

AB210AU15 - ש' 11-18סורג מגן קדמי Q3 חליפי514.4כןאודי

AB210CI18 - איירקרוס - 18סט תומכים למגן אח' ימין + שמאל C3 חליפי728.18כןסיטרואן

AB212SK

פח אבנים/ספוילר אחורי - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 חליפי1,577.80כןסקודה קארוק

AB213MI18 - פס קישוט למגן קדמי שמאל עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,305.39כן21

AB216HO06-11 (צדדי) 4תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'חליפי80.02לאהונדה סיווק ש

AB216SZ98-01 חליפי295.84כןסוזוקי יורוסוופיט ש' 98-05מגן קדמי חיצוני עליון

AB1077PE(GT) 20 - חליפי4,306.02לאפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני

AB1079PE20 - חליפי1,660.66כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1079TOV 18 - (קטנה) חליפי323.54כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

AB107KI12-13 חליפי2,560.02לאקאיה סול ש' 12-13מגן קדמי חיצוני

AB107PE(חשמלי) חליפי3,906.02לאפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון - 20

AB1085FO(ST) 20 - 'חליפי191.6כןפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן אח

AB108PE20 - חליפי1,326.51כןפיג'ו 2008 - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1091CV16 - חליפי178.4כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמאל למגן קדמי

AB1092PE20 - 'חליפי699.67כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט למגן אח

AB1093CV20 - חליפי183.91כןשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי

AB109DC18 - חליפי392.46כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

AB109PE(GT) 20 - 'חליפי1,244.72כןפיג'ו 2008 - 20פינה ימ' למגן אח

AB10SU(EYESIGHT) 19 - חליפי6,800.02לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני

AB10VW3/5מגן קד' חיצוני 95-99 צרD 95-99 'חליפי306.02לאפולקסווגן פולו ש

AB1103CV20 - חליפי796.9כןשברולט סילברדו - 20מגן קדמי פנימי

AB1103FO20 - חליפי8,022.58כןפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

AB1104BM19 - חליפי729.19כןב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל עם ערפל

AB1104TO19 - 4תומך שמאל למגן קדמיD 19 - 'חליפי398כןטויוטה קורולה ש

AB1106TO19 - '4כיסוי וו גרירה במגן אחD 19 - 'חליפי209.1כןטויוטה קורולה ש

AB1107VW20 - חליפי610.3כןפולקסווגן טי קרוס - 20גריל תחתון ימין

AB1108TO19 - 4סורג מגן קדמיD 19 - 'חליפי1,298.00כןטויוטה קורולה ש

AB110GM03-08 (פס מדרכה) 'חליפי1,614.58כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08קישוט למגן אח

AB110KI06- חליפי208.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09ספוילר/פח אבנים קדמי

AB110SZ15 - 'חליפי714.03כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תושבת לוחית רישוי קד

AB1110CV20 - חליפי1,748.77כןשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB1113TO

-E 19 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

VOLVE19 - 'ש RAV-4 חליפי5,845.50כןטויוטה

AB1117CV17 - (פלסטיק) חליפי1,883.65כןשברולט טראוורס 17-23מגן אח' פנימי מרכזי

AB1117VW14 - '5תומך שמ' למגן אחD 10-17 'חליפי224.02לאפולקסווגן פולו ש



AB1118CV20 - חליפי7,278.79כןשברולט סילברדו - 20מגן אח' חיצוני

AB111FI08-11 - 3מגן אח' חיצוני עם הכנה לניקלD 08-20 500 חליפי1,886.02לאפיאט

AB1121VW15 - תריס תחתון ימין במגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי369.75כן15-22

AB1123TO15 - 'חליפי631.95כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימ' צדדי למגן אח

AB1124VW15 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי110.2כן15-22

AA12NI(ח) 4/5מיכל עיבוי למצנן מים 08-10D 08-11 'חליפי383.54כןניסאן טידה ש

AA25HO06-12 4מיכל עיבוי למצנן מיםD 06-12 'חליפי144.9כןהונדה סיווק ש

AA37HY06- חליפי42.4כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מיכל עיבוי למצנן מים

AA5TOחליפי269.94כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מיכל עיבוי למצנן מים

מקורי250.95כןשברולט קרוז 08-20מיכל עיבוי למצנן מים -1325682308

254291H00008-09 5 ש' 08-09מיכל עיבוי למצנן מיםD  מקורי202.7לאקאיה סיד

V1K0820411AK(ח) מקורי1,883.47כןסקודה יטי 14-18מצנן (מעבה) מזגן - 14

97606M605019 - מקורי1,982.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מצנן (מעבה) מזגן

מקורי3,784.37לאפורד פומה ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן - 211390621

97606G200016- מקורי1,988.70כןקאיה נירו 16-23רדיאטור (מעבה) מזגן

מקורי2,528.72לאשברולט אימפלה ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן - 2330563813

V1K0820411AJV 13-16 מקורי2,016.70לאסקודה ראפיד ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן

25430S100019 - מקורי130כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מיכל עיבוי למצנן מים

29136H900017 - 5כונס שמאל למעבה מזגןD/4D 17-22 'מקורי56.7כןקאיה ריו ש

97606L500020 - מקורי4,006.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן

976060X000(ח) ש' 08-14מצנן (מעבה) מזגן -08 i10 מקורי2,058.00לאיונדאי

25430J950021 - מקורי492לאיונדאי קונה ש' - 18מיכל עיבוי למצנן מים

97606H860021 - מקורי2,238.20לאקאיה סטוניק - 18מצנן (מעבה) מזגן

25430P400121 - מקורי279.7לאקאיה סורנטו ש' - 21מיכל עיבוי למצנן מים

V6C0816411B15 - מקורי1,963.73לאסקודה פביה ש' 15-21מצנן (מעבה) מזגן

254312L00007- 5מיכל עיבוי למצנן מיםD 07-12 'ש i30 מקורי599לאיונדאי

1793179J0008- 4/5מיכל עיבוי למצנן מיםD 08-14 'ש SX4  מקורי266.5לאסוזוקי

מקורי3,819.12לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מצנן (מעבה) מזגן - 9694577412

217102781R17-21 4 ש' 17-23מיכל עיבוי למצנן מיםD מקורי731.1לארנו גרנד קופה

45150XC00A20 - מקורי170לאסובארו איבולטיס - 20מיכל עיבוי למצנן מים

217101KC0B(ח) מקורי523.31כןניסאן ג'וק 10-14מיכל עיבוי למצנן מים -10

191015R1000(ח) מקורי408.71כןהונדה ג'אז ש' 15-19מיכל עיבוי למצנן מים - 15

9531062M1000017 - קרוסאובר 17-21מצנן (מעבה) מזגן SX4 מקורי2,660.50לאסוזוקי

מקורי507.94כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מיכל עיבוי למצנן מים - 770147046015

291343X20014- ש' 11-15מגן אוויר ימין i35 מקורי223לאיונדאי אלנטרה

1793160R0000017 - קרוסאובר 17-21מיכל עיבוי למצנן מים SX4 מקורי176.8כןסוזוקי

80110T7WA0115- ש' 15-18רדיאטור (מעבה) מזגן HRV מקורי2,853.30לאהונדה

291362S00014- כונס ימין למעבה מזגןIX35 10-15 מקורי52לאיונדאי

מקורי711.68לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כונס שמאל למעבה מזגן -884741203013

217106LB0A20 - מקורי769.86כןניסאן סנטרה ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים

מקורי118כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מכסה מיכל עיבוי למצנן מים - 164752814019

217114BE0A15 - טרייל ש' 15-23מיכל עיבוי למצנן מים X מקורי489.62לאניסאן

מקורי1,614.47לאפורד פיאסטה ש' 13-18מצנן (מעבה) מזגן - 175671813

97606C8050(ח) מצנן (מעבה) מזגן 15-18i20 15-20 מקורי4,017.00לאיונדאי

מקורי1,555.12לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מיכל עיבוי למצנן מים - 1713761736217

מקורי181.04כןשברולט ספארק 11-15מיכל עיבוי למצנן מים -11 (ח)95992466

V5Q0816411BH12 - מקורי1,969.00לאסיאט לאון ש' 12-19מצנן (מעבה) מזגן

מקורי893.19כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מיכל עיבוי למצנן מים - 164702505019

V8T0260403G09 - ש' 09-16מצנן (מעבה) מזגן Q5 מקורי2,349.01לאאודי



8974914013(  LSE) 21 - מקורי4,482.86לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מצנן (מעבה) מזגן

P31H15351A17 - ש' 17-21מיכל עיבוי למצנן מים CX-3 מקורי178.99כןמאזדה

מקורי179.07כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מיכל עיבוי למצנן מים - 224448820

V5WA121407F20 - 4/5מיכל עיבוי למצנן מיםD 20 - 'ש A3 מקורי267לאאודי

V5F0121284AQ13 - מקורי149לאסיאט לאון ש' 12-19כונס ימין למעבה מזגן

AB010TO14-16חליפי1,858.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן אח' חיצוני

AB010VW17 - חליפי5,964.38כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני

AB013AU15 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי4,506.02לאאודי

AB013MA13-16 מגן קדמי חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי2,429.47כן18

AB014NI11 - חליפי1,386.02לאניסאן פאת'פיינדר 06-11מגן קדמי חיצוני

AB015KI

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (דגם 

חליפי4,838.95כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ספורט 1.6) 16-18

AB016HY17 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני i10 חליפי1,902.21כןיונדאי

AB01CI15 - חליפי2,860.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני שחור

AB01KI11-14 5מגן קדמי חיצוניD 11-16 חליפי1,104.49כןקאיה פיקנטו

AB01OP13 - חליפי2,806.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני

AB01TO10-11 חליפי1,696.60כןטויוטה קורולה ש' 10-13מגן אח' חיצוני

AB020HY16-18 חליפי2,709.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

AB020KI

מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים 16-

חליפי3,112.80כןקאיה נירו 1816-23

AB021HY(גרסא חשמלית) חליפי4,405.50לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 19

AB022HY19 - חליפי2,700.61כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

AB022TO17-19 מגן קדמי חיצוני עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,478.50כן22

AB025HY21 - חליפי5,386.02לאיונדאי פאליסייד - 21מגן אחורי חיצוני עליון

AB02BM16-19 חליפי7,320.00לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB02CI11- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני  C-4 חליפי2,480.96כןסיטרואן

AB02KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן קדמי חיצוניD חליפי2,856.00כןקאיה סיד

AB037TO19 - 4מגן קדמי חיצוניD 19 - 'חליפי4,585.00כןטויוטה קורולה ש

AB03FI15 - 3מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD 08-20 500 חליפי2,874.32כןפיאט

AB03SK13 - חליפי1,627.20כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB04AU16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 חליפי6,702.25כןאודי

AB04MA4D 07-08 4מגן קדמי חיצוניD 04-09 'חליפי1,083.85כןמאזדה 3 ש

AB04MI

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,802.28כן21

AB04OP5D 13- חליפי3,206.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן אח' חיצוני

AB04RE

מגן אח' חיצוני תחתון 13-16 (שחור 

חליפי768.02לארנו קליאו  5D 13-19מט מחוספס)

AB04SE

מגן קדמי חיצוני ללא חורים למתיזים 

חליפי1,968.02לאסיאט לאון ש' 12-19ולחיישנים12-16

AB05VW

מגן קדמי חיצוני ללא חור לסנסור  10-

135D 10-17 'חליפי1,386.02לאפולקסווגן פולו ש

AB06FO

  SW 2.0L- (ספוילר) מגן אח' מרכזי

11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי950כן

AB06VW10 - חליפי2,295.64כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15מגן קדמי חיצוני לצביעה

AB07HY12- מגן קדמי חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,588.04כן/סטישין

AB07NI11- חליפי994כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי חיצוני ללא חורים לערפל



AB08AU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 חליפי6,806.02כןאודי

AB08FO11- מגן קדמי חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,000.80כן

AB08SE17 - חליפי3,104.94כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB08SU(EYESIGHT) 19 - חליפי5,865.00כןסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני

AB1000PE13 - חליפי1,680.22כןפיג'ו 2008 13-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1001CV13- חליפי1,396.02לאשברולט ספארק 11-15מגן אח' חיצוני

AB1002HY14 - ספוילר/פח אבנים קדמיIX35 10-15 חליפי1,292.96כןיונדאי

AB1002PE17 - 'חליפי259.23כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1008VW18-20 5-מגן אח' חיצוניD 18 'חליפי2,960.02לאפולקסווגן פולו ש

AB1009RE18 - חליפי1,630.02כןרנו מגאן סטיישן - 18סורג מגן קדמי

AB100TO(לא היברידי) סורג מגן קדמי-10

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי505.01כן12

AB1011TO13- חליפי556.96כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' צדדי

AB1012FO(דגם ספורט) חליפי1,296.22כןפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי - 18

AB1016RE19 - חליפי964.11כןרנו קדג'אר 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1017FO15 - מגן מצננים תחתון

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי520.7כן19

AB1018HY12- חליפי1,452.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני ללא מתיז מים

AB101DC18 - חליפי906.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט למגן קדמי שחור

AB1020PE14-18 חליפי522.17כןפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון ימין חיצוני

AB1026BM15 - ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון ללא חיישנים X1 חליפי1,855.15כןב.מ.וו

AB1029TO16 - ש' 13-18מגן אבנים אחורי ימין RAV-4 חליפי814.65כןטויוטה

AB102DC18 - חליפי754.21כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט למגן קדמי כסוף

AB1031CV16 - חליפי136.02לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי עליון פלסטיק

AB1031PE

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין+שמאל 

חליפי951.2כןפיג'ו 3008 17-21ללא חורים 17-20

AB1034PE17 - חליפי345.33כןפיג'ו 3008 17-21תומך פינתי ימין למגן אחורי

AB1036HY19 - 'חליפי265.61כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי ימ' למגן אח

AB1036PE17 - 'חליפי417.12כןפיג'ו 3008 17-21תומך צדדי ימ' למגן אח

AB1038FO14 - 'חליפי449.44כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

AB1038VW18-20 5-גריל תחתון ימין עם קישוט ניקלD 18 'חליפי64.6כןפולקסווגן פולו ש

AB1039CV15 - חליפי2,513.31כןשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1039VW

גריל תחתון שמאל עם קישוט ניקל 18-

20-5D 18 'חליפי134.3כןפולקסווגן פולו ש

AB1044HY18 - חליפי980כןיונדאי סונטה ש' 18-19גריל תחתון ימין

AB1049TO19 - 'ש' - 19תומך ימ' עליון למגן אח RAV-4 חליפי591.21כןטויוטה

AB104FO11- חליפי1,860.02לאפורד מונדאו ש' 08-12מגן קדמי חיצוני

AB1050PE

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

חליפי2,960.02לאפג'ו 308 ש' 1414-20

AB1051CV15 - 'חליפי676.96כןשברולט סילברדו 13-19תומך ימ' צדדי למגן אח

AB1051FOV 18 - חליפי5,998.93כןפורד מוסטנג 18-22מגן קדמי חיצוני

AB1051RE

מגן קדמי חיצוני עם חורים לערפל - 14 

V09-18 חליפי2,245.62כןרנו קנגו

AB1052HY15 - 'חליפי310.25כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1054VW11 - חליפי498.1כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16גריל תחתון שמאל

AB1058VW16 - חליפי2,937.44כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני לצבע

AB1059CV17-21 חליפי8,137.52כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני עליון

AB1059PE

סט קישוטים בגריל תחתון ימין + שמאל 

חליפי366.84כןפג'ו 308 ש' 14-20- 19

AB1061RE20 - חליפי3,510.00כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים



AB1061TO19 - ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל RAV-4 חליפי79.05כןטויוטה

AB1069FO20 - חליפי875.49כןפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB1070TO

גריל תחתון ימין עם חור - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי387.2כןטויוטה

AB1071CV16 - חליפי3,158.48כןשברולט קאמרו 16-20מגן אח' פנימי

AB1071FO20 - 4 ש' - 20תומך ימין למגן קדמיD/5/SW חליפי482.85כןפורד פוקוס

AB114IS2/4WD  06-07 'חליפי1,680.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07מגן קד' חיצ

AB114SZ05- '5/4כיסוי וו גרירה במגן קדD 05-07 'חליפי156.42לאסוזוקי ליאנה ש

AB1150BM17 - חליפי556.28כןב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

AB1150HY20 - חליפי278.8כןיונדאי סונטה ש' - 20גריל תחתון ימין

AB1151CV15 - 'חליפי809.9כןשברולט סילברדו 13-19פינה ימ' למגן אח

AB1152VW21 - 'חליפי160.65כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1153TO19 - ש' - 19קלקר עליון למגן קדמי RAV-4 חליפי808.56כןטויוטה

AB1158TO19 - 4קישוט גריל תחתון ימין שחורD 19 - 'חליפי226.1כןטויוטה קורולה ש

AB1162CV13- חליפי2,977.09כןשברולט אימפלה ש' 13-18סורג מגן קדמי+ניקלים

AB1169CV20 - 'חליפי1,434.80כןשברולט סילברדו - 20תומך פנימי שמ' למגן אח

AB1175TOV 15 - מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי6,497.82כן21

AB1178BM19 - ש' 13-18סורג מגן קדמי עליון X5 חליפי682.57כןב.מ.וו

AB1179BMV 13 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל X5 חליפי752.49כןב.מ.וו

AB117VW06-11 (עם ערפל) חליפי159.57כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11גריל תחתון ימין

AB1180BMV 13 - ש' 13-18גריל תחתון ימין X5 חליפי752.49כןב.מ.וו

AB1182HY21 - 'חליפי493כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

AB1182TO

מגן קדמי חיצוני תחתון - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי3,893.85כןטויוטה

AB1185BM15 - ש' 10-19גריל תחתון ימין X6 חליפי793.36כןב.מ.וו

AB1187TOSE 18 - 'חליפי798.34כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט ימ' למגן אח

AB1189TOV 17 - מגן מנוע תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי866.97כן22

AB118IS

מגן קדמי חיצוני 2WD 07-09 (ערפל 

חליפי1,392.81כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12עגול)

AB1191BM17 - ש' 13-21ספוילר אחורי X1 חליפי1,700.51כןב.מ.וו

AB1192BM12-18 ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי X5 חליפי1,755.49כןב.מ.וו

AB11SK17- חליפי988.55כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר קדמי

AB1202BM15 - חליפי14,237.48כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני

AB1207HY21 - חליפי553.35כןיונדאי אלנטרה ש' - 21גריל תחתון ימין

AB1211CV17 - 'חליפי640.02לאשברולט טראוורס 17-23קישוט למגן אח

AB121HY05-10 חליפי586.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10מגן מנוע

AB122FI10- חליפי237.01לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16גריל תחתון ימין+ערפל

AB122VW08- תומך שמ' למגן קדמיCC 08-11 'חליפי184.16כןפולקסווגן פאסט ש

AB1232HY19 - 'חליפי243.95כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1235TO(SE) 21 - חליפי1,097.13כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1238TO18-20 מגן קדמי חיצוני עם מתזים

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי8,925.00כן21

AB123CH14 - חליפי1,887.65כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מדרגה למגן אחורי

AB123FI10- חליפי244.74לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16גריל תחתון שמאל+ערפל

AB123SE17 - חליפי222.3כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

AB1242TOV 20 - גריל תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי276.25כן22



AB1248TO13 - חליפי5,540.66כןטויוטה וורסו 13-18מגן קדמי חיצוני

AB1249TOV 20 - סורג מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,560.02כן22

AB124FI10- 'חליפי486.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פס קישוט למגן אח

AB1251HY19 - חליפי1,939.70כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן אח' פנימי

AB1253HY16 - 'חליפי277.1כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט תחתון למגן אח

AB1254TOV 17 - חליפי5,258.27כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן אח' חיצוני

AB126BM19 -  ש' 19-פח אבנים/ספוילר אחורי X5 חליפי2,929.50כןב.מ.וו

AB126SEFR 17 - חליפי454.75כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

AB127CH17 - חליפי327.34כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לפנס ערפל קדמי שמאל

AB127LE13 - ש' 08-22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין RX  חליפי346.88כןלקסוס

AB127TO09-11 חליפי1,756.50כןטויוטה אוונסיס 09-14מגן קדמי חיצוני

AB127VW04-08 חליפי89.6כןפולקסווגן גולף ש' 04-08תושבת לוחית רישוי

AB1280TO21 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי ימין RAV-4 חליפי1,932.82כןטויוטה

AB1288BM18 - ש' 13-21סורג מגן קדמי X3 חליפי568.02לאב.מ.וו

AB128FI10- חליפי108.49כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16גריל תחתון שמאל

AB128SEFR 17 - חליפי408.85כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

AB129FI10-11 חליפי956.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16מגן קדמי חיצוני

AB129HY4/5D 01-07 חליפי497.3כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03מגן אח' פנימי

AB129SK(סטשיין) חליפי113.05כןסקודה אוקטביה 13-16תומך מרכזי למגן אח' ימ' - 13

AB129TO4תומך ימין למגן קדמי 03-07 צדדיD 03-04 'חליפי196.02לאטויוטה קורולה ש

AB12HO99-00 4מגן קד' פנימיD 96-00 'חליפי368.29לאהונדה סיוויק ש

AB131FO07- חליפי250כןפורד טרנזיט ש' 07-13פינה ימין למגן קדמי עם ערפל

AB131VW04-09 (עם ערפל) חליפי327.2כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09גריל תחתון שמאל

AB1329TO17 - חליפי4,906.02לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן אח' חיצוני

AB132FI10- חליפי962.65כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך  עליון ימין למגן קדמי

AB132TO13- (ניקל) פס קישוט למגן קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,056.02לא15

AB13MG14 - 'חליפי27.37כןאם ג'י 3 14-18תומך שמ' למגן אח

AB13SEFR 19 - חליפי2,520.25כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני

AB13TO

תומך  שמאל למגן קדמי (בומבה) 07-

חליפי364.34כןטויוטה יאריס ש' 0807-11

AB141CI3D 05-10 ש' 05-10מגן אח' חיצוני  C-4 חליפי2,532.32כןסיטרואן

AB142FI15 - חליפי347.1כןפיאט דובלו ש' 10-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB144CV13- חליפי7,839.73כןשברולט מאליבו ש' 13-15מגן אח' חיצוני

AB144OP15 - חליפי173.86כןאופל קורסה ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB147CH14 - חליפי88.74כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB147SE03-06 מגן קדמי חיצוני + קישוטים

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי1,806.02לא03

AB147TO

גריל במגן קדמי ימ' עם חור לפנס ערפל 

חליפי153.35לאטויוטה אוונסיס 09-1209-14

AB148TO06- חליפי135.57כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB14CV4D 06-06/5D 06-08  מגן קדמי חיצוני

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי906.02לא5

AB14SU03-05 תושבת כיסוי ערפל שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי253.72כן08

AB150OP11- חליפי281.42כןאופל קורסה ש' 11-15סורג מגן קדמי

AB151HO11-  ש' 08-12מגן קדמי חיצוני תחתון CR-V חליפי778.17כןהונדה

AB151SU19-21 חליפי709.87כןסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל עם חור



AB152CI19 - 'חליפי496.02כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימ' למגן אח

AB152HY07-11 חליפי433.5כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן אח' פנימי

AB153CI19 - 'חליפי492.05כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח

AB153FI16 - חליפי136.02לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון שמאל עם ערפל

AB153HO11- ש' 08-12מגן קדמי חיצוני CR-V חליפי1,259.89לאהונדה

AB153VW06-09 חליפי558.4כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10סורג מגן קדמי

AB154CI19 - חליפי2,303.94כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB154RE12- חליפי350כןרנו גרנד סניק ש' 12-13מגן קדמי פנימי

AB154SK13 - 'חליפי19.6כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB156CH18 - חליפי6,746.71כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי פנימי

AB157SK15 - חליפי89.18כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמאל לפח חזית

AB159VW10- 5מגן מנוע קדמי תחתוןD 10-17 'חליפי806.02לאפולקסווגן פולו ש

AB15CV4D 07-10 מגן אח' פנימי

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי749.39כן

AB160FIחליפי2,551.01כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן קדמי חיצוני מרכז - 14 שחור

AB161NI10- חליפי772.9כןניסאן קשקאי ש' 08-14קלקר עליון למגן קדמי

AB161TO08- חליפי148.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימ' למגן אח' פינתי

AB165AU11 - ש' 11-18מגן קדמי חיצוני A1 חליפי4,806.02לאאודי

AB167RECW 13- '3/5תושבת לוחית רישוי קדD/CW 10-16 'חליפי292.97כןרנו מגאן ש

AB16AU

פינה שמאל למגן קד' 17-20 ללא 

חליפי2,287.57כןאודי Q2 ש' 17-22חיישנים

AB16SE20 - חליפי79.05כןסיאט לאון ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB1048VW17 - חליפי865.45כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר קדמי

AB1050VW18 - 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי986.02לא22

AB1051TO14-16 חליפי367.17כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל +חור

AB1052FO15 - חליפי2,091.88כןפורד מוסטנג 05-17מגן אח' פנימי

AB1053PE

סט גרילים תחתון ימין + שמאל 17-20 

V17-21 5008 חליפי517.5כןפיג'ו

AB1056CV18 - חליפי5,096.10כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני עליון

AB1056HY19 - חליפי151.73כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך שמאל למגן קדמי

AB1058CV17 - חליפי3,806.02לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון שחור

AB1059RE20 -  חליפי3,158.27כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני עם 2 חיישנים

AB105DCV 17 - חליפי1,626.45כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי חיצוני

AB1064PE20 - חליפי4,428.05כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB1066HY12- מגן מנוע קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי561.85כן/סטישין

AB1069HY19 - חליפי1,489.20כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

AB106HY03- חליפי41.6כןיונדאי גטס ש' 03-05פס קישוט ימין למגן קדמי

AB1076CVחליפי4,719.66כןשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני עם חישנים - 15 שחור

AB1076VW18-20 5-פח אבנים/ספוילר אחוריD 18 'חליפי1,044.65כןפולקסווגן פולו ש

AB1078TOV 18 - (קטנה) חליפי431.85כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל

AB107CV07- חליפי178.08כןשברולט סילברדו 07-12תושבת לוחית רישוי

AB1082FO20 - חליפי371.25כןפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון ימין

AB1082VW16 - חליפי185כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שחור

AB1083TO19 - 4מגן מנוע תחתוןD 19 - 'חליפי1,054.31כןטויוטה קורולה ש

AB1085VW18 - 5-מגן אח' פנימיD 18 'חליפי1,404.20כןפולקסווגן פולו ש

AB1091BM16 - חליפי8,557.00כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני

AB1093PE

סט תומכים צדדיים ימ' + שמ' למגן אח' 

חליפי826.01כןפיג'ו 2008 - 20- 20



AB109AU11- ש' 08-14גריל תחתון שמאל Q7 חליפי704.8כןאודי

AB10OP14 - חליפי690.69לאאופל מוקה 14-16ספוילר למגן קדמי

AB10TO11- 'חליפי348.02לאטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן מנוע קדמי תחתון שמ

AB1108VW20 - חליפי389.84כןפולקסווגן טי קרוס - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB1109FO20 - 'חליפי3,357.55כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

AB1110BM18 - חליפי12,978.11כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני

AB1113VW18 - תומך שמאל למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי451.25כן22

AB1119VW21 - חליפי634.1כןפולקסווגן גולף ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

AB111IS97-01  חליפי302.96כןאיסוזו איפון ש' 97-02תומך ימין למגן קדמי

AB1071VW17 - חליפי172.55כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך מגן קדמי פנימי מרכזי

AB1075TOSE 18-20 חליפי824.02כןטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון ימין

AB1077TOSE 18 - 'חליפי441.65כןטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן אח

AB1080PEV 20 - חליפי946.87כןפיג'ו 2008 - 20ספוילר קדמי

AB1080REV 22 - 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD חליפי4,706.02לארנו גרנד קופה

AB1083VW17 - חליפי3,356.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן אח' פנימי

AB1084PE20 - חליפי555.54כןפיג'ו 2008 - 20סט תושבות לסורג מגן קדמי

AB1088HY19-20 חליפי1,086.30כןיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' פנימי

AB108KI09- חליפי948.02לאקאיה פורטה 09-12מגן קדמי פנימי

AB108SEV 17 - חליפי125.8כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

AB1092CV16 - חליפי178.4כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך ימין למגן קדמי

AB1095BMV 19 - חליפי3,009.41כןב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' פנימי

AB1095FO20 - חליפי894.73כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמאל למגן קדמי

AB1095VW20 - חליפי1,604.80כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי פנימי

AB1096PE

פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 (חד 

חליפי1,229.17כןפיג'ו 2008 - 20אגזוז)

AB1099FO21 - 'ש' - 21פינה שמאל למגן קד F -150 חליפי252.62כןפורד

AB10LA11-חליפי638.92כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13סורג מגן קדמי

AB10SK17-20 חליפי2,186.20כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי פנימי

AB1102FOV 20 - חליפי3,354.47כןפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB1104CV

גריל תחתון שמאל מחוספס ללא ניקל - 

חליפי883.31כןשברולט בלייזר - 1919

AB1105TO19 - 4תומך ימין למגן קדמיD 19 - 'חליפי307.4כןטויוטה קורולה ש

AB1107TO19 - 4מגן מנוע תחתון קדמיD 19 - 'חליפי977.94כןטויוטה קורולה ש

AB1108HY12-מגן מנוע קדמי שמאלי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי337.45כן/סטישין

AB1110HY19 - חליפי993.65כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג מגן קדמי

AB1112CV20 - חליפי484.03כןשברולט סילברדו - 20תומך שמאל מרכזי למגן קדמי

AB1115TOE-MOTION 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון RAV-4 חליפי6,769.17כןטויוטה

AB1117BM19 - ש' 19-20מגן קדמי פנימי תחתון X7 חליפי3,752.69כןב.מ.וו

AB1118FO5D 20-21 4 ש' - 20מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD/5/SW חליפי4,349.93כןפורד פוקוס

AB1122HY19 - חליפי294.1כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1123VW15 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי119.7כן15-22

AB1125FO(ST) 20 - חליפי3,183.62כןפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1131BM18 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי תחתון X3 חליפי2,340.41כןב.מ.וו

AB1132FO18 - חליפי5,991.62כןפורד אקספלורר ש' 15-19מגן אח' חיצוני תחתון

AB1126CV

פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 16 

V16-19 'חליפי437.31כןשברולט מאליבו ש

AB1128CV16 - 'חליפי1,260.97כןשברולט מאליבו ש' 16-19קלקר למגן אח

AB1130VW21 - חליפי3,143.30כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי חיצוני



AB1132TO19 - 4מגן מנוע תחתון שמאלD 19 - 'חליפי674.62כןטויוטה קורולה ש

AB1137TO19 - 5תומך ימין למגן קדמיD/SW 19 - 'חליפי409כןטויוטה קורולה ש

AB1143CV20 - חליפי2,514.73כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB1145FO20 - חליפי3,112.97כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון

AB1150TO14 - תומך עליון ימין למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי680.02לא21

AB1153CV17 - 'חליפי226.68כןשברולט טראוורס 17-23תושבת לוחית רישוי קד

AB1154HY20 - חליפי118.15כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך מרכזי ימין למגן קדמי

AB1155VW21 - 'חליפי82.45כןפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

AB1159CV14 - חליפי408.51כןשברולט סילברדו 13-19תפס ימין למגן קדמי

AB1159TO19 - 4מגן קדמי חיצוניD 19 - 'חליפי4,063.00כןטויוטה קורולה ש

AB115FO08-10 חליפי1,403.96כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן אח' חיצוני סטיישן

AB115TO01-05 (ארוך) 'ש' 01-05פינה ימ' למגן אח RAV-4 חליפי647.22לאטויוטה

AB1167CV13 - חליפי5,664.97כןשברולט אימפלה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB1168CV16-18 חליפי7,562.68כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB116HY05-10 חליפי398.65כןיונדאי טוסון ש' 05-10מגן קדמי פנימי

AB116IS03-06 חליפי86.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07גריל תחתון שמאל

AB1171CV20 - חליפי328.19כןשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי תחתון

AB1171VW18 - חליפי3,218.16כןפולקסווגן טוארג - 18ספוילר קדמי

AB1173CV20 - חליפי1,672.54כןשברולט סילברדו - 20מדרך עליון למגן אחורי

AB1176HY19 - גריל תחתון ימין עם חורi20 15-20 חליפי339.98כןיונדאי

AB1184CVV 19 - חליפי5,840.13כןשברולט בלייזר - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1185CV17-21 חליפי650.27כןשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB118TO03-04 4גריל תחתון שמאלD 03-04 'חליפי167.2כןטויוטה קורולה ש

AB118VW06-11 (עם ערפל) חליפי159.41כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11גריל תחתון שמאל

AB1193BM(ספורט) חליפי3,065.68כןב.מ.וו 500 ש' - 17פח אבנים/ספוילר אחורי - 17

AB1193VW21 - 'חליפי99.9לאפולקסווגן קאדי ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1194BM16-19 חליפי7,624.03כןב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן אח' חיצוני

AB1197BM14 - חליפי9,238.43כןב.מ.וו 400 ש' 14-22מגן אח' חיצוני

AB119VW06- חליפי1,668.80כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מגן אח' פנימי

AB11MG14 - חליפי666.02כןאם ג'י 350 14-18מגן אח' פנימי

AB1132VW21 - חליפי265.2כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון שמאל

AB1133CV21 - חליפי2,360.08כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי

AB1135BM15 - ש' 13-21מגן קדמי פנימי תחתון X1 חליפי1,107.55כןב.מ.וו

AB1137BM19 - ש' 13-21מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים X1 חליפי5,442.26כןב.מ.וו

AB1137FO18 - חליפי1,356.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי

AB113AU09-12 ש' 09-16תומך (שפם)שמאל למגן קדמי Q5 חליפי301.75כןאודי

AB113TO05-07 4גריל תחתון שמאלD 05-07 'חליפי204.17כןטויוטה קורולה ש

AB1144VWGTI 15 - 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 10-17 'חליפי494.9כןפולקסווגן פולו ש

AB1145TO20 - ספוילר קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי651.62כן22

AB1148BM17 - חליפי3,033.21כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי צר

AB1149BM17 - חליפי872.99כןב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון ימין

AB114SK05-08 חליפי178.12כןסקודה פביה ש' 01-08סורג מגן קדמי

AB114TO07-10 חליפי135כןטויוטה פריוס ש' 07-12גריל תחתון שמאל ללא חור

AB1154VW21 - 'חליפי132.6כןפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1155BM12-16 חליפי5,129.53כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי פנימי

AB1156CV16 - 'חליפי1,298.23כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פס קישוט למגן אח

AB1156TO19 - 4מגן מצננים תחתוןD 19 - 'חליפי1,269.41כןטויוטה קורולה ש

AB1165TO10 - חליפי112.92כןטויוטה קורולה ש' 10-13גריל תחתון ימין עם חור

AB116LE15 - ש' 15-18סורג מגן קדמי ES חליפי3,721.41כןלקסוס



AB116RO13 - חליפי4,506.02לארובר רנג' רובר ש' 11-21מגן אח' פנימי

AB1176VW18 - חליפי685.95כןפולקסווגן טוארג - 18מגן קדמי פנימי תחתון

AB1177TO19 - 4קלקר למגן קדמי תחתוןD 19 - 'חליפי665כןטויוטה קורולה ש

AB1179HY19 - חליפי2,420.80כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

AB1184BM15 - ש' 10-19גריל תחתון שמאל X6 חליפי793.36כןב.מ.וו

AB1188BM17 - חליפי790.53כןב.מ.וו 500 ש' - 17קלקר למגן קדמי

AB1188TOV 17 - מגן מנוע תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי489.6כן22

AB1189BM13-17 ש' 13-21קלקר למגן קדמי X3 חליפי556.45כןב.מ.וו

AB118FI16 - חליפי3,660.30כןפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB118LE15 - ש' 15-18קישוט סורג מגן קדמי ES חליפי3,682.63כןלקסוס

AB1195TO14 - מגן קדמי פנימי עליון

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,306.02לא21

AB1196BM16 - חליפי6,337.91כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני

AB1196TO19 - חליפי895.92כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג מגן קדמי

AB11CV(פלסטיק) חליפי335.9כןשברולט אימפלה ש' 00-05מגן קדמי פנימי עליון

AB1203HY21 - 'חליפי195.14כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך שמ' למגן אח

AB171OP14 - חליפי1,204.94כןאופל מוקה 14-16מגן קדמי פנימי עליון

AB171TO12- (פלסטיק) חליפי456.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך ימין למגן קדמי

AB173RER+L - 13 5סט כיסוי לפנס ערפלD 13-19  חליפי221.64כןרנו קליאו

AB174HY07-10 5מגן מנוע תחתון ימיןD 07-12 'ש i30 חליפי55.2כןיונדאי

AB174RE13 - חליפי158.5כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

AB175SEV 17 - חליפי368.9כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

AB176HY07-09 (צדדי) 5מגן מנוע תחתון ימיןD 07-12 'ש i30 חליפי72.82כןיונדאי

AB177RE13 - '5תומך שמ' למגן אחD 13-19  חליפי352.82כןרנו קליאו

AB179DI06-11 (צדדי) חליפי176.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11תומך ימין למגן קדמי

AB17MG18 - ש' 18-23קישוט גריל תחתון שמאל ZS חליפי165.84כןאם ג'י

AB180FO

מגן אח' חיצוני (4 דלתות) ללא תומכים 

חליפי1,852.23כןפורד פוקוס ש' 06-0806-08

AB181HO13 - ש' 13-18מגן אח' פנימי CR-V חליפי888.35כןהונדה

AB181SU17 - חליפי562כןסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון ימין עם חור וניקל

AB181TOחליפי498.7לאטויוטה קאמרי ש' 12-14גריל תחתון ימין -12 + חור

AB182CH18 - חליפי3,655.85כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' פנימי

AB182NI17 - חליפי184.53כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

AB184CV13- חליפי237.44כןשברולט מאליבו ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

AB185NI14 - (בומבה) 'חליפי443.92לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך ימ' למגן אח

AB186HY11- ש' 11-18מגן אח' חיצוני i25 חליפי1,136.02לאיונדאי אקסנט

AB187HO06-10 '4תומך צדדי שמ' למגן אחD 06-12 'חליפי95.59כןהונדה סיווק ש

AB189VW07- (מסגרת) פס קישוט למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי860.02לא11

AB18BU06-09 חליפי862.42כןביואיק לה קרוס ש' 06-09קלקר למגן קדמי

AB18MA13- 4/5כיסוי מתיז מים במגן קד' ימיןD 13-18 'חליפי197.59כןמאזדה 3 ש

AB190NI17 - חליפי7,766.47כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני לצבע

AB191SU20 - חליפי6,298.00כןסובארו איבולטיס - 20מגן קדמי חיצוני

AB193TO10-11 'חליפי235כןטויוטה קורולה ש' 10-13תומך צדדי שמ' למגן אח

AB195OP20 - חליפי2,019.49כןאופל קורסה ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB196AL06-08  חליפי448.09כןאלפא רומאו 147 ש' 00-08גריל תחתון ימין + ערפל

AB196SK13 - 'חליפי120.02לאסקודה אוקטביה 13-16תומך מרכזי למגן אח' ימ

AB197AU4D 17 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים A3 חליפי5,503.52כןאודי

AB197NI17 - (בומבה) חליפי806.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

AB197TO-09 תומך  בומבה ימין למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,106.02לא13



AB199RE16-18 'חליפי1,356.80כןרנו קדג'אר 16-20פינה ימ' למגן אח

AB217MA05-07 (צדדי לבן) 'חליפי391.8כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך ימ' למגן אח

AB218SK20 - חליפי83.52כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

AB219TO09-11 ש' 09-14מגן קדמי פנימי V8 חליפי1,689.60כןטויוטה לנד קרוזר

AB21DC15- חליפי547.78כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ספוילר קדמי

AB21MG18 - 'ש' 18-23תומך שמ' למגן אח ZS חליפי151.61כןאם ג'י

AB21SU22 - חליפי754.8כןסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

AB220FO13- 'חליפי119.06כןפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB220SU

 EYESIGHT ) 19 - מגן אח' חיצוני

(SPORT19 - חליפי7,560.02לאסובארו פורסטר

AB223KI16-18  חליפי2,837.14כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB223MA09-12 4/5תומך (לפנס) שמאל במגן קדמיD 09-13 'חליפי29כןמאזדה 3 ש

AB225SK13- חליפי69.6כןסקודה אוקטביה 13-16ספוילר קד' שמאל

AB226HY11- ש' 11-18תומך צדדי ימין למגן קדמי i25 חליפי68.5כןיונדאי אקסנט

AB226SK20 - חליפי81.84כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB228HY05-10 חליפי81.9כןיונדאי טוסון ש' 05-10מגן מנוע תחתון ימין

AB22KI08-09 5 ש' 08-09סורג מגן קדמיD  חליפי407.84כןקאיה סיד

AB22MI18 - פס קישוט למגן קדמי ימין תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי735.67כן21

AB22RER=L 04-08 חליפי247.33כןרנו סניק ש' 04-09סט כיסוי פנס ערפל

AB22VW13-16 'חליפי70כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB232SK20 - חליפי104.5כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB233AU19 - ש' - 19ספוילר קד' שמאל A1 חליפי356.15כןאודי

AB234CI18 - חליפי351.47כןסיטרואן ג'אמפי - 18גריל תחתון ימין

AB234VO16 - ש' 16-19ספוילר קדמי תחתון S90 חליפי2,657.53כןוולוו

AB237CV03-10 4מגן אח' חיצוניD 03-10 'חליפי1,494.75כןשברולט אופטרה ש

AB238SK09- (בנזין) חליפי753.94כןסקודה אוקטביה 09-13מגן מנוע  תחתון

AB239SK20 - חליפי270.3כןסקודה אוקטביה ש' - 20ניקל לגריל תחתון ימין

AB240CV04-05 חליפי1,389.51כןשברולט מאליבו ש' 04-07מגן קדמי חיצוני

AB241MI18 - תומך מרכזי למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי90.02לא21

AB242AU17 - ש' 17-22מגן קדמי פנימי מרכזי Q5 חליפי612.85כןאודי

AB242NI11- חליפי981.58כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי חיצוני ללא חורים לערפל

AB244KI16 - חליפי141.46כןקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר ימין למגן קדמי

AB244SZ06-07 חליפי68.14כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון שמאל ללא ערפל

AB245VW11- חליפי963.04כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15סורג מגן קדמי

AB246NI18 - טרייל ש' 15-23תושבת גריל תחתון ימין X חליפי364.2כןניסאן

AB11FI15 - 3גריל תחתון ימין עם חור ועם ניקלD 08-20 500 חליפי448.58כןפיאט

AB11HY97-01 ש' 97-02מגן קדמי חיצוני H100 חליפי414.02לאיונדאי

AB1201TOV 19 - 4מגן אח' חיצוניD 19 - 'חליפי5,186.02לאטויוטה קורולה ש

AB1203CV20 - 'חליפי652.55כןשברולט סילברדו - 20פינה שמ' למגן אח

AB1204CV20 - 'חליפי652.55כןשברולט סילברדו - 20פינה ימ' למגן אח

AB1209TOEXPERIENCE 19 - ש' - 19סורג מגן קדמי RAV-4 חליפי1,502.00כןטויוטה

AB120LE19 - ש' 19-23מגן קדמי חיצוני ES חליפי6,094.91כןלקסוס

AB1211BM

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

חליפי11,065.09כןב.מ.וו 500 ש' - 1717

AB1212TO(LE) 18-20 חליפי1,647.10כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB1214TOE-MOTION - 19 ש' - 19מגן אחורי חיצוני RAV-4 חליפי7,260.70כןטויוטה

AB1219TO19 - '4תומך עליון שמ' למגן אחD 19 - 'חליפי741.38כןטויוטה קורולה ש

AB1223BM18 - ש' 13-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי X3 חליפי420.41כןב.מ.וו



AB1224TO20 - 'חליפי714.77כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

AB1225BM15 - (מגלש) ש' 10-19פח אבנים/ספוילר אחורי X6 חליפי910.66כןב.מ.וו

AB1227BM16 - חליפי596.62כןב.מ.וו 700 ש' 09-22גריל תחתון ימין

AB122HY00-05 חליפי1,010.40כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05מגן קדמי פנימי

AB1230TO19 - חליפי3,266.18כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע מרכזי תחתון

AB1236TO

כיסוי וו גרירה במגן אח' עליון שמאל - 

17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי112.51כן22

AB1240TO(סהרה) חליפי7,628.75כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני - 20

AB1244HY(חשמלי) חליפי899.3כןיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון - 21

AB1244TOV 19 - ש' - 19קלקר עליון למגן קדמי RAV-4 חליפי501.71כןטויוטה

AB1247BM21 - 'חליפי1,675.36כןב.מ.וו 500 ש' - 17תומך ימ' למגן אח

AB1248BM21 - 'חליפי1,675.36כןב.מ.וו 500 ש' - 17תומך שמ' למגן אח

AB1250HY20 - חליפי306כןיונדאי סונטה ש' - 20קישוט למגן קדמי תחתון ימין

AB1255TO17 - 'חליפי5,268.10כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פינה ימ' למגן אח

AB1256BM19 - חליפי745.93כןב.מ.וו 700 ש' 09-22קלקר למגן קדמי

AB1257TO20 - חליפי798כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB125VW06- ספוילר אחורי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי505.01כן

AB1263TO21 - חליפי1,795.56כןטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון ימין

AB1269BM15-17  ש' 13-21מגן אח' חיצוני X3 חליפי7,217.15כןב.מ.וו

AB1269HY20 - חליפי629כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

AB126SK13-'חליפי58.02לאסקודה אוקטביה 13-16תומך שמ' למגן אח

AB1274HY21 - חליפי1,275.13כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB11RE08- חליפי431.62כןרנו סימבול ש' 08-10פס קישוט לסורג קדמי

AB1200TO19 - 4מגן קדמי פנימיD 19 - 'חליפי1,106.02לאטויוטה קורולה ש

AB1201HY21 - חליפי192.95כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

AB1205BM13 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עם חור למצלמה X5 חליפי8,903.95כןב.מ.וו

AB1205CVLT 19 - חליפי2,076.98כןשברולט ספארק - 19מגן אח' חיצוני

AB1206BM12-18 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני X5 חליפי7,643.20כןב.מ.וו

AB1206HY21 - חליפי561.85כןיונדאי אלנטרה ש' - 21גריל תחתון שמאל

AB1209HY21 - חליפי4,962.30כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' חיצוני

AB120HY06-07 חליפי596.8כןיונדאי סונטה ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB120VW06-11 'חליפי166.51כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך שמ' למגן אח

AB1210BM18 - ש' 13-21סורג מגן קדמי עם חור לחיישן X3 חליפי612.59כןב.מ.וו

AB1217TO21 - חליפי7,922.99כןטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

AB121FI07- חליפי302.96כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14סורג מגן קדמי

AB1225CV16-20 חליפי4,860.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB1226TO14-16 'חליפי335.35כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימ' למגן אח

AB123IS

המשך כנפון שמאל למגן קד' (פינה) 

חליפי560.86כןאיסוזו די. מקס ש' 03-0603-07

AB123SK12- חליפי624.47כןסקודה סיטיגו 12-18תומך מרכזי למגן קדמי

AB123VW08- תומך ימ'  למגן קדמיCC 08-11 'חליפי186.02לאפולקסווגן פאסט ש

AB1255HY16 - 'חליפי104.55כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1258BM13 - ש' 13-21קלקר למגן קדמי X1 חליפי572.46כןב.מ.וו

AB1259BM13 - ש' 13-18קלקר למגן קדמי X5 חליפי726.82כןב.מ.וו

AB1264TO(SE) 21 - חליפי447.31כןטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט סורג מגן קדמי

AB1267HYV 19 - חליפי17,977.50כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB126TO12- חליפי4,316.87כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן אח' חיצוני

AB127AU12- ש' 08-15סורג מגן קדמי A4 חליפי285.6כןאודי

AB127SZ19 - חליפי2,062.56כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן קדמי חיצוני



AB1283HY18 - מגן קדמי חיצוניi800 08-21 חליפי3,091.45כןיונדאי

AB1286HY18 - מגן קדמי פנימי מרכזיi800 08-21 חליפי1,294.55כןיונדאי

AB128AU12- ש' 08-15מגן מנוע תחתון A4 חליפי578כןאודי

AB128CH

מסגרת ניקל לפנס ערפל קדמי שמאל - 

חליפי336.6כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 1714-22

AB128IS12- חליפי162כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך ימין למגן קדמי

AB128SK

תומך מרכזי למגן אח' שמ' - 13 

חליפי113.05כןסקודה אוקטביה 13-16(סטיישן)

AB129VW10-13 (ללא ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'חליפי321.3כןפולקסווגן פולו ש

AB1120BM18 - חליפי4,471.22כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי

AB1120TO19 - '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 19 - 'חליפי196.8כןטויוטה קורולה ש

AB1122TO

מגן קדמי חיצוני ללא מתזים וחיישנים 

18-20

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי8,106.02לא21

AB1129VW20 - חליפי614.55כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג מגן קדמי

AB112AU09-12 ש' 09-16תומך (שפם)ימין למגן קדמי Q5 חליפי328.95כןאודי

AB112SK17-20 'חליפי47.5כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

AB1134FO18 - 'חליפי2,596.87כןפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן אח

AB1137HY20 - חליפי1,505.70כןיונדאי וניו - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB113IS03-06 (עליון) חליפי536.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07מגן קדמי פנימי

AB113VW11-חליפי566.88כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15גריל תחתון ימין

AB1140TO19 - 4גריל תחתון שמאל ללא חורD 19 - 'חליפי542.03כןטויוטה קורולה ש

AB1142TO18 - מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי7,688.25כן21

AB1144BMV 20 - ש' - 20מגן קדמי פנימי X6 חליפי6,801.31כןב.מ.וו

AB1145BM17 - חליפי2,506.02לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי פנימי

AB1145VW18-20 '5-תומך שמ' למגן אחD 18 'חליפי145.35כןפולקסווגן פולו ש

AB1147CV16 - חליפי1,104.84כןשברולט מאליבו ש' 16-19ספוילר למגן אחורי

AB1149HY20 - חליפי281.35כןיונדאי סונטה ש' - 20גריל תחתון שמאל

AB1149TO19 - 'ש' - 19פינה ימ' למגן אח RAV-4 חליפי1,870.00כןטויוטה

AB114VW06- פס קישוט למגן קדמי ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי184.35כן

AB1151BM17 - חליפי812.72כןב.מ.וו 500 ש' - 17קלקר תחתון למגן קדמי

AB1151VW21 - 'חליפי160.65כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך ימ' למגן אח

AB1154BM19- ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי X1 חליפי1,570.79כןב.מ.וו

AB1157CV18 - 'חליפי177.39כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1159BM15 - חליפי791.75כןב.מ.וו 120 ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB115IS03-06 חליפי85.16כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07גריל תחתון ימין במגן

AB115SK5D 08- חליפי864.45כןסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' פנימי

AB1163CV13 - חליפי844.71כןשברולט אימפלה ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור

AB1163TO19 - 4מגן אח' חיצוניD 19 - 'חליפי5,244.00כןטויוטה קורולה ש

AB1164VW

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 15 (2 

דלתות)

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי4,506.02לא15-22

AB1168BM17 - חליפי2,410.37כןב.מ.וו 500 ש' - 17כונס אוויר במגן קדמי

AB1169HY20 - חליפי360.9כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB1171BM19 - ש' 13-21גריל תחתון שמאל X1 חליפי752.49כןב.מ.וו

AB1172HY20 - חליפי960.02לאיונדאי וניו - 20סורג מגן קדמי

AB247MI17 - מסגרת לפנס ערפל ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי294.22כן19

AB249CV08- 'חליפי362.21כןשברולט מאליבו ש' 08-12תומך אמצעי למגן קד

AB249MI20 - חליפי1,299.60כןמיצובישי טרייטון - 20קישוט עליון גריל תחתון שמאל

AB24TO15- 'חליפי613.82כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימ' למגן אח

AB251AU19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני A1 חליפי5,306.02לאאודי



AB251MI20 - חליפי985.15כןמיצובישי טרייטון - 20קישוט תחתון גריל תחתון ימין

AB252CV04- חליפי276.52לאשברולט מאליבו ש' 08-12מגן מנוע תחתון

AB252HO06-10 '4תומך צדדי ימ' למגן אחD 06-12 'חליפי97.46כןהונדה סיווק ש

AB252TO15- חליפי2,694.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן אחורי חיצוני

AB255MI20 - ש' - 20גריל תחתון ימין ASX חליפי869.55כןמיצובישי

AB256MA13- 4/5מתיז מים במגן קדמי שמאלD 13-18 'חליפי649.84כןמאזדה 3 ש

AB257MI20 - ש' - 20קישוט ניקל עליון לגריל תחתון ימין ASX חליפי910.35כןמיצובישי

AB258RE17 - 4 ש' 17-23סט קישוטי ניקל לגריל ימין+שמאלD חליפי590.66כןרנו גרנד קופה

AB259KI08- חליפי302.96כןקאיה סראטו ש' 06-09קלקר למגן קדמי

AB25HY4D 00-02 חליפי391.23לאיונדאי אקסנט ש' 00-02מגן קדמי פנימי

AB263NI20 - חליפי765.6כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB264FO

מגן קדמי חיצוני עליון בלי חישני חניה -

חליפי6,806.02לאפורד אקספלורר ש' 1211-14

AB264OP14- 3 ש' 14-17מגן קדמי חיצוניD חליפי4,050.00כןאופל אדם

AB264TO09-11 (ברזל) ש' 09-14תומך שמאל למגן קדמי V8 חליפי1,561.20כןטויוטה לנד קרוזר

AB265AU09-11 - ש' 09-11פס קישוט למגן קדמי שמאל A6 חליפי880כןאודי

AB265CV08-12- חליפי148.02לאשברולט קרוז 08-20ספוילר למגן קדמי תחתון

AB265FO12- חליפי3,806.02לאפורד אקספלורר ש' 06-11מגן אח' חיצוני עליון +חישנים

AB265HY06-09 חליפי190.91כןיונדאי סונטה ש' 06-09סורג מגן קדמי

AB265TO09-11 (ברזל) ש' 09-14תומך ימין למגן קדמי V8 חליפי1,241.39כןטויוטה לנד קרוזר

AB267TO15- חליפי6,179.88כןטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני

AB268RE17 - 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתוןD חליפי282.69כןרנו גרנד קופה

AB268TO16- ש' 13-18מגן אחורי חיצוני עליון RAV-4 חליפי4,323.57כןטויוטה

AB269NI20 - (בומבה) חליפי1,319.78כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB26CH17 - חליפי8,093.70כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני

AB272VW06-11 חליפי705.68כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מגן מנוע תחתון

AB273NI10- חליפי1,229.84כןניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי פנימי

AB276TO09-10 'חליפי368.21כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך ימ' (צדדי סרגל) למגן אח

AB277NI19 - חליפי395.79כןניסאן אלטימה ש' - 19מגן קדמי פנימי מרכזי

AB1285HY18 - ספוילר/פח אבנים קדמיi800 08-21 חליפי951.15כןיונדאי

AB1287HY21 - חליפי9,775.13כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB1289HY20 - חליפי3,224.90כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB128FO11- מגן קדמי חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי989כן

AB128VW10-13 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'חליפי319.52כןפולקסווגן פולו ש

AB12BU06-07 חליפי79.02כןביואיק לה קרוס ש' 06-09תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB12MG14 - 'חליפי21.43כןאם ג'י 3 14-18תומך ימ' למגן אח

AB1316TO

פס קישוט שמאל לסורג מגן קדמי - 18 

(SE)18 - 'חליפי674.74כןטויוטה קאמרי ש

AB131FI10- חליפי554.45כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך עליון שמאל למגן קדמי

AB131TO12- 'חליפי939.88כןטויוטה קאמרי ש' 12-14קלקר למגן אח

AB132RE13- חליפי795.89כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת לתומך כנף קדמי ימין

AB133CI10-פיקסו ש' 10-18סורג מגן קדמי C-3 חליפי424.67כןסיטרואן

AB133TO05-07 4גריל תחתון ימיןD 05-07 'חליפי204.17כןטויוטה קורולה ש

AB134VW11- חליפי1,945.00כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן קדמי פנימי

AB135CV08-12 חליפי112.82כןשברולט קרוז 08-20מגן מנוע תחתון

AB135FO11- ('קד' קד) מגן מנוע קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,101.04כן

AB135SZ08-10 חליפי356.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג מגן קדמי



AB136CH17 - חליפי7,725.65כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

AB136IS(דגם מוגבה) 2X4 17 - חליפי2,804.00כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

AB138SZ06-07 חליפי104.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון שמאל עם ערפל

AB139CH14 - חליפי1,492.60כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן מנוע תחתון

AB139VW08- חליפי679.2כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB13CI08 - חליפי2,586.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן אח' פנימי

AB13HO09- חליפי856.15כןהונדה ג'אז ש' 09-11מגן קדמי פנימי

AB13IN19 - ש' 19-22מגן קדמי חיצוני QX50 חליפי8,276.85כןאינפיניטי

AB141SU03-07 מגן אח' חיצוני

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי1,843.28כן08

AB142TO08-09 חליפי97.56כןטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

AB143RE11-17 חליפי1,969.82כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי פנימי

AB143SK11- חליפי57.95כןסקודה פביה ש' 08-14תומך ימין (קטן) למגן קדמי

AB143SZ16 - חליפי1,909.00לאסוזוקי סלריו 16-18מגן קדמי חיצוני

AB144FI15 - '3פס קישוט שחור למגן אחD 08-20 500 חליפי1,741.22לאפיאט

AB145AU15 - ש' 12-17סורג מגן קדמי תחתון A6 חליפי381.9כןאודי

AB145FI15 - '3פס קישוט ניקל למגן אחD 08-20 500 חליפי1,802.41כןפיאט

AB19MG18 - ש' 18-23תומך שמאל למגן קדמי ZS חליפי108.92כןאם ג'י

AB200BM12 - חליפי5,079.79כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' פנימי

AB200HO06-12 4מגן אח' חיצוניD 06-12 'חליפי1,955.00כןהונדה סיווק ש

AB200SK13 - חליפי1,536.80כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB202RE16 - 'חליפי95.06כןרנו קדג'אר 16-20תומך שמ' למגן אח

AB202SK19 - חליפי2,820.05כןסקודה סקאלה - 19מגן קדמי חיצוני

AB203AL10- חליפי169.2כןאלפא מיטו 10-16תומך שמאל לכנף קדמי

AB203AU17 - 20 ש' 17-22פינה ימין למגן קד Q5 חליפי4,106.02לאאודי

AB203CI18 - 'איירקרוס - 18פינה שמ' למגן אח C3 חליפי2,367.77כןסיטרואן

AB204HY07-08 5קלקר למגן קדמיD 07-12 'ש i30 חליפי265.34כןיונדאי

AB204SU22 - חליפי110.7לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין

AB205AL10 - 'חליפי125.56כןאלפא מיטו 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד

AB207NI19 - חליפי1,906.02לאניסאן אלטימה ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

AB20HO19 - ש' - 19גריל תחתון שמאל עם חור HRV חליפי398.6כןהונדה

AB20LE15 - ש' 15-23תומך שמאל צדדי למגן קדמי NX חליפי707.39כןלקסוס

AB211TO10- חליפי834.42כןטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר/פח אבנים קדמי

AB212MA09- (קד' צר) 4/5מגן מנוע תחתוןD 09-13 'חליפי186.02לאמאזדה 3 ש

AB214CIV 17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני C-3 חליפי2,086.02לאסיטרואן

AB215CI17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני עליון C-3 חליפי2,306.02לאסיטרואן

AB217NI19 - חליפי420.02לאניסאן אלטימה ש' - 19גריל תחתון ימין

AB218NI19 - חליפי420.02לאניסאן אלטימה ש' - 19גריל תחתון שמאל

AB219HO1.5L 17- 5מגן אחורי חיצוני תחתוןD 17-22 'חליפי2,073.20כןהונדה סיווק ש

AB219SK

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 17-

חליפי4,338.40כןסקודה קודיאק ש' 2017-22

AB21KI(לא סטיישן) 5D 08-09 5 ש' 08-09מגן קדמי חיצוניD  חליפי960.02לאקאיה סיד

AB223FO11- גריל תחתון שמאל מבריק

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי382.02כן

AB225DI06-08 חליפי976.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

AB227FO09- חליפי113.19כןפורד אדג' ש' 09-14סורג מגן קדמי

AB227MI18 - תומך שמאל למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי208.05כן21

AB228TO09-11 חליפי412.79כןטויוטה וורסו 09-12תומך שמאל למגן קדמי

AB229CVחליפי680.02לאשברולט אימפלה ש' 00-05מגן קדמי חיצוני -00 ללא חור ערפל



AB229SZ99-02 חליפי396.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02מגן קדמי פנימי

AB22TO13-15 ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ניקל RAV-4 חליפי431.66כןטויוטה

AB230FO11- חליפי320.02לאפורד אדג' ש' 09-14סורג מגן קדמי

AB230SK13-'חליפי25כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי וו גרירה במגן אח

AB145SZ09- (עליון) חליפי1,100.71כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן קדמי פנימי

AB145VW06-10 (עם ערפל) חליפי350כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10גריל תחתון שמאל

AB146CI10-פיקסו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני  אפור C-3 חליפי2,751.99כןסיטרואן

AB148OP18 - מגן קדמי חיצוניX - 18 חליפי4,051.40כןאופל גרנדלנד

AB148SZ19 - חליפי2,385.10כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

AB149SK06-09 חליפי120.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך(מוביל) ימין למגן קדמי

AB14MA13- 4 גדולD '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'חליפי85.85כןמאזדה 3 ש

AB150HO08- 'ש' 08-12תושבת לוחית רישוי קד CR-V חליפי346.16כןהונדה

AB152OP18 - מגן קדמי חיצוני ללא חיישניםX - 18 חליפי3,960.02לאאופל קרוסלנד

AB152TO(ייבוא אישי) חליפי2,206.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן קדמי חיצוני -12

AB153SZ15-18 חליפי2,506.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי פנימי

AB154FI16 - חליפי148.02לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB155HO12- 4מגן קדמי פנימיD 12-17 'חליפי1,186.02לאהונדה סיווק ש

AB155SE05- חליפי1,664.10כןסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07מגן קדמי חיצוני

AB156FO11- (ברזל) מגן קדמי פנימי תחתון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,195.90כן

AB156HY06-09 חליפי1,493.97כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB156SE!!מגן אח' חיצוני 03-05 איביזה בלבד

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי1,167.86לא03

AB157HO12 - '4תומך ימ' למגן אחD 12-17 'חליפי213.9כןהונדה סיווק ש

AB158LE17 - ש' 08-20גריל תחתון ימין IS250 חליפי282.46כןלקסוס

AB158SZ19 - חליפי899לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט אחורי שמאל לספויילר

AB15BU

מגן קדמי חיצוני (עם חורים לניקלים) 

חליפי2,086.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-0706-09

AB162HY

מסגרת לפנס ערפל קד' ימין (עם חור 

חליפי55.1כןיונדאי טוסון ש' 05-10לערפל) 05-08

AB162SK15-19 'חליפי169.15כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי וו גרירה במגן קד

AB163AU4D 15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 חליפי400כןאודי

AB163HY

מסגרת לפנס ערפל קד' שמאל (עם 

חליפי147.84כןיונדאי טוסון ש' 05-10חור לערפל) 05-08

AB164SE5D 09-12 חליפי2,360.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

AB166HO05-08 חליפי698.96כןהונדה ג'אז ש' 02-08מגן קדמי פנימי

AB166SE09- (גשר תחתון) חליפי956.82כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן קדמי פנימי

AB167CI

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

חליפי486.02לאסיטרואן ברלינגו - 1919

AB167CV08- חליפי1,879.51כןשברולט מאליבו ש' 08-12מגן קדמי חיצוני

AB167NI15 - 'חליפי203.58כןניסאן ג'וק 15-19תומך שמ' למגן אח

AB167SK13-16 חליפי868.6כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB169HY07-11 חליפי245.37כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן קדמי פנימי

AB231CI10-11 ש' 10-13סורג מגן קדמי C-1 חליפי843.17כןסיטרואן

AB232MA08- חליפי21.96כןמאזדה 6  ש' 08-13ספוילר קד' שמאל

AB234SK20 - חליפי187.85כןסקודה אוקטביה ש' - 20סורג מגן קדמי

AB235CI08-11 חליפי2,638.00כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן קדמי חיצוני

AB236CI

גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל 05-

חליפי172.14כןסיטרואן C-4  ש' 0705-10

AB237SK13- חליפי300.2כןסקודה אוקטביה 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי

AB238FO13- חליפי307.94כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ערפל



AB239TO15-17 חליפי552.29כןטויוטה אייגו ש' 15-21סורג מגן קדמי

AB23RE10-חליפי2,116.55כןרנו סניק ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

AB241HY04-07 חליפי86.94לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פס קישוט שמ למגן קדמי

AB242CV08- חליפי1,484.00כןשברולט מאליבו ש' 08-12מגן קדמי פנימי

AB243CV08- חליפי2,597.00כןשברולט מאליבו ש' 08-12מגן אח' חיצוני

AB243NI18 - 'טרייל ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד X חליפי172.87כןניסאן

AB243TO15 - חליפי485.58כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך שמאל למגן קדמי

AB244TO12 - 'חליפי450לאטויוטה אייגו ש' 12-14תומך שמ' למגן אח

AB245MA19 - חליפי777.82כןמאזדה 6  ש' - 19מגן קדמי פנימי

AB246SK14 - חליפי132.05כןסקודה סופרב ש' 13-15תומך שמאל למגן קדמי

AB247VO98-99 ש' 98-04מגן קדמי פנימי S40 חליפי3,004.06כןוולוו

AB248CV06-07 חליפי706.61כןשברולט מאליבו ש' 04-07קלקר למגן קדמי

AB24SK20 - חליפי215כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי פנימי צר

AB24VO18 - ש' 18-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים XC-60 חליפי10,953.90כןוולוו

AB250KI09-10 (לפנס)חליפי108.63כןקאיה פורטה 09-12שפם ימין תחתון לסורג

AB250SK

תומך שמאל למגן קדמי (מוביל מגן) - 

חליפי80.02לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

AB250SZ4/5D 08-09 (עליון) 4/5מגן קדמי פנימיD 08-14 'ש SX4  חליפי1,702.61כןסוזוקי

AB250VW(עם חורים לחיישן) חליפי3,360.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן אח' חיצוני -11

AB252GM

תומך ימין למגן קדמי  פלס' 03-05 

חליפי373.1כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08(קלקר)

AB253SK13-(סרגל) חליפי90.16כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

AB254CV07-10 מגן קדמי פנימי

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי436.02לא

AB256SK15 - חליפי323כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט שחור למגן קדמי שמאל

AB258KI07- חליפי30.88כןקאיה סורנטו ש' 07-09תומך ימין למגן קדמי

AB258MI

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

חליפי898.77כןמיצובישי ASX ש' - 20 20

AB25FO03-08 חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08מגן קדמי פנימי

AB25KI06-08 חליפי297.76כןקאיה ספורטג' ש' 06-09קלקר למגן קדמי

AB25MI20 - חליפי1,306.02לאמיצובישי טרייטון - 20קישוט עליון גריל תחתון ימין

AB12MA13- 4 גדולD '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 13-18 'חליפי85כןמאזדה 3 ש

AB12VW09- חליפי337.28כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB1314HY18-20 חליפי599.4לאיונדאי קונה ש' - 18סורג מגן קדמי עם חורים לערפל

AB1314TO(XLE) 21 - חליפי3,543.96כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

AB1317TO

פס קישוט ימין לסורג מגן קדמי - 18 

(SE)18 - 'חליפי1,525.88כןטויוטה קאמרי ש

AB1318TO22 - ש' - 19גריל תחתון ימין RAV-4 חליפי681.19כןטויוטה

AB131RE13- חליפי866.69כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת לתומך כנף קדמי שמאל

AB1339TO(רגיל) חליפי336.02לאטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון שמאל - 20

AB133FI10-11 -חליפי810.56כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16פס קישוט למגן קדמי

AB133FO11- (שחור מט) ספוילר קד' שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי306.79כן

AB135TO12 - (פלסטיק) חליפי486.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23תומך ימין למגן קדמי

AB136CI10- ש' 10-16מגן אח' חיצוני C-3 חליפי1,812.93כןסיטרואן

AB137FO11- (ניקל)  מסגרת פנס ערפל ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי135.37כן

AB137TO

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (שחור 

חליפי550כןטויוטה אוונסיס 09-14משולש) -09

AB13VW09- (מוביל) חליפי107.35כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB140FI17 - חליפי906.02לאפיאט קובו ש' 12-17ספוילר/פח אבנים קדמי



AB140FO11 - סורג מגן קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי353.17כן

AB140RE14 - 'חליפי1,257.37כןרנו טראפיק ש' 14-22פינה שמ' למגן אח

AB140VW10- חליפי359.22כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

AB141GM

תומך ימין למגן קדמי (פחית רחבה) 03-

חליפי1,206.02לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 0803-08

AB143OP18 - מגן קדמי פנימיX - 18 חליפי2,064.42כןאופל גרנדלנד

AB144KI16 - חליפי237.15כןקאיה פורטה 13-18ספוילר למגן קדמי

AB144RE08- חליפי886.86כןרנו סימבול ש' 08-10מגן קדמי חיצוני

AB146HY3/5D -00 חליפי940כןיונדאי אקסנט ש' 00-02מגן קדמי חיצוני

AB146SK17- 'חליפי169.15כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח

AB147SK17- 'חליפי169.15כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח

AB149VW13- חליפי165.6כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מסגרת לפנס ערפל ימין

AB150SU19-21 חליפי560.02לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין עם חור

AB151FO08 - חליפי67.34כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך שמאל למגן קדמי

AB152SZ09-12 חליפי2,680.02לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי חיצוני

AB154OP11-12 חליפי2,870.40כןאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני

AB156CIV 19 - 'חליפי916.21כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח

AB157SE06-09 חליפי2,593.46כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

AB1206CV19 - חליפי511.38כןשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל

AB1207CV19 - חליפי511.38כןשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין

AB1208HY21 - חליפי346.92כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי שמאל תחתון במגן אחורי

AB1208TO20 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי141.96כן22

AB1212CV22 - 'חליפי356.02לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי וו גרירה במגן קד

AB121CV13- חליפי436.02לאשברולט ספארק 11-15סורג מגן קדמי תחתון שחור

AB121LE19 - ש' 19-23קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל ES חליפי829.6כןלקסוס

AB121TO07-09 (ברזל) חליפי663.32כןטויטה אוריס ש' 07-09מגן קדמי פנימי

AB1226BM16 - חליפי547.85כןב.מ.וו 700 ש' 09-22גריל תחתון שמאל

AB122IS-03 (פינה) 'חליפי565כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07המשך כנפון ימין למגן קד

AB1234HY21 - חליפי1,297.10כןיונדאי טוסון ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AB1253TO5D 13- תומך צדדי אח' שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי763.33כן15

AB1271TO21 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי RAV-4 חליפי2,186.17כןטויוטה

AB1274TO21 - חליפי365כןטויוטה היילנדר - 21גריל תחתון ימין

AB1288TO19 - ש' - 19מגן מנוע תחתון RAV-4 חליפי1,889.31כןטויוטה

AB1296TO20 - חליפי1,299.49כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך בומבה למגן קדמי ימין

AB129FO

גריל תחתון שמאל (משולש צבע שחור 

5/4D CW  11- (מט

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי148.39כן

AB12SEFR 13 - חליפי3,579.00כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB1304TO21 - 'חליפי212.8כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB130IS07-09 חליפי986.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן קדמי פנימי עליון

AB131CH17 - חליפי1,308.15כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי תחתון במגן אחורי

AB134IS4 לצבעX4 12-16 חליפי2,095.00כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

AB134SE97-99 חליפי666.64לאסיאט איביזה 94-98/ אינקה-95מגן אח' חיצוני

AB137FI08- 3כיסוי וו גרירה במגן אח' ניקלD 08-20 500 חליפי216.45כןפיאט

AB137LE15-19 ש' 08-22מגן אח' חיצוני RX  חליפי4,867.10כןלקסוס

AB137SK17 - חליפי256.67כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי ימין

AB137SZ08-10 חליפי88.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון שמאל עם ערפל



AB140LE18 - ש' 15-23מוביל אוויר שמאל במגן קדמי NX חליפי1,042.04כןלקסוס

AB144AU15 - ש' 11-18מגן קדמי חיצוני עם מתזים A1 חליפי4,186.02לאאודי

AB144SU19-21 חליפי362כןסובארו פורסטר - 19תומך ימין למגן קדמי

AB145SU16 - חליפי3,230.85כןסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

AB146FO11- (ללא קישוט) חליפי684.7כןפורד מונדאו ש' 08-12סורג מגן קדמי

AB146SZ19 - חליפי2,998.00כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

AB235MI17 - ש' 17-19סורג מגן קדמי ASX חליפי2,186.17כןמיצובישי

AB235SKV 20 - חליפי226.1כןסקודה אוקטביה ש' - 20סורג מגן קדמי

AB236AU19 - ש' - 19סורג מגן קדמי A1 חליפי862.6כןאודי

AB237MI13- חליפי897.87כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן מנוע מרכזי

AB238CH12- חליפי5,342.25כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' חיצוני מפואר

AB23DC18 - 'חליפי561.42כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמ' למגן אח

AB240KI17 - 5פס קישוט למגן קדמיD/4D 17-22 'חליפי728.96כןקאיה ריו ש

AB243KI16 - חליפי141.46כןקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר שמאל למגן קדמי

AB246AU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון Q5 חליפי3,804.19כןאודי

AB248CI

מגן אח' חיצוני עם חיישנים (6 חיישנים) 

חליפי3,402.83כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18-2018

AB248KI16-18 חליפי2,530.53כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני תחתון

AB249AU

כיסוי תחתון במגן קדמי (מגן מצננים) - 

חליפי754.3כןאודי Q3 ש' - 1919

AB249SU10- ש' 09-14כיסוי פנס ערפל שמאל B4 חליפי263.5כןסובארו

AB24FO03-08 חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08מגן אח' פנימי

AB250CI19 - חליפי1,426.50כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח' לצבע

AB250MI20 - חליפי990כןמיצובישי טרייטון - 20קישוט תחתון גריל תחתון שמאל

AB253MA5D 17 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD 13-18 'חליפי32.1כןמאזדה 3 ש

AB253NI20 - חליפי3,460.17כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך מרכזי למגן קדמי

AB254GM03-05 'חליפי365.87לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08תומך מרכזי פנימי למגן קד

AB254NI20 - חליפי4,582.32כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB254SKV 15-19 חליפי814.3כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

AB257NI18 - טרייל ש' 15-23קלקר למגן קדמי X חליפי1,357.88לאניסאן

AB258VO01- ש' 98-04מגן קדמי פנימי S40 חליפי5,250.53כןוולוו

AB259AU19 - ש' - 19קלקר למגן קדמי Q3 חליפי508.3כןאודי

AB259FO

מסגרת לפנס ערפל ימין (שחור) -11 

5/4D CW

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי235.55כן

AB259NI20 - חליפי1,386.02לאניסאן ג'וק - 20תושבת שמאל למגן קדמי פנימי

AB259PE10- (שחור) חליפי515.17כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי עליון

AB25SK20 - חליפי3,356.10כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני ללא מתזים

AB261MI17 - ש' 17-19מגן מצננים תחתון ASX חליפי1,179.80כןמיצובישי

AB261TO14-17 תומך ימין למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי680.02כן21

AB262MA17 - גריל תחתון שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי64.7כן18

AB263MA17 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי73.86כן18

AB268MI18 - חליפי374.85כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

AB1173VW18 - חליפי3,705.00כןפולקסווגן טוארג - 18ספוילר אחורי

AB1178CV16-17 'חליפי498כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן אח

AB117LE15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני ES חליפי3,157.55כןלקסוס

AB117TO03-04 4גריל תחתון ימיןD 03-04 'חליפי168.02לאטויוטה קורולה ש

AB1180VW21 - חליפי1,149.20כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן אח' פנימי

AB1188VW21 - 5-מגן קדמי פנימי תחתוןD 18 'חליפי608.02לאפולקסווגן פולו ש



AB1192TO19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים RAV-4 חליפי7,103.45כןטויוטה

AB1193CV22 - 'חליפי3,601.25כןשברולט טראוורס 17-23פינה שמאל למגן קד

AB1198BM17-20  חליפי12,437.41כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני

AB11BU06-07 חליפי75.65כןביואיק לה קרוס ש' 06-09תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB11KI08-09 5 ש' 08-09מגן קדמי פנימיD  חליפי749.22כןקאיה סיד

AB1200HY21 - חליפי192.95כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

AB1201BM17 - חליפי11,224.33כןב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני

AB1203TO20 - חליפי555.54כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ללא חור שמאל

AB1206TOSE 18-20 חליפי5,952.98כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני

AB1214CV20 - חליפי1,190.05כןשברולט סילברדו - 20פס קישוט תחתון שחור למגן קדמי

AB1217BM21 - חליפי977.15כןב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי

AB1217HY21 - חליפי2,193.85כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' פנימי

AB1218TO19 - '4תומך עליון ימ' למגן אחD 19 - 'חליפי450.3כןטויוטה קורולה ש

AB121IS03-06 חליפי356.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07מגן קדמי פנימי תחתון

AB1225TO20 - 'חליפי714.77כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

AB1234TO(SE) 21 - חליפי1,097.13כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB1237TO17 - כיסוי בורג עליון במגן אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי101.31כן22

AB1243TOV 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי3,902.52כןטויוטה

AB1245TOV 19 - ש' - 19סורג מגן קדמי RAV-4 חליפי1,374.45כןטויוטה

AB124BU10-12-'חליפי248.65כןביואיק לה קרוס ש' 10-15תושבת לוחית רישוי קד

AB124IS07-12 (תחתון) חליפי975.1כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן קדמי פנימי

AB1253BM21 - חליפי5,274.62כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני תחתון

AB1261BMV 20 - חליפי975.15כןב.מ.וו 120 ש' - 20סורג מגן קדמי

AB1261HY(LIMITED) 21 - חליפי4,197.30כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' חיצוני

AB1262HYV 21 - חליפי1,439.90כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג מגן קדמי

AB1270TO18 - גריל תחתון ימין עם ערפל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי649.68כן21

AB1273HY21 - חליפי1,275.13כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB277SK20 - חליפי350כןסקודה אוקטביה ש' - 20גריל תחתון שמאל

AB277VW15-19 חליפי145.35כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

AB279CI21- ש' - 21קלקר למגן קדמי  C-4 חליפי617.74כןסיטרואן

AB27HY06-09 חליפי862כןיונדאי גטס ש' 06-09מגן אח' חיצוני

AB281FO13- 'חליפי1,355.00כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי תחתון כסוף למגן אח

AB281NI20 - חליפי2,968.61כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון

AB282MI20 - חליפי176.7כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20גריל תחתון שמאל

AB282SK13- (מפואר) חליפי249.9כןסקודה אוקטביה 13-16סורג מגן קדמי

AB282TO07-08 חליפי502.08כןטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר אחורי ימין

AB283MAש' 17-21מגן קדמי חיצוני - 19 אין חליפי CX-3 חליפי2,306.02לאמאזדה

AB286MA19 - 4/5מגן אח' פנימיD -19 'חליפי1,129.77כןמאזדה 3 ש

AB286TO15- חליפי591.85כןטויוטה קאמרי ש' 15-17פח אבנים/ספוילר אחורי

AB287NI20 - חליפי143.04כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB287SU09- 'חליפי286.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12תומך פינתי ימ' למגן אח

AB288PEL+R 08-10 חליפי191.14כןפג'ו 308 08-13סט כיסוי פנסי ערפל

AB28TO13- חליפי650.12כןטויוטה פריוס ש' 13-15סורג תחתון מגן קדמי

AB294AU17 - ש' 15-21מגן אח' חיצוני תחתון Q7 חליפי7,884.00כןאודי

AB294MI17 - 'ש' 17-19תומך ימ' למגן אח ASX חליפי245.65כןמיצובישי

AB295VW15 - 'פינה ימ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי273.7כן15-22

AB296HY07-11 חליפי29.7כןיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB297VO08- ש' 08-17סורג מגן קדמי XC-60 חליפי586.02לאוולוו



AB299CH14 - חליפי6,058.80כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קלקר למגן קדמי

AB29DC15- חליפי706.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פס קישוט למגן קדמי תחתון כרום

AB29KI06- חליפי54.34כןקאיה פורטה 09-12תומך שמאל למגן קדמי צדדי

AB29MI 15 -17  חליפי4,973.35כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB2DG07-09 חליפי1,447.70לאדודג' קאליבר 07-09מגן קדמי חיצוני + ערפל

AB301NI02-08 חליפי842.51כןניסאן פרימרה ש' 02-08מגן קדמי חיצוני

AB301VW08-11 חליפי1,605.42לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מגן אח' חיצוני

AB302NI06-11 חליפי640.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11מגן קדמי חיצוני + ערפל

AB303NI06-11 חליפי633.62כןניסאן מיקרה ש' 06-11מגן קדמי פנימי

AB303VW12 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי350כן22

AB305CH17 - חליפי5,982.30כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון

AB305TO10-11 חליפי1,676.29כןטויוטה קורולה ש' 10-13מגן אח' חיצוני

AB306KI16 - (מוביל אוויר) חליפי24.02לאקאיה פורטה 13-18גריל תחתון שמאל

AB269CV09-10 (פלסטיק) 'חליפי753.02כןשברולט טראוורס 09-11תומך מרכזי למגן אח

AB26AU11-ש' 11-18מגן מנוע תחתון A1 חליפי431.2כןאודי

AB26NI20 - 'חליפי472.72כןניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB270NI20 - (בומבה) חליפי1,029.43כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB271KI19 - 'חליפי1,284.44כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט ניקל למגן אח

AB271MA5D 19 - 4/5מגן אח' חיצוניD -19 'חליפי1,506.02לאמאזדה 3 ש

AB271SK13- חליפי2,706.02לאסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

AB272NI10- (ספויילר) חליפי786.02לאניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי חיצוני תחתון

AB273CV11- 4/5ספוילר/פח אבנים קדמי תחתוןD 11-17 'חליפי380.32כןשברולט סוניק ש

AB275MI18 - כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי986.02לא21

AB277FO11-  חליפי6,806.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14מגן קדמי חיצוני עליון עם חישנים

AB278SK20 - חליפי350כןסקודה אוקטביה ש' - 20גריל תחתון ימין

AB27MG21 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי EHS חליפי155.18כןאם ג'י

AB27TE21 - חליפי988כןטסלה מודל 3 ש' - 21מגן מנוע תחתון קדמי

AB282VW03- חליפי1,306.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן מנוע תחתון

AB284CH11- חליפי8,675.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' חיצוני תחתון ללא חור

AB285MI18 - 'חליפי748כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט שמ' למגן אח

AB289MI

קישוט ניקל עליון גריל תחתון שמאל - 

חליפי869.55כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020

AB28FO03-08 חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08ספוילר/פח אבנים קדמי

AB291MI20 - ש' - 20מגן מנוע תחתון מרכזי ASX חליפי1,896.20כןמיצובישי

AB294CH14- חליפי1,702.04כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

AB297HO96-98 4פס קישוט ימין למגן קדמיD 96-00 'חליפי95.06כןהונדה סיוויק ש

AB299HO96-98 '4פס קישוט ימ' למגן אחD 96-00 'חליפי55.46כןהונדה סיוויק ש

AB29TO18 - פס קישוט ניקל לפנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,870.93כן21

AB2KI17-20 סורג מגן קדמי מושלם

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,041.85כן

AB2SU

ספוילר/פח אבנים קדמי 19-21 (שחור -

חליפי1,506.02לאסובארו פורסטר - 19 כתום)



AB300CH06 - חליפי3,676.25כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

AB300VW05- חליפי2,040.60כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מגן אח' פנימי

AB301AU20 - ש' - 20סורג מגן קדמי A4 חליפי493.85כןאודי

AB302TO10-13 חליפי184.53כןטויוטה קורולה ש' 10-13תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB308AU01-03 ש' 01-03מגן קדמי חיצוני A3 חליפי901.49כןאודי

AB30LE15 - ש' 15-23מגן מנוע תחתון ימין NX חליפי284.98כןלקסוס

AB310KI16-18 חליפי2,295.64כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע תחתון

AB158FO

תומך צדדי שמ' (ארוך) למגן אח' -11 

5D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי304.55כן

AB15SE17 - חליפי469.8כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן מנוע תחתון

AB15VW09- חליפי68כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך ימין למגן קדמי

AB160AU17 -20 'ש' 17-22פינה שמאל למגן קד Q5 חליפי4,104.05כןאודי

AB160HO16- (לפנס)ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג CR-V חליפי265.52כןהונדה

AB160RE12- (סט) חליפי454.01כןרנו גרנד סניק ש' 12-13מסגרת (שחור) לפנס ערפל

AB161SK06-08 'חליפי30לאסקודה אוקטביה ש' 06-08כיסוי וו גרירה במגן אח

AB163CV13- חליפי1,596.02לאשברולט ספארק 11-15מגן קדמי חיצוני

AB163VW06-08 (ניקל) 'פס קישוט שמ' למגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי452.36כן

AB165CI19 - חליפי2,307.86כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB165HY06-09 חליפי985כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן אח' חיצוני

AB165LE19 - ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי UX200 חליפי205.04כןלקסוס

AB165SE

מגן אח' חיצוני -3D 12 (דגם FR) אין 

חליפי2,860.02לארשימת מקטים מבוטליםחליפי

AB165VW06-08 (ניקל) 'פס קישוט ימ' למגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי462.9כן

AB169NI18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X חליפי6,450.00לאניסאן

AB169TO07-09 חליפי147.08כןטויוטה יאריס ש' 07-11גריל תחתון שמאל

AB16SK15-19 חליפי3,106.02לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי פנימי

AB16SU10- חליפי350כןסובארו אאוטבק ש' 10-11מגן קדמי פנימי

AB170SK18 - חליפי2,116.55כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

AB171CI15 - ש' 14-18מגן אח' חיצוני C-1 חליפי2,054.00לאסיטרואן

AB171LE15-18 ש' 15-23מגן קדמי חיצוני עם חיישנים NX חליפי7,053.39כןלקסוס

AB172OP18 - מגן אח' חיצוני עם 4 חיישניםX - 18 חליפי3,783.18כןאופל קרוסלנד

AB172VW97- חליפי500.02לאפולקסווגן טרנספורטר 97-03מגן קדמי חיצוני שחור

AB174CV08-10 חליפי1,906.02לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני + חיישן

AB175HY07-09 (צדדי) 5מגן מנוע תחתון שמאלD 07-12 'ש i30 חליפי41.6כןיונדאי

AB176CH18 - 'חליפי2,042.89כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה שמאל למגן קד

AB177AU-05 ש' 05-07מגן אח' חיצוני + חורים לחיישנים A4 חליפי3,035.20כןאודי

AB177CH18 - 'חליפי2,356.20כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה ימין למגן קד

AB177TO08-09 חליפי98.89כןטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל

AB179FO08-09 חליפי1,299.00כןפורד מונדאו ש' 08-12ספוילר/פח אבנים קדמי

AB17CI19 - חליפי2,235.72כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB17KI

תומך צדדי (חיצוני) שמאל למגן קדמי 

חליפי36.94כןקאיה סיד  5D ש' 08-0908-09

AB17MA17 - '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 13-18 'חליפי37.15כןמאזדה 3 ש

AB17NI06- (כיסוי ערפל) חליפי39.73כןניסאן מיקרה ש' 06-11גריל תחתון ימין

AB17SK97-00 חליפי553.33כןסקודה אוקטביה ש' 97-00מגן קדמי חיצוני

AB181VW10-13 (עם ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'חליפי212.79כןפולקסווגן פולו ש

AB182CI19 - 'חליפי1,106.02לאסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח

AB184SU12- ש' 12-17קלקר למגן קדמי XV חליפי800.7כןסובארו

AB186FO11- חליפי196.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי



AB187NI99-02 חליפי186.02לאניסאן וינר ש' 99-02פינה שמאל למגן קד' ניקל

AB187SK08-10 חליפי40.02לאסקודה פביה ש' 08-14תומך ימין (קטן) למגן קדמי

AB189OPV 20 - חליפי5,306.02לאאופל קורסה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB189SK17 - חליפי68כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

AB18CI19 - חליפי931.15כןסיטרואן ברלינגו - 19סורג מגן קדמי

AB18NI17 - חליפי115.5כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

AB191FO09- חליפי159.38כןפורד אדג' ש' 09-14תומך שמאל צדדי למגן קדמי

AB193FO11- 'חליפי196.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14תושבת לוחית רישוי קד

AB193SU

מגן קדמי פנימי מרכזי עליון - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV חליפי664.7כןסובארו

AB195CIV 18-20 איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני C3 חליפי4,533.89כןסיטרואן

AB195RE16 - חליפי74.25כןרנו קדג'אר 16-20סט ספוילר קד' ימין + שמאל

AB196CH15 - חליפי1,450.32כןקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מגן מנוע תחתון

AB196FO08-11 (4 דלתות) חליפי2,096.54כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן אח' חיצוני

AB196NI17 - (בומבה) חליפי798.77כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

AB197RE16-18 חליפי2,665.43כןרנו קדג'אר 16-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB198RE16-18 'חליפי1,365.89כןרנו קדג'אר 16-20פינה שמ' למגן אח

AB19BU10- (פלסטיק) חליפי481.16כןביואיק לה קרוס ש' 10-15מגן קדמי פנימי

AB19MI14-19 'חליפי118.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך צדדי ימ' למגן אח

AB19OP11- חליפי827.94כןאופל אינסיגניה 11-16מגן קדמי פנימי

AB1TO13- חליפי560.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15מגן מנוע תחתון

AB200AL10- חליפי1,986.02לאאלפא מיטו 10-16מגן קדמי חיצוני

AB200MI00-02 'חליפי956.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פינה ימ' למגן אח

AB202CI18-20 איירקרוס - 18פח אבנים/ספוילר אחורי C3 חליפי1,736.56כןסיטרואן

AB203MI18 - חליפי2,600.42כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' פנימי

AB203RE16 - 'חליפי92.28כןרנו קדג'אר 16-20תומך ימ' למגן אח

AB204AL10- חליפי289.6כןאלפא מיטו 10-16תומך ימין לכנף קדמי

AB206TO07-09 חליפי486.02לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך שמאל למגן קדמי

AB207HYX 01-07 (סרגל) 'חליפי190.44כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03תומך שמאל למגן אח

AB260CV

מסגרת לפנס ערפל קדמי שמאל 

(חיצוני) 07-10

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי42.5כן

AB261PEGTI 10- (פנימי) חליפי1,219.37כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי עליון

AB262AU05- ש' 05-08גריל תחתון ימין + חור לערפל A6 חליפי164כןאודי

AB264VO07- ש' 07-09מגן קדמי פנימי S80 חליפי2,840.91כןוולוו

AB267CV07- מגן בוץ למנוע

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי24.95כן

AB268CI-11 פיקסו ש' 10-18סורג מגן קדמי C-3 חליפי405.25כןסיטרואן

AB269CI16- ש' 16-18כיסוי פנס ערפל ימין C-4 חליפי437.16כןסיטרואן פיקסו

AB26BM-חליפי6,886.57כןב.מ.וו 300 ש' 09-11מגן אח' חיצוני דגם (328) עם סנסור

AB26FO03- חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08גריל תחתון ימין

AB270KI19 - חליפי1,106.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי ימין

AB270MA5D 19 - 4/5מגן קדמי חיצוניD -19 'חליפי2,106.02לאמאזדה 3 ש

AB271AU18 - ש' 18-22קלקר למגן קדמי A6 חליפי1,123.70כןאודי

AB271VW05-07 חליפי160.8כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB273CI12-10 ש' 10-13מגן קדמי חיצוני C-1 חליפי1,417.21כןסיטרואן

AB274MI18 - ספוילר/פח אבנים קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי2,386.00לא21

AB275MA17 - ש' 17-21מגן קדמי פנימי CX-3 חליפי1,101.18כןמאזדה

AB276FO11- חליפי1,466.18כןפורד אקספלורר ש' 11-14מגן קדמי חיצוני תחתון

AB276VW15-19 חליפי146.84כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

AB27DC15-17 חליפי1,357.00כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני  עם חור לערפל



AB282RE04-08 חליפי794.2כןרנו סניק ש' 04-09סט סורג מגן קדמי

AB283KI19 - חליפי4,651.29כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עליון

AB283MI20 - חליפי166.51כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20גריל תחתון ימין

AB285MA19 - (כוורת) 4/5מגן אבנים תחתוןD -19 'חליפי186.78כןמאזדה 3 ש

AB287TO12 - 'חליפי135.34כןטויוטה יאריס ש' 12-13מסגרת לכיסוי וו גרירה במגן קד

AB288SU09- 'חליפי287.59כןסובארו פורסטר ש' 09-12תומך שמ' למגן אח

AB292CI97-10 חליפי808.28כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03מגן אחורי חיצוני

AB292MI18 - פס קישוט מרכזי למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,960.02לא21

AB295NI01-03 (אנגלי) חליפי326.03לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מגן קדמי פנימי תחתון

AB297KI11- 10 חליפי171.52כןקאיה סורנטו ש' 10-12גריל תחתון ימין + חור לערפל

AB298MI20 - חליפי5,188.90כןמיצובישי טרייטון - 20מגן אח' חיצוני מושלם

AB298NI04-07 חליפי1,306.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מגן קדמי חיצוני

AB29BU04-05 חליפי815.57כןביואיק רונדוו ש' 04-05מגן קדמי פנימי

AB2NI13 - חליפי156.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19תומך שמאל למגן קדמי

AB207RE16-18 חליפי63.89כןרנו קדג'אר 16-20קלקר למגן קדמי ימין = שמאל

AB209SZ(ח) חליפי807.86כןסוזוקי בלנו ש' 95-98מגן אח' חיצוני 95-98

AB20SU20 - 'ש' - 18כיסוי פנס ערפל ימ XV חליפי566.1כןסובארו

AB210KI18 - ספוילר קדמיGT LINE - 18 חליפי368.99כןקאיה פיקנטו

AB211FO13-חליפי305.97כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא ערפל

AB213CI

סט גרילים תחתון ימין + שמאל לצבע - 

חליפי488.66כןסיטרואן C-3 ש' 1717-21

AB214HO01-04 '4תפס צדדי שמאל למגן קדD 01-06 'חליפי77.28לאהונדה סיווק ש

AB215MA08-09 (2.5 נפח) חליפי681.7כןמאזדה 6  ש' 08-13סורג מגן קדמי +ניקל

AB215SU09- 'חליפי196.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12תומך ימ' למגן אח

AB216SU(CROSSTREK) 18 - ש' - 18מגן קדמי פנימי XV חליפי3,301.06כןסובארו

AB217SZ

מגן קדמי חיצוני תחתון 98-01 ערפל 

חליפי633.06לאסוזוקי יורוסוופיט ש' 98-05מרובע

AB218MA

תומך שמאל (צדדי לבן) למגן קדמי  08-

חליפי88.86כןמאזדה 5 ש' 1005-10

AB21MI13- מגן מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי508.55כן16

AB220AU18 - ש' 18-22מגן קדמי פנימי A6 חליפי2,945.25כןאודי

AB221AU17 - ש' 17-22מגן קדמי פנימי Q2 חליפי2,506.02לאאודי

AB222MA09- 4/5תומך (לפנס) ימין במגן קדמיD 09-13 'חליפי18.84כןמאזדה 3 ש

AB222VW10-13 (ללא חיישנים) 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'חליפי2,243.22כןפולקסווגן פולו ש

AB224AU17 - ש' 17-22קישוט לספוילר קדמי תחתון Q5 חליפי1,680.55כןאודי

AB225TO13 - 'ש' 13-18תומך עליון שמ' למגן אח RAV-4 חליפי454.06כןטויוטה

AB227TO09-11 חליפי2,160.00כןטויוטה וורסו 09-12מגן קדמי חיצוני

AB229FO11- חליפי3,806.02לאפורד אקספלורר ש' 06-11מגן קדמי חיצוני תחתון +חור ערפל

AB229KI16 - חליפי396.02לאקאיה פורטה 13-18סורג מגן קדמי

AB229NI08- 'חליפי85.37כןניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד

AB229SK20 - חליפי96.05כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB22CI17 - 'ש' 17-21תומך שמ' למגן אח C-3 חליפי300.7כןסיטרואן

AB22PEGTI-08 חליפי439.48כןפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט שחור למגן קדמי

AB230CV03-05 חליפי659.97כןשברולט קווליר ש' 03-05מגן קדמי חיצוני

AB230MA12- ש' 12-16תומך (פחית) ימין למגן קדמי CX-5 חליפי162.04כןמאזדה

AB231MI18 - חליפי2,834.28כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB232KI10 - 'חליפי726.24כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פינה ימ' למגן אח



AB232SZ5D 98- חליפי896.73לאסוזוקי יורוסוופיט ש' 98-05מגן אח' חיצוני עליון

AB233CV4/5D (ברזל) מגן קדמי פנימי 03-05

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי550.46כן5

AB233SU09- 2.5חליפי680.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12מכלול מגן קדמי

AB148FI16 - חליפי1,198.78כןפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי פנימי

AB148SU(שחור) חליפי1,295.57כןסובארו פורסטר - 19ספוילר/פח אבנים קדמי - 19

AB14HO10- ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי CR-V חליפי306.02לאהונדה

AB151CI

סט גרילים עם ערפל תחתון ימין + 

חליפי456.02לאסיטרואן ברלינגו - 19שמאל - 19

AB151SZ19 - חליפי983.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מסגרת קישוט גריל תחתון ימין

AB151VW04-09 (ללא ערפל) חליפי256.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09גריל תחתון ימין

AB153HY

מגן אח' חיצוני 05-08 (דגם עם קישוט) 

חליפי1,105.49כןיונדאי טוסון ש' 05-10+ ללא חיישנים

AB154SZ17 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי פנימי SX4 חליפי2,290.33כןסוזוקי

AB155HY08-12 (ברזל) ש' 08-14מגן קדמי פנימי i10 חליפי604.98כןיונדאי

AB155SZ19 - חליפי3,586.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם חור לחיישן

AB156SZ19 - חליפי899לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט אחורי ימין לספויילר

AB157KI09-10 (לבן) 'חליפי153.85כןקאיה פורטה 09-12תומך צדדי שמ' למגן אח

AB158RE12- חליפי571.84כןרנו גרנד סניק ש' 12-13סורג מגן קדמי

AB160TO08- 'חליפי156.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמ' (קצר) למגן אח

AB161AU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 חליפי6,798.00כןאודי

AB163CH19 - חליפי4,477.04כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני

AB163KI4D 07-08 חליפי312.96כןקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' פנימי

AB164AU4D 15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 חליפי455.05כןאודי

AB166AU17-20 ש' 17-22פינה ימין למגן קד' ללא חיישן Q2 חליפי1,960.02לאאודי

AB166CH14 - חליפי3,318.40כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן אח' פנימי

AB166LE19 - ש' 19-23מגן אח' חיצוני ES חליפי6,967.45כןלקסוס

AB166NI15 - 'חליפי97.52כןניסאן ג'וק 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB166SZ09- (תחתון) חליפי736.02לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי פנימי

AB167VW11- חליפי312.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן קדמי פנימי תחתון

AB168CI19 - חליפי419.09כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמאל למגן קדמי

AB168CV13- חליפי1,849.72כןשברולט מאליבו ש' 13-15מגן אח' פנימי

AB168RE5D 13- 3/5מסגרת ניקל סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי644.86כןרנו מגאן ש

AB168SK17 - חליפי1,009.85כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן מנוע תחתון

AB169AU16 - ש' 16-19סורג מגן קדמי A4 חליפי468כןאודי

AB169CHV 14 - חליפי2,825.06כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21פח אבנים/ספוילר אחורי

AB16OP08- חליפי168.52כןאופל קורסה ש' 08-10סורג מגן קדמי

AB16VW01-05 חליפי589.26לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05ספוילר אחורי תחתון

AB170HY(2.7) 06-09 חליפי778.84לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן קדמי פנימי

AB171KI18 - חליפי182.67כןקאיה אופטימה ש' 16-20ספוילר קדמי

AB383HY07-11 ('חלק אח)חליפי156.42לאיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן מנוע תחתון

AB385SE12-16 חליפי2,765.05כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

AB386RE

סט תומכים לחיישנים בסורג מגן קדמי - 

חליפי306.02לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

AB387VW06-08 תפס צד לכנף קד' שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי27.2כן

AB388TO93-97 חליפי121.94כןטויוטה קורולה ש' 93-97מגן אח' פנימי

AB389HY07-11 חליפי186.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11סורג מגן קדמי

AB389SK17 - חליפי205.61כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון ימין

AB391AU18 - ש' 18-22מגן אח' חיצוני A8 חליפי14,047.95כןאודי



AB392TO2WD 92-97 'חליפי76.53כןטויוטה היילקס ש' 92-97תומך ימין למגן קד

AB397AU20 - ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי A4 חליפי1,389.85כןאודי

AB398FO18 - חליפי1,017.27כןפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB39TO15- חליפי1,113.00כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB3FO

פס קישוט שמ' למגן אח' שחור 06-08 

4D06-08 'חליפי91.64כןפורד פוקוס ש

AB400KI21 - 'פס קישוט ימ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי107.54כן

AB400TO07-11 חליפי640.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11מגן אח' פנימי

AB401ME09- חליפי846.97כןמרצדס 212  ש' 09-11תומך ימין למגן קדמי

AB401MI04-06  חליפי154.46כןמיצובישי לנסר ש' 04-08תושבת לוחית רישוי קדמית

AB402MI04-06 חליפי248.65כןמיצובישי לנסר ש' 04-08ספוילר תחתון אמצעי

AB403VW09 - (ללא ערפל) חליפי281.28כןפולקסווגן גולף ש' 09-13גריל תחתון שמאל

AB404BM03-05 חליפי860.02לאב.מ.וו 300 ש' 99-05מגן קדמי חיצוני

AB404ME96-00 'פינה שמ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 96-

חליפי283.16כן99

AB406MI04-05 (ללא ערפל) חליפי192.06כןמיצובישי לנסר ש' 04-08גריל תחתון שמאל

AB406VW15-19 חליפי3,174.40כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן אחורי חיצוני

AB407VW17-19 חליפי7,173.59כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

AB408VW15 - סורג מגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי818.55כן15-22

AB410CI

פינה ימ' (לצבע) למגן אח' (5 מקומות) 

חליפי411.28כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-1007-10

AB410MI

תומך שמ' למגן אח' (סרגל ברזל) 04-

חליפי148.02לאמיצובישי לנסר ש' 0804-08

AB410TO98-00 חליפי559.86כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03מגן קדמי פנימי

AB411MI02-07 (עליון) חליפי864.1כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07מגן קדמי פנימי

AB413KI18 - חליפי2,986.10כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB413SE5D -09 חליפי1,186.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' פנימי

AB413VW15 - חליפי330.26כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

AB416MA4D 04-06 4גריל תחתון ימיןD 04-09 'חליפי55.18כןמאזדה 3 ש

AB1277TO21 - חליפי1,376.15כןטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB127FI10- חליפי197.6כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16גריל תחתון ימין

AB1287TO20 - חליפי3,296.30כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB1293HY14- תושבת כיסוי מגן קדמיi20 12-15 חליפי486.02לאיונדאי

AB129CH17 - חליפי436.9כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת ניקל לפנס ערפל קדמי ימין

AB12SU03- חליפי1,421.60כןסובארו פורסטר ש' 03-05מגן אח' פנימי

AB1309TOV 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני RAV-4 חליפי5,905.00כןטויוטה

AB130FI12- חליפי1,101.24לאפיאט פנדה ש' 12-18מגן קדמי פנימי עליון

AB1319TO22 - ש' - 19גריל תחתון שמאל RAV-4 חליפי681.19כןטויוטה

AB131CV5D 05-10 5מגן אח' חיצוניD 05-10 'חליפי1,487.52כןשברולט אופטרה ש

AB132CI10- ש' 10-16מגן קדמי פנימי תחתון C-3 חליפי557.87לאסיטרואן

AB132IS12-16 חליפי197.25כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון ימין

AB136CV09- (כוורת פלסטיק) חליפי1,277.94כןשברולט טראוורס 09-11מגן אח' פנימי

AB136FO11- (ניקל) מסגרת פנס ערפל שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי67.23כן

AB136SK17- חליפי204.94כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון ימין עם הכנה לניקל

AB137IS(דגם רגיל) 2X4 17 - חליפי2,573.05כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני



AB137KI12- 'חליפי159.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימ' למגן אח

AB137VW5D 10-12 (עם ניקל) 5סורג מגן קדמיD 10-17 'חליפי1,360.02לאפולקסווגן פולו ש

AB138LE18 - ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין NX חליפי498.84כןלקסוס

AB138SK17 - חליפי256.67כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB138VW08- חליפי1,491.20כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי ימין

AB139SK17 - חליפי303.27כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי

AB13RE09- חליפי53.91כןרנו קולאוס 09-11קלקר למגן אח' שמאל

AB140AUש' 12-19מגן אח' חיצוני - 17 ספורטבק A3 חליפי5,363.18כןאודי

AB140HY05-10 חליפי60.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10מגן קדמי פנימי  עליון

AB141SK11- חליפי1,386.00כןסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB142AUש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 17 סדאן A3 חליפי4,819.50כןאודי

AB142CI02-04 ש' 02-04מגן אח' חיצוני C-5 חליפי2,126.03כןסיטרואן

AB143SU19-21 חליפי362כןסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

AB145LEV 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני תחתון UX200 חליפי3,826.70כןלקסוס

AB145TO06- חליפי125כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB146KI13-15 חליפי396.02לאקאיה פורטה 13-18סורג מגן קדמי

AB147VW12-חליפי390.4כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17גריל תחתון שמאל

AB172SK17 - חליפי396.02לאסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג מגן קדמי

AB173CI14 - ש' 14-16מגן קדמי פנימי C-4 חליפי1,995.00כןסיטרואן פיקסו

AB173SK17- 'חליפי45.05כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן אח

AB174CH(RUBICON) 18 - חליפי1,688.53כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי פנימי

AB174TO05-07 5ספוילר קד' שמאלD 05-07 חליפי214.94לאטויוטה קורולה רנקס

AB176HO1.0L 17 - 5גריל תחתון שמאלD 17-22 'חליפי416.92כןהונדה סיווק ש

AB177CV13- חליפי305.93כןשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB177HO13 - 4מגן קדמי פנימיD 12-17 'חליפי1,854.15כןהונדה סיווק ש

AB178SU19 - 'חליפי255.2כןסובארו פורסטר - 19תומך שמ' חיצוני למגן אח

AB180KI09- חליפי1,200.82כןקאיה פורטה 09-12מגן אח' פנימי

AB181SE16-19 חליפי267.75כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין

AB181SZ4D 08- 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  חליפי114.98כןסוזוקי

AB182SK15 - חליפי133.45כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי מתז ימין למגן קדמי

AB182SU12-ש' 12-17תפס למגן אח' ימין= שמאל XV חליפי538.05כןסובארו

AB182VW10-13 (עם ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'חליפי217.77כןפולקסווגן פולו ש

AB187RE14 - (פלסטיק) חליפי568.04כןרנו טראפיק ש' 14-22קלקר למגן קדמי

AB188TO(לא היברידי) ספוילר קד' ימין -10

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי566.01כן12

AB18CV07-  (ניקל) חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 07-12מגן קדמי חיצוני

AB18HO05-05 4תומך  צדדי ימין למגן קדמיD 01-06 'חליפי67.48כןהונדה סיווק ש

AB18SU17 - חליפי566.1כןסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון שמאל עם חור וניקל

AB190RE14 - חליפי1,206.02לארנו טראפיק ש' 14-22סורג מגן קדמי

AB190TO07-11 'חליפי123.17לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך שמ' למגן אח

AB190VW05-10 (לצבע) חליפי1,826.65כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מגן אח' חיצוני

AB193OP20 - 'חליפי1,239.85כןאופל קומבו לייף - 20פינה שמ' למגן אח

AB194HY08- מגן קד' חיצוני תחתוןi800 08-21 חליפי618.45כןיונדאי

AB194VW11- (ללא ערפל) חליפי286.45כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15גריל תחתון שמאל

AB195AU17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי5,576.00כןאודי

AB197AL06-08 חליפי448.09כןאלפא רומאו 147 ש' 00-08גריל תחתון שמאל + ערפל

AB197FO11- חליפי2,879.87כןפורד אקספלורר ש' 11-14מגן קדמי פנימי

AB199SK13-חליפי404.7כןסקודה ראפיד ש' 13-18ספוילר אחורי תחתון

AB19DC15- למגן אחורי L+R חליפי1,856.30כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סט תומכים

AB1SU06- חליפי1,760.00כןסובארו פורסטר ש' 06-08מגן אח' חיצוני

AB200AU17 - ש' 12-19סורג מגן קדמי A3 חליפי965כןאודי



AB200RE16 - 'חליפי280.45כןרנו קדג'אר 16-20תומך צדדי שמ' למגן אח

AB170SU19 - חליפי103.7כןסובארו פורסטר - 19כיסוי חור לאגזוז במגן אחורי

AB170TO12- (פלסטיק) חליפי455.11כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך שמאל למגן קדמי

AB170VW09- חליפי1,104.85כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן אח' פנימי

AB171HY06-09 חליפי79.8כןיונדאי סונטה ש' 06-09תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB172CH19 - חליפי5,262.52כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB175CV13- חליפי1,185.23כןשברולט אימפלה ש' 13-18גריל תחתון שמאל

AB176RE13 - '5תומך ימ' למגן אחD 13-19  חליפי456.5כןרנו קליאו

AB177SK06-09 חליפי94.4כןסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

AB177SU19 - 'חליפי187.2כןסובארו פורסטר - 19תומך ימ' חיצוני למגן אח

AB178CI05- ש' 05-10פס קישוט ימין למגן קדמי  C-4 חליפי194.06כןסיטרואן

AB178CV13- חליפי297.02כןשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB179CI19 - חליפי2,306.02לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני עליון

AB180VW10- חליפי1,557.20כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15מגן קדמי פנימי

AB183HO19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני HRV חליפי4,679.02כןהונדה

AB183SK13- חליפי209כןסקודה סופרב ש' 13-15קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB184OPV 20 - 'חליפי975.15כןאופל קומבו לייף - 20פינה שמ' למגן אח

AB186TO12- 'חליפי1,011.50כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן מנוע שמ

AB189TO15-13 'חליפי224.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB18SE16-19 חליפי398.05כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל

AB192HO17 - '5פס קישוט למגן אחD 17-22 'חליפי698.96כןהונדה סיווק ש

AB192OP20 - 'חליפי1,310.35כןאופל קומבו לייף - 20פינה ימ' למגן אח

AB193CI19 - חליפי2,095.49כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' פנימי

AB194KI15-  חליפי1,499.90כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן מנוע תחתון

AB195HY07-11 'חליפי87.04כןיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך שמ' למגן אח

AB195SUV 15 - ש' 15-18סורג מגן קדמי B4 חליפי4,268.10כןסובארו

AB196HY07-11 'חליפי38.4כןיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך ימ' למגן אח

AB197CI05-07 ש' 05-10פס קישוט ימין למגן קדמי לצבע  C-4 חליפי136.02לאסיטרואן

AB197HY11- ש' 11-18סורג מגן קדמי i25 חליפי252כןיונדאי אקסנט

AB197SK17 - חליפי54.15כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי למתיז מים שמאל במגן קדמי

AB199AL10-11 חליפי1,459.87לאאלפא מיטו 10-16מגן קדמי פנימי

AB199HO18 - '4תומך ימ' למגן אחD -18 'חליפי48.02לאהונדה סיווק ש

AB199VW06-10  'תומך (מוביל)שמ' למגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי76כן

AB19CI18 - איירקרוס - 18סט ספוילרים קד' ימין + שמאל C3 חליפי2,986.43כןסיטרואן

AB19KI06-08 חליפי748.91כןקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן קדמי פנימי

AB201AL10- חליפי1,786.02לאאלפא מיטו 10-16מגן אח' חיצוני

AB201MI00-02 'חליפי956.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פינה שמ' למגן אח

AB201RE16 - 'חליפי224.25כןרנו קדג'אר 16-20תומך צדדי ימ' למגן אח

AB202HO06-12 4מגן אח' חיצוניD 06-12 'חליפי1,955.00כןהונדה סיווק ש

AB202NI19 - חליפי2,473.51כןניסאן אלטימה ש' - 19מגן אח' פנימי

AB204CI09 - חליפי1,300.14כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אחורי חיצוני

AB204TO16 - ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי שמאל RAV-4 חליפי504.86כןטויוטה

AB205NI18 - טרייל ש' 15-23מגן אח' פנימי עליון X חליפי684.31כןניסאן

AB208VW11- חליפי587.2כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15סורג מגן קדמי

AB209AU15- ש' 15-21מגן אח' חיצוני עליון Q7 חליפי4,279.75כןאודי

AB209OP20 - חליפי986.02לאאופל קורסה ש' - 20סורג מגן קדמי

AB20NI10- חליפי1,931.40כןניסאן מוראנו ש' 07-11מגן אח' פנימי

AB20TE21 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי X חליפי1,200.00כןטסלה מודל

AB210FO5D  08- 'חליפי167.09כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך שמ' למגן אח

AB210HY07-11 חליפי312כןיונדאי אקסנט ש' 07-11קלקר למגן קדמי



AB213MA08 חליפי94.59כןמאזדה 6  ש' 08-13תומך שמאל למגן קדמי

AB215HO06-12 (צדדי) 4תומך ימין למגן קדמיD 06-12 'חליפי80.02לאהונדה סיווק ש

AB216SK13-חליפי1,187.93כןסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי פנימי

AB21TO09-10 חליפי333.33כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB220NI15 - (בומבה) 'חליפי386.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמ' למגן אח

AB220TO15 - 'חליפי111.24כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB222KI17 - חליפי1,304.91כןקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB222NI20 - חליפי362.98כןניסאן סנטרה ש' - 20סורג מגן קדמי

AB224MA09- 4/5תומך שמ' למגן אח' צדדי ארוךD 09-13 'חליפי94.58כןמאזדה 3 ש

AB224NI17 - 'חליפי359.78כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח

AB227NI17 - חליפי1,295.57כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח' בומבה

AB227SK20 - חליפי81.84כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB228MA09-12 4/5מגן קדמי פנימיD 09-13 'חליפי1,306.50כןמאזדה 3 ש

AB22BU10-חליפי556.63כןביואיק לה קרוס ש' 10-15גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB230CI18 - חליפי1,843.28כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן מנוע קדמי

AB231NI08-10 '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 08-11 'חליפי33.5כןניסאן טידה ש

AB231TO

תומך פנימי מרכזי עליון למגן קדמי ימין 

09-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי289.03כן13

AB232HY11-12 ש' 08-14מגן אח' חיצוני i10 חליפי800.7כןיונדאי

AB233CI05-07 (עליון קטן) ש' 05-10סורג מגן קדמי  C-4 חליפי154.86כןסיטרואן

AB311CH17 - חליפי3,556.00כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני עליון

AB313NI01-03 חליפי140.04כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פס קישוט ימין למגן קדמי

AB315CI02-04 ש' 02-04מגן קדמי חיצוני C-5 חליפי1,787.96כןסיטרואן

AB318AU01-04 ש' 01-04מגן קדמי פנימי A4 חליפי431.66כןאודי

AB319NI08- חליפי1,404.73כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי פנימי

AB31DC15-17 חליפי463.1כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון שמאל +חור ערפל

AB320NI08- חליפי699.67כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי פנימי תחתון צר

AB320TO16 - חליפי752.42כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון קדמי

AB321BM15 - חליפי6,896.15כןב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB321HO97-99 ש' 97-02מגן קדמי חיצוני CR-V חליפי593.49כןהונדה

AB321HY15- חליפי516.02לאיונדאי סונטה ש' 15-17קלקר למגן קדמי

AB324HO98-00 חליפי680.02לאהונדה אקורד ש' 98-02מגן קדמי חיצוני

AB325NI01-03 חליפי27.22כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03תפס שמאל למגן קדמי

AB327FOSW 11- 'פינה שמ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי756.02לא

AB327TO17 - חליפי454.72כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט לגריל תחתון ימין

AB328FOSW 11 - 'פינה ימ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי955.32כן

AB328SK13- חליפי30כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי וו גרירה במגן  קד' לצבע

AB328TO17 - חליפי454.72כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט לגריל תחתון שמאל

AB32VW10- חליפי2,389.65כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מגן קדמי פנימי

AB331MA97-99 'ש' 97-99פינה שמאל למגן קד B2500 חליפי160.6לאמאזדה

AB331NI4WD 99-02 חליפי493.87לאניסאן וינר ש' 99-02ספוילר/פח אבנים קדמי

AB331RE

סט תושבות לפנסי לד ימין + שמאל - 

175D 13-19  חליפי224.02לארנו קליאו

AB332SK15-17 חליפי1,786.45כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB332VO18 - ש' 18-21פח אבנים/ספוילר אחורי XC-60 חליפי2,122.68כןוולוו

AB333AUV 17 - ש' 15-21גריל תחתון שמאל Q7 חליפי1,028.02כןאודי

AB335AU02-04 ש' 98-04מגן קדמי פנימי A6 חליפי350כןאודי



AB335NI08 - חליפי12.66כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צד לכנף שמאל

AB335VW08-10 (שחור) חליפי1,202.40כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10ספוילר/פח אבנים קדמי

AB336SK13- חליפי100.3כןסקודה אוקטביה 13-16תומך שמאל למגן קדמי

AB337ME13 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי4,306.02לא18

AB337VO16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים S90 חליפי14,147.15כןוולוו

AB338CI5D 05-10 ש' 05-10מגן אח' חיצוני  C-4 חליפי2,020.28כןסיטרואן

AB339ME13 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי3,960.02לא18

AB339SE13- (טורבו) חליפי2,802.50כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבומגן קדמי חיצוני

AB41KI19 - חליפי4,915.89כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים

AB41VW

תושבת לוחית רישוי קד' שחור מט 15-

חליפי450כןפולקסווגן פאסט ש' 1915-23

AB423MI

תומך שמאל למגן קדמי (סרגל- ברזל) 

חליפי85.59כןמיצובישי לנסר ש' 04-0804-08

AB42SK06-08 (כיסוי ערפל) חליפי33.3כןסקודה אוקטביה ש' 06-08גריל תחתון שמאל

AB430MI08- 4סורג מגן קדמי מרכזיD 08-15 'חליפי386.02לאמיצובישי לנסר ש

AB433MI

תומך ימ' למגן אח' (סרגל - ברזל) 04-

חליפי133.98כןמיצובישי לנסר ש' 0804-08

AB435SE13 - חליפי1,703.40כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר/פח אבנים קדמי

AB436BM07-ש' 06-10מגן אח' חיצוני עם חיישן X5 חליפי6,454.93לאב.מ.וו

AB43NI11 - חליפי586.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי פנימי תחתון

AB440HY11-18 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני i25 חליפי1,502.67כןיונדאי אקסנט

AB441MI

מגן קדמי חיצוני (ללא חור למתיז) 08-

חליפי3,177.17כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 0908-09

AB442MI08-09 'חליפי549כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פינה ימ' למגן אח

AB443MI08-09 'חליפי1,103.81כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פינה שמ' למגן אח

AB443TO02-05 חליפי2,056.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05מגן קדמי חיצוני ניקל

AB444HY11- ש' 11-18מגן אח' פנימי i25 חליפי612כןיונדאי אקסנט

AB445HY11- (סרגל) 'ש' 11-18תומך צדד ימ' למגן אח i25 חליפי136.36כןיונדאי אקסנט

AB445TO13- חליפי183.51כןטויוטה פריוס ש' 13-15סורג מגן קדמי פנימי

AB446VWV 13 - חליפי980כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן מנוע תחתון

AB447MI08-10 (צדדי ימין) 4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'חליפי206.02לאמיצובישי לנסר ש

AB447SE17 - חליפי679.5כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB450VW17 - חליפי378.25כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט גריל תחתון ימין

AB451SE06-09 חליפי361.6כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11סורג מגן קדמי

AB453MA04-08 (מרכזי גדול) 4מגן מנוע תחתוןD 04-09 'חליפי485.05כןמאזדה 3 ש

AB455MA04-08  4מגן מנוע תחתון שמאלD 04-09 'חליפי94.02לאמאזדה 3 ש

AB457CI13-חליפי634.26כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי תחתון

AB45BU

פס קישוט למגן קדמי שמאל-ניקל 06-

חליפי220.02לאביואיק לה קרוס ש' 0906-09

AB45FO09 - חליפי518.78כןפורד אדג' ש' 09-14סורג קדמי פנימי

AB461SZ11- חליפי366.25כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג מגן קדמי

AB465MI08-10  4גריל תחתון שמאל עם חורD 08-15 'חליפי160.65כןמיצובישי לנסר ש

AB468AU08- ש' 08-15גריל תחתון שמאל A4 חליפי1,368.00כןאודי

AB468FO15 - חליפי827.26כןפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי

AB470AU08- ש' 08-14מגן קדמי פנימי Q7 חליפי1,106.02לאאודי

AB475TO03-06 חליפי168.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06פס קישוט ימין למגן קדמי

AB19NI10- חליפי1,075.00כןניסאן ג'וק 10-14מגן אח' פנימי

AB202SU17 - חליפי2,354.50כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן קדמי פנימי



AB202TO

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים למתזים) 

חליפי2,099.00כןטויוטה קאמרי ש' 07-0907-11

AB203HO09-12 4מגן קדמי חיצוניD 06-12 'חליפי1,979.40כןהונדה סיווק ש

AB204SK

 ,AMBITION) 18 - מגן קדמי פנימי

(STYLE18-21 חליפי1,258.85כןסקודה קארוק

AB205MI18 - מגן קדמי חיצוני ללא מתזים

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי5,295.50כן21

AB205RE

סט תושבות לפנס ערפל ימין+שמאל - 

חליפי760.02לארנו קדג'אר 1616-20

AB205VW12- (עם ערפל) חליפי128כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15גריל תחתון ימין

AB206HYX 01-07 (סרגל) 'חליפי215.04כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03תומך ימ' למגן אח

AB206VW07- סורג מגן קדמי מושלם

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי396.02לא11

AB207MI93-97 חליפי248.65כןמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97מגן אח' פנימי

AB207TO07- חליפי211.67לאטויטה אוריס ש' 07-09ספוילר קד' ימין

AB208HY06- חליפי39.2כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך שמאל למגן קדמי

AB208MI13- (בומבה) 'חליפי315.39כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך ימ' למגן אח

AB20DC15- חליפי810.86כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן מנוע תחתון

AB20MG18 - ש' 18-23תומך ימין למגן קדמי ZS חליפי109.52כןאם ג'י

AB210NI19 - 'חליפי986.02לאניסאן אלטימה ש' - 19פס קישוט למגן אח

AB211KI18 - מגן קדמי חיצוניGT LINE - 18 חליפי2,151.35כןקאיה פיקנטו

AB212HO01-05 (משולש) '4תפס שמ' למגן אחD 01-06 'חליפי83.71כןהונדה סיווק ש

AB212VW11- חליפי418.61כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון ימין

AB216CI05-08 ש' 05-08סורג מגן קדמי C-5 חליפי463.34כןסיטרואן

AB218CV00-02 חליפי2,332.97כןשברולט קווליר ש' 95-02מגן קדמי חיצוני

AB218OP5D 11-12 חליפי3,229.75כןאופל אסטרה ש' 11-15מגן אח' חיצוני

AB21CI17 - ש' 17-21ספוילר קדמי C-3 חליפי589.33כןסיטרואן

AB220SK20 - חליפי2,709.80כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB221KI07-10 חליפי201.28כןקאיה קארנס ש' 07-10סורג מגן קדמי

AB223HY11- ש' 11-15תומך צדדי ימין למגן קדמי i35 חליפי55.94כןיונדאי אלנטרה

AB225CIV 16 - ש' 16-18מגן קדמי חיצוני C-4 חליפי5,904.00כןסיטרואן פיקסו

AB225FO10-12 חליפי855.17כןפורד קונקט ש' 03-13מגן קדמי חיצוני

AB225VW09- (ניקל) חליפי250כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB228AU17 - ש' 17-22מגן אח' פנימי Q5 חליפי3,474.80כןאודי

AB228CI09-12 (תחתון) חליפי438.95כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי

AB22MG18 - 'ש' 18-23תומך ימ' למגן אח ZS חליפי151.61כןאם ג'י

AB230HY11- ש' 08-14מגן קדמי חיצוני i10 חליפי1,097.35כןיונדאי

AB477FI06-10 'חליפי432.98כןפיאט דובלו ש' 03-10פינה ימ' למגן אח

AB47ME19 - חליפי4,748.85לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB485KI11- חליפי223.92כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן מנוע תחתון שמאל

AB487AU09-10 ש' 09-16פינה שמאל למגן קד' ללא חיישן Q5 חליפי2,693.80כןאודי

AB488OP93-97 חליפי803.8כןאופל קורסה/קומבו 93-00מגן קדמי  שחור + לצבע

AB489TO14-16 חליפי1,304.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19פח אבנים/ספוילר אחורי

AB490AU09- ש' 09-11מגן קדמי פנימי A3 חליפי1,180.09כןאודי

AB491TO97-08 חליפי1,266.11לאטויוטה היאס ש' 97-08מגן אח' חיצוני

AB492FI00-03 חליפי724כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מגן קדמי חיצוני שחור

AB493FI00-03 חליפי623.06כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מגן קדמי חיצוני לצבע

AB493KI13- 'חליפי193.89כןקאיה פורטה 13-18תומך שמ' למגן אח

AB493TO07-08 חליפי1,101.04כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני



AB495MA5D 04-08 5מגן אח' פנימיD 04-08 'חליפי882.69כןמאזדה  3 ש

AB496FI03-05 חליפי568.85כןפיאט דובלו ש' 03-10מגן קדמי חיצוני

AB496KI13-14 חליפי96.02לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע צד ימין

AB496SU13- חליפי186.02לאסובארו פורסטר 13-18גריל תחתון שמאל (צדדי) - ספורט

AB499TO04-08 חליפי558.92לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08מגן קדמי פנימי

AB4CV(LUMINA) 95-97 מגן קד' חיצוני

שברולט לומינה/מונט קרלו 95-

חליפי522.36לא05

AB4DG07-09 חליפי109.92כןדודג' קאליבר 07-09קלקר למגן קדמי

AB4FO09- 'חליפי93.41כןפורד אדג' ש' 09-14תושבת לוחית רישוי קד

AB4HO4DOOR 92-95  4מגן קד' חיצוניD 92-95 'חליפי506.02לאהונדה סיוויק ש

AB4MA17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון ימין CX-5 חליפי36כןמאזדה

AB501MA07-09 (עם ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 07-14 'חליפי144.02לאמאזדה 2 ש

AB501TO06- חליפי2,911.06כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן אח' חיצוני שחור

AB501VW16 - חליפי212.8כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך שמאל צדדי עליון למגן קדמי

AB502HO03-05 ש' 03-08מגן קדמי פנימי CR-V חליפי325.63כןהונדה

AB503HO04-05 5מגן מנועD 01-04 'חליפי1,059.98כןהונדה סיוויק ש

AB508OP98-04 (בנזין) חליפי637.58כןאופל אסטרה ש' 98-04מגן קדמי חיצוני

AB509FI03-05 חליפי1,569.55כןפיאט דובלו ש' 03-10מגן קדמי פנימי

AB50DC15 - חליפי673.9כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג מגן קדמי

AB50LE14-17 ש' 15-23ספוילר אחורי NX חליפי3,826.70כןלקסוס

AB50ME15 - פס קישוט ניקל למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי2,560.02לאש' 15-21

AB510SZ15-18 חליפי3,177.17כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB516SU13 - חליפי1,988.00כןסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי פנימי

AB148SEFR 17 - חליפי679.5כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB149CI19 - 'חליפי507.05כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימ' למגן אח

AB14CI19 - 'חליפי539.8כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח

AB14IN14 - ש' 14-19מגן קדמי פנימי Q50 חליפי2,718.84כןאינפיניטי

AB14KI

תומך צדדי (פנימי) ימין למגן קדמי 08-

חליפי39.62כןקאיה סיד  5D ש' 0908-09

AB150HY05-10 חליפי647.25כןיונדאי טוסון ש' 05-10מגן אח' פנימי

AB150TO13- חליפי1,578.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי בומבה

AB151RE12- חליפי485.83כןרנו גרנד סניק ש' 12-13פס קישוט למגן קדמי סט

AB152FI16 - חליפי148.02לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון שמאל ללא ערפל

AB152FO13-16 חליפי2,524.62כןפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB153SU18 - ש' - 18מגן קדמי חיצוני ללא מתזים XV חליפי2,470.00כןסובארו

AB154SU18 - 'ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח XV חליפי97.75כןסובארו

AB155CH08 - חליפי3,223.64כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 08-17מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

AB155SU18 - ש' - 18תומך ימין למגן קדמי XV חליפי256.7כןסובארו

AB156SU18 - ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי XV חליפי275כןסובארו

AB157LE17 - ש' 08-20גריל תחתון שמאל IS250 חליפי282.46כןלקסוס

AB158CH14 - 'חליפי1,919.81כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה שמאל למגן קד

AB158SU5D 08- ש' 08-13מגן אח' חיצוני B3 חליפי1,698.00כןסובארו

AB159KI10- חליפי87.76כןקאיה ספורטג' ש' 10-12כיסוי פנס ערפל

AB159OP18 - מגן קדמי חיצוני עם חיישניםX - 18 חליפי2,479.53כןאופל קרוסלנד

AB159RE12- (סט) חליפי577.54כןרנו גרנד סניק ש' 12-13גריל תחתון עם חור

AB15PE12 - (סט) למגן קדמי R=L חליפי255.27כןפיג'ו 208 ש' 12-14תומך

AB15SU06-08 חליפי2,068.02לאסובארו פורסטר ש' 06-08מגן קדמי חיצוני

AB15TO93-97 חליפי93.25כןטויוטה קורולה ש' 93-97מגן קד' פנימי

AB160CI10 - ש' 10-16מגן אח' פנימי C-3 חליפי998.81כןסיטרואן



AB160SE03- סורג מגן קדמי

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי323.96כן03

AB162CV13- (פלסטיק) חליפי1,680.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15תומך מרכזי למגן קדמי

AB162SU18 - ש' - 18גריל תחתון שמאל XV חליפי176.8כןסובארו

AB163OP08-10 חליפי114.78כןאופל קורסה ש' 08-10ספוילר קד' שמאל

AB164HY06-08 חליפי286.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ספוילר אחורי

AB168FO10- ש' 06-14מגן קדמי חיצוני S-MAX חליפי4,250.00כןפורד

AB168TO07-11 (2.4 נפח) חליפי2,870.93כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB169VW07- מגן קדמי פנימי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי1,957.08כן11

AB16RE09- 'חליפי79.94כןרנו קולאוס 09-11תומך שמ' למגן אח

AB307MI

מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשתות - 

חליפי5,942.35כןמיצובישי ASX ש' - 2020

AB308NI07-09 חליפי686.95כןניסאן נוט ש' 07-13מגן קדמי חיצוני

AB309CI02-05 ש' 02-09מגן קדמי חיצוני C-3 חליפי950.42כןסיטרואן

AB311MA5D 07-08 5מגן אח' חיצוניD 04-08 'חליפי2,056.02לאמאזדה  3 ש

AB312VO13 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני V-40 חליפי4,943.84כןוולוו

AB314CI

פס קישוט שמאל למגן קדמי -02 

חליפי237.88לאסיטרואן C-3 ש' 02-09(לצבע)

AB319VO16 - ש' 16-19גריל תחתון שמאל S90 חליפי420.18כןוולוו

AB31TO19 - חליפי243.81כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל

AB31VW04-08 'חליפי33.6כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כיסוי וו גרירה במגן אח

AB321AU01-04 (עם ערפל) ש' 01-04גריל תחתון שמאל A4 חליפי350כןאודי

AB321VOV 15 - ש' 15-22מגן אח' חיצוני XC90 חליפי13,352.30כןוולוו

AB323FO09- חליפי2,954.10כןפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני

AB323SE09- חליפי364.8כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11סורג מגן קדמי

AB324HY08-10 ש' 08-14מגן קדמי חיצוני i10 חליפי977כןיונדאי

AB324SK13- חליפי52כןסקודה אוקטביה 13-16ספוילר קד' ימין

AB325CI05- ש' 05-08מגן קדמי חיצוני C-5 חליפי1,787.96כןסיטרואן

AB325SK13- חליפי1,611.60כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB326CI01-03 חליפי1,788.16כןסיטרואן קסרה פיקסו ש' 01-03מגן אחורי חיצוני

AB326SK14- חליפי52.8כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מתז פנס שמאל

AB327NI07- חליפי262.46כןניסאן מוראנו ש' 07-11תומך ימין פנימי למגן קדמי

AB327SE3D 12- חליפי1,507.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

AB328RE

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

175D 13-19  חליפי434.88כןרנו קליאו

AB32AU15 - ש' 12-17גריל תחתון ימין A6 חליפי1,590.35כןאודי

AB330VW15 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי4,750.93כן15-22

AB331CI02-04 ש' 02-04מגן קדמי פנימי C-5 חליפי449.8כןסיטרואן

AB331HO99-00 4מגן קדמי חיצוניD 96-00 'חליפי756.02לאהונדה סיוויק ש

AB331VOV 18 - ש' 18-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים XC-60 חליפי13,997.90כןוולוו

AB337AU05- ש' 05-07מגן קדמי פנימי A4 חליפי1,389.83לאאודי

AB337CI06-07 ש' 02-09מגן קדמי חיצוני C-3 חליפי1,110.10כןסיטרואן

AB33TO19 - 5מגן מנוע תחתון שמאלD/SW 19 - 'חליפי552.76כןטויוטה קורולה ש

AB341TO15 - חליפי506.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

AB342MA95> ש' 95-98מגן קדמי חיצוני F חליפי1,062.14לאמאזדה 323 לנטיס

AB342VO18 - ש' 18-21פח אבנים/ספוילר אחורי XC-60 חליפי2,007.38כןוולוו

AB344VW06-10 חליפי156.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך מוביל ימין למגן קדמי



AB2TE21 - (לצבע) חליפי2,799.00לארשימת מקטים מבוטליםמגן אח' חיצוני

AB300NI20 - 'חליפי723.42כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר ימין למגן אח

AB302CH14 - חליפי2,031.25כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן אח' חיצוני תחתון

AB303AU18 - ש' 18-20מגן אח' פנימי Q8 חליפי4,119.95כןאודי

AB304KI12- 5תומך שמ' למגן אח' צדדיD 12-16 'חליפי167כןקאיה ריו ש

AB304VW12 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי350כן22

AB307VW10- חליפי986.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12סורג מגן קדמי

AB308KI16-18 (2.0 לדגם) חליפי1,106.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל

AB308VW08-11 חליפי109.76כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

AB309CV11- חליפי50.21כןשברולט ספארק 11-15גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB30SK01-04 חליפי54.02לאסקודה פביה ש' 01-08גריל תחתון שמאל

AB30TOSE 18-20 חליפי852.02כןטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון שמאל

AB311VW11- 'חליפי157.6כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד

AB313VO15 - ש' 15-22סורג מגן קדמי תחתון XC90 חליפי765.04כןוולוו

AB314HO96-00 (שפם) 4תומך שמאל למגן קדמיD 96-00 'חליפי63.36כןהונדה סיוויק ש

AB315BM15 - 'חליפי1,234.99כןב.מ.וו 120 ש' 15-19תומך שמ' למגן אח

AB315HY08-10 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי ימין i10 חליפי51כןיונדאי

AB315NI4/5D 08- 4/5מגן אח' פנימיD 08-11 'חליפי1,027.53כןניסאן טידה ש

AB319HY08-09 ש' 08-14מגן אח' חיצוני i10 חליפי860.02לאיונדאי

AB322TO16 - חליפי1,280.07כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' פנימי

AB323CI05- (פלסטיק) ש' 05-10מגן קדמי פנימי תחתון  C-4 חליפי466.22כןסיטרואן

AB323KI11- 5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 11-16 חליפי156.64כןקאיה פיקנטו

AB324BM16-19 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני X1 חליפי6,144.22כןב.מ.וו

AB324KI4D 12- 4מגן קדמי חיצוניD 12-16 'חליפי1,286.02לאקאיה ריו ש

AB326AU04- ש' 04-05מגן קדמי פנימי A3 חליפי986.02לאאודי

AB326VO15 - ש' 15-22ספוילר/פח אבנים קדמי XC90 חליפי2,648.37כןוולוו

AB327AU96-00 ש' 96-00מגן אח' חיצוני A3 חליפי2,552.80כןאודי

AB328VO15 - ש' 15-22ספוילר קד' שמאל XC90 חליפי1,161.87כןוולוו

AB331ME03-08 ש' 03-08מגן קדמי פנימי W638 חליפי2,417.71כןמרצדס ויטו

AB332VW

גריל תחתון ימין עם ערפל  13-16 

(GTI)13-20 'חליפי306.02לאפולקסווגן גולף ש

AB334VO

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים עם מתזים 

חליפי9,856.52כןוולוו S90 ש' 16-19- 16

AB335MIחליפי506.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פינה ימ' למגן קד' 97-01 פלסטיק

AB336VW08-10 חליפי919.28כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פח אבנים/ספוילר אחורי

AB337FO08- (סטיישין) 'חליפי250כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך צדדי שמ' למגן אח

AB16TO13- (מרכזי) חליפי1,708.13כןטויוטה פריוס ש' 13-15מגן מנוע תחתון

AB170FO09- חליפי166.56כןפורד פיאסטה ש' 09-12ספוילר/פח אבנים קדמי

AB171SK09- חליפי87.2כןסקודה אוקטביה 09-13גריל תחתון שמאל

AB173HO4מגן אח' חיצוני 96-98 עם פסי קישוטD 96-00 'חליפי680.02לאהונדה סיוויק ש

AB174SZ09- (עליון) חליפי621.21כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי פנימי

AB176AU09- (פלסטיק) ש' 09-16תומך תחתון למגן קדמי Q5 חליפי519.23לאאודי

AB176KI10- חליפי1,355.00כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ספוילר קדמי

AB176NI19 - חליפי4,206.02לאניסאן אלטימה ש' - 19מגן אח' חיצוני

AB178FO11- חליפי1,574.63כןפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי פנימי

AB178HY07-12 5מגן קדמי פנימיD 07-12 'ש i30 חליפי562.91כןיונדאי

AB178SE20 - חליפי3,059.43כןסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי חיצוני

AB179AU09-16 ש' 09-16גריל במגן קדמי שמאל Q5 חליפי348.5כןאודי

AB180SK17 - (שוכב) חליפי115.6כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

AB181CI19 - 'חליפי1,195.17כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח

AB181HY07-10 5מגן קדמי חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי1,173.90כןיונדאי



AB182TO12- חליפי802.07כןטויוטה קאמרי ש' 12-14סורג מגן קדמי

AB183SU12- ש' 12-17תומך מרכזי למגן קדמי XV חליפי528.7כןסובארו

AB184CH18 - חליפי861.9כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון ימין

AB185FOספוילר קד' שמאל -11 לצבע

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי244.73כן

AB185OPV 20 - 'חליפי975.15כןאופל קומבו לייף - 20פינה ימ' למגן אח

AB185SU19 - חליפי874כןסובארו פורסטר - 19מגן מנוע תחתון

AB186RE14 - חליפי2,150.00כןרנו טראפיק ש' 14-22מגן קדמי חיצוני

AB186SK18 - חליפי2,350.23כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB188CI

פס קישוט שמאל למגן קדמי לצבע  05-

חליפי302.72כןסיטרואן C-4  ש' 0705-10

AB189FO01- חליפי350כןפורד טרנזיט ש' 01-06מגן אח' פנימי פלסטיק

AB18FI09-11 (עם ערפל) חליפי251.59כןפיאט בראבו ש' 09-11גריל תחתון ימין

AB18FO09- 'חליפי284.59כןפורד אדג' ש' 09-14מסגרת ניקל לפנס ערפל קד' ימ

AB195SZ95-98 חליפי1,032.54כןסוזוקי בלנו ש' 95-98מגן קד' חיצוני

AB196SU15 - ש' 15-18קלקר למגן קדמי B4 חליפי980.72כןסובארו

AB196VW10- 5סורג מגן קדמי ללא מסגרת ניקלD 10-17 'חליפי534.65כןפולקסווגן פולו ש

AB19AUש' 12-19מגן קדמי חיצוני - 16 סדאן A3 חליפי6,379.12כןאודי

AB200CI

סט תומכים צדדיים R+L למגן קד' 05-

חליפי139.25כןסיטרואן C-4  ש' 1005-10

AB200HY10-מגן אח' פנימיIX35 10-15 חליפי1,299.49כןיונדאי

AB201CI18-20 איירקרוס - 18מגן אח' חיצוני C3 חליפי3,277.89כןסיטרואן

AB203NI14- חליפי806.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמ' למגן אח' בומבה

AB203SK09-12 -חליפי164.35כןסקודה אוקטביה 09-13תפס  צדדי  ימין למגן קדמי

AB204AU17 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 חליפי10,659.22כןאודי

AB204HO09-  חליפי351.94כןהונדה ג'אז ש' 09-11מגן מנוע תחתון שמאל

AB204VW11- (עם ערפל) חליפי168.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15גריל תחתון שמאל

AB205HO09-   חליפי356.98כןהונדה ג'אז ש' 09-11מגן מנוע תחתון ימין

AB205SU22 - חליפי110.7לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל

AB207SZ89-91 חליפי350כןסוזוקי סוופיט ש' 89-96מגן קדמי תחתון

AB208KI10-11 5/סטיישן ש' 10-12מגן קדמי חיצוניD חליפי1,577.43כןקאיה סיד

AB209CV03-10 4מגן אח' פנימיD 03-10 'חליפי493.87לאשברולט אופטרה ש

AB209DI98-01 חליפי350כןדייהטסו טריוס ש' 98-05מגן קדמי פנימי

AB209VW10- חליפי402.8כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB210MA5D 07-12 5מגן אח' פנימיD 07-14 'חליפי703.45כןמאזדה 2 ש

AB210VW-01 חליפי250כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05פס קישוט למגן קדמי שמאל ניקל

AB211HO4D 01-05 (משולש) '4תפס ימ' למגן אחD 01-06 'חליפי84.02לאהונדה סיווק ש

AB211VW11- חליפי418.61כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון שמאל

AB212CV97-03 חליפי2,181.42כןשברולט מאליבו ש' 97-03מגן אח' פנימי

AB216VW10- חליפי402כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי ימין

AB217KI16 - חליפי1,111.38כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן מנוע תחתון

AB217SK20 - 'חליפי81.6כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB218FO5D 11- מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,627.08כן

AB219CI

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

חליפי2,210.44כןסיטרואן C-3 ש' 17-21לחיישנים - 17

AB221FI10- חליפי1,106.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16מגן אח' חיצוני

AB221TO11- חליפי784.94כןטויוטה אוונסיס 09-14מגן מנוע תחתון



AB222AU3D 16 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 חליפי4,306.02לאאודי

AB222TO13- 'ש' 13-18מסגרת לפנס ערפל שמ RAV-4 חליפי328.48כןטויוטה

AB223NI17 - 'חליפי355.84כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח

AB224FO11 - סורג מגן קדמי מבריק

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי216.11לא

AB224TO16 - ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי ימין RAV-4 חליפי505.31כןטויוטה

AB225HY11- ש' 11-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי i25 חליפי68.5כןיונדאי אקסנט

AB225KI

פס קישוט כסוף ימ' למגן אח' תחתון 

חליפי124.02לאקאיה נירו 16-1816-23

AB226MI18 - תומך ימין למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי186.15כן21

AB227CV00- חליפי1,506.02לאשברולט אימפלה ש' 00-05מגן אח' חיצוני

AB337SK13 - חליפי120.65כןסקודה אוקטביה 13-16תומך ימין למגן קדמי

AB337TO

גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל 07-

חליפי219.07כןטויטה אוריס ש' 0907-09

AB338SE13-16 חליפי562.5כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

AB339VO16 - ש' 16-19פח אבנים/ספוילר אחורי S90 חליפי955.98כןוולוו

AB341AU05-08 ש' 05-08מגן קדמי פנימי A6 חליפי350כןאודי

AB341VW15-19 'חליפי758.1כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל שמ' למגן אח

AB342SK15 - חליפי978.5כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי פנימי

AB344CI09- חליפי2,362.00כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני (ברלינגו)+ערפל

AB346CI05-10 (פלסטיק) ש' 05-10מגן אח' פנימי  C-4 חליפי208.78כןסיטרואן

AB347KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג מגן קדמיD חליפי640.02לאקאיה סיד

AB347ME96-99 מגן קדמי חיצוני

מרצדס 400 ספרינטר ש' 96-

חליפי1,122.94כן99

AB348AU05-07 ש' 05-07מגן קדמי חיצוני A4 חליפי1,506.02לאאודי

AB348CI10- ש' 10-16מגן קדמי פנימי C-3 חליפי861.9כןסיטרואן

AB348VO14 - ש' 08-17פח אבנים/ספוילר אחורי XC-60 חליפי3,199.61כןוולוו

AB349CI09- חליפי605.97כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן מנוע תחתון

AB34DC15-17 חליפי166.51כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

AB34TE21 - חליפי650כןטסלה מודל 3 ש' - 21מגן מנוע תחתון

AB350CI09- חליפי366.64כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך ימין (קצה שילדה)למגן קדמי

AB354CI

מגן קדמי חיצוני (ברלינגו) ללא ערפל -

חליפי1,575.82כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

AB356FO08-11  (צדדי) חליפי109.26כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי

AB356SK13-16 חליפי66.5כןסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון ימין

AB359KI11- '5תומך שמ' צדדי למגן אחD 11-16 חליפי156.67כןקאיה פיקנטו

AB360SK15 - (סטיישן) חליפי2,739.80כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

AB361KI5D 17 - 5מגן אח' חיצוני עליוןD/4D 17-22 'חליפי2,306.02לאקאיה ריו ש

AB361VW11-(מוביל) 'חליפי104.8כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך ימ' פנימי למגן אח

AB363SK17-20 חליפי3,503.74כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

AB364VO18 - ש' 18-23ספוילר קדמי XC-40 חליפי3,128.47כןוולוו

AB365HO01-04 4תומך שמאל עליון למגן קדמיD 01-06 'חליפי71.24לאהונדה סיווק ש

AB365ME05-07 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי2,386.02לא01-07

AB366VO18 - ש' 18-23מגן קדמי חיצוני XC-40 חליפי9,514.56כןוולוו

AB367VW18-20 5-מגן קדמי פנימיD 18 'חליפי1,636.00כןפולקסווגן פולו ש



AB368HO3/4D 05 4מגן קדמי חיצוניD 01-06 'חליפי1,306.02לאהונדה סיווק ש

AB368RE

גריל תחתון ימין לצבע עם ערפל (סט) - 

134D 09-15 'חליפי136.02כןרנו פלואנס ש

AB345CV15 - חליפי76.02לאשברולט ספארק 15-18תומך שמאל למגן אחורי

AB345KI11-14 5מגן אח' חיצוניD 11-16 חליפי1,150.00כןקאיה פיקנטו

AB346AU05-08 ש' 05-08מגן קדמי חיצוני A6 חליפי1,840.71לאאודי

AB349TO09-11 חליפי113.56כןטויוטה יאריס ש' 07-11גריל תחתון ימין

AB350TO09-11 חליפי138.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11גריל תחתון שמאל

AB353RE

מגן אח' חיצוני תחתון (מט מחוספס) - 

175D 13-19  חליפי1,133.75כןרנו קליאו

AB353SK

גריל תחתון שמאל (ללא חור לערפל)-

חליפי122.16כןסקודה אוקטביה 1313-16

AB354BM16 - חליפי11,075.31כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני

AB354HY15 - חליפי3,825.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן קדמי חיצוני

AB355CI08- ( עליון) חליפי1,687.85כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן קדמי פנימי

AB356HY09-11 מגן קדמי חיצוני ללא ערפלi20 09-12 חליפי1,306.02כןיונדאי

AB357RE5D 10 - 3/5מגן אח' חיצוניD/CW 10-16 'חליפי1,002.83כןרנו מגאן ש

AB358AU3/5D 06-08 ש' 06-08מגן קדמי חיצוני A3 חליפי2,586.02לאאודי

AB359PE06-07 חליפי224.06כןפיג'ו 307 ש' 06-08תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB359SK15-19 חליפי95.95כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון שמאל

AB360RE4D 17-21 4 ש' 17-23מגן אחורי חיצוניD חליפי1,674.49כןרנו גרנד קופה

AB361RE

סט תומכים למגן אחורי ימין+שמאל 17-

חליפי1,951.20כןרנו גרנד קופה 4D ש' 2117-23

AB362AU08-10 ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי Q7 חליפי764.8כןאודי

AB363VW08- חליפי348כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09גריל תחתון שמאל

AB364BM15 - 'חליפי1,419.42כןב.מ.וו 120 ש' 15-19תומך ימ' למגן אח

AB364ME06-13 מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,790.00כן18

AB364VW11- 'חליפי172כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך מרכזי למגן אח

AB365KI10- חליפי2,256.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי פנימי

AB36FO01- 'חליפי68.33כןפורד מונדאו ש' 01-07כיסוי וו גרירה במגן קד

AB36VO15 - ש' 15-22גריל תחתון ימין XC90 חליפי1,069.64כןוולוו

AB370VO18 - 'ש' 18-23פינה שמ' למגן אח XC-40 חליפי4,224.58כןוולוו

AB371CI09- חליפי415.82כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB371MI08-10 חליפי109.34כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך שמאל צדדי למגן קדמי

AB373MIX 07-09 מגן קדמי פנימי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי846.02לא15

AB375VO18 - ש' 18-21מגן מנוע תחתון XC-60 חליפי1,892.28כןוולוו

AB378VO18 - ש' 18-23מגן אח' חיצוני XC-40 חליפי7,000.00כןוולוו

AB37AU19 - ש' 18-22גריל תחתון ימין עם ניקל ועם חיישן A6 חליפי1,198.00כןאודי

AB37MI08- חליפי262.99כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך (בומבה) ימין למגן קדמי

AB382HY

תומך צדדי (מסילה) שמאלי למגן קדמי 

-10IX35 10-15 חליפי123.97כןיונדאי

AB33FO09- חליפי1,216.75כןפורד פיאסטה ש' 09-12מגן קדמי חיצוני עם ערפל

AB33SK01-04 חליפי250כןסקודה פביה ש' 01-08פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB33VW13- 'חליפי369.75כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמ' למגן אח

AB346TO10-11 ש' 10-12מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי2,118.88כןטויוטה

AB34RE07-10 (ללא ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 07-10  חליפי204.18כןרנו קליאו

AB350SK13-14 חליפי2,806.02לאסקודה סופרב ש' 13-15מגן קדמי חיצוני



AB351MI93-97 (שחור) חליפי480.02לאמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97מגן קד' חיצוני

AB351SK

סורג מגן קדמי (ללא חור למצלמה) 15-

חליפי222.3כןסקודה פביה ש' 1715-21

AB354HO96-98 (3 דלתות) 3מגן אח' חיצוניD 96-00 'חליפי1,160.02לאהונדה סיוויק ש

AB356VO18 - ש' 18-21גריל תחתון ימין XC-60 חליפי499.98כןוולוו

AB358ME00-05 מגן קדמי חיצוני

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,306.02לא05

AB358RE5D 08 - 4/5מגן אח' פנימי פלסטיקD 04-09 'חליפי1,654.47כןרנו מגאן ש

AB361FO11-12 - חליפי326.71כןפורד מונדאו ש' 08-12קלקר למגן קדמי

AB361MI08-10 חליפי107.1כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך ימין צדדי למגן קדמי

AB362FO06 -  חליפי113.04כןפורד פוקוס ש' 06-08ספוילר קד' ימין

AB362VW08- חליפי348כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09גריל תחתון ימין

AB363KI20 - חליפי1,440.88כןקאיה סלטוס ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB365VW11 - 'חליפי182.28כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד

AB366RE17 - 4 ש' 17-23מגן אח' פנימי מרכזיD חליפי634.26כןרנו גרנד קופה

AB367VOV 18 - ש' 18-21מגן אח' פנימי XC-60 חליפי4,096.39כןוולוו

AB36MIBLACK 89-96 'ש' 89-96פינה שמ' למגן קד L200 חליפי797.46כןמיצובישי

AB370CI11- (פלסטיק) ש' 11-18קלקר למגן קדמי  C-4 חליפי567.7כןסיטרואן

AB370HO03-06 (ללא ערפל) ש' 03-08מגן קדמי חיצוני CR-V חליפי567.16לאהונדה

AB374AUA4 20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A4 חליפי7,506.02לאאודי

AB374VW15 - מגן אח' חיצוני  עם חיישנים

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,930.30כן15-22

AB378TO

כיסוי פנס ערפל +חור לערפל שמאל - 

חליפי1,213.23כןטויוטה קורולה ש' 1613-18

AB379HY10- 'תומך צדדי ימני (עליון) למגן קדIX35 10-15 חליפי119.9כןיונדאי

AB379SESTYLE חליפי206.15כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין 12-16 דגם

AB379TO16 - חליפי1,213.23כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי פנס ערפל + חור לערפל ימין

AB380TO15-19 חליפי904.35כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי

AB382HO5D 06- 5/3מגן קדמי פנימיD 06-12 'חליפי1,310.40כןהונדה סיוויק ש

AB384AU21 - ש' 17-22תומך עליון ימין למגן קדמי Q5 חליפי332.35כןאודי

AB388SK17 - חליפי205.61כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון שמאל

AB51DC15 - חליפי2,099.30כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן אח' חיצוני לצבע

AB51RE

-5D מגן אח' חיצוני שחור עם חור סנסור

084/5D 04-09 'חליפי1,206.02לארנו מגאן ש

AB520SZ15-18 חליפי1,206.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22ספוילר אחורי

AB522HO08- (פלסטיק) ש' 08-12תומך שמאל למגן קדמי CR-V חליפי86.27כןהונדה

AB528FI00-03 'חליפי22.81כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03כיסוי וו גרירה למגן קד

AB530FI06-08 חליפי1,494.72כןפיאט דובלו ש' 03-10מגן קדמי חיצוני שחור

AB530TO07-09 ש' 07-09תומך שמאל למגן קדמי RAV-4 חליפי80.02לאטויוטה

AB531VW13-16 חליפי1,172.30כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB533FI

פינה ימין למגן קד' ללא חורים לקישוט -

חליפי789.36כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 0707-14

AB533VW13-'חליפי146.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימ' למגן אח

AB534TO06- חליפי108.04לארשימת מקטים מבוטליםפס קישוט למגן קדמי ימין

AB535AU11 - ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי A1 חליפי484.5כןאודי

AB538FI04-11 חליפי227.04כןפיאט פנדה ש' 04-11פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB538VW16 - חליפי3,206.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי חיצוני ללא גריל לצבע

AB544TO07-11 חליפי486.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11מגן קדמי פנימי

AB546SU15- חליפי496.4כןסובארו אאוטבק ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל ימין

AB547FI09- חליפי1,202.39כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן אח' חיצוני

AB549VW11- (בלי חישנים) חליפי3,238.78כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן קדמי חיצוני



AB550ME

 + ELEGANCE מגן קדמי חיצוני

חליפי3,284.81כןמרצדס 212  ש' 09-11סנסור ומתז -09

AB553PE05- חליפי700.54כןפיג'ו 407 ש' 05-10מגן קדמי פנימי

AB558PE06-07 חליפי2,628.07כןפיג'ו 307 ש' 06-08מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

AB560MA11- 5גריל תחתון ימין עם חור ערפלD 07-14 'חליפי396.02לאמאזדה 2 ש

AB566FI09- חליפי1,678.00כןפיאט בראבו ש' 09-11מגן קדמי חיצוני

AB567PE

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים 05-

חליפי2,859.23כןפיג'ו 407 ש' 0805-10

AB568MA08- (2.5 נפח) חליפי246.32כןמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון ימין +ערפל

AB569MA

גריל תחתון שמאל +ערפל (נפח 2.5) -

חליפי246.32כןמאזדה 6  ש' 0808-13

AB570TO10 - חליפי282.58לאטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר אחורי ימין

AB571FI09- (אלגנט) חליפי1,425.33כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני

AB571OP08- חליפי1,309.00כןאופל קורסה ש' 08-10מגן אח' פנימי

AB572TO10 - חליפי398כןטויוטה פריוס ש' 07-12סורג מגן קדמי תחתון

AB578AU

פינה ימין למגן קד' + חור למתז (הכנה 

חליפי1,492.47כןאודי A1 ש' 11-18לצבע) -11

AB579TO07-08 (פלסטיק) 'חליפי197.25כןטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך ימ' למגן אח

AB579VW97-99 חליפי103.87לאפולקסווגן פאסאט ש' 97-00גריל תחתון ימין קצר

AB580ME

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים 

AVANTGARDE -13

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי3,933.79כן18

AB580RE99- חליפי240.92כןרנו מגאן ש' 99-03פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB581CI13- ש' 10-16סורג מגן קדמי C-3 חליפי566.88כןסיטרואן

AB581FI3גריל תחתון ימין 08-14 ללא חורD 08-20 500 חליפי287.34כןפיאט

AB587PE

סורג מגן קדמי ללא הכנה לקישוטי ניקל 

חליפי467.44כןפיג'ו 307 ש' 06-0906-08

AB587TO13 - ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמי RAV-4 חליפי442.92כןטויוטה

AB590CI06-09 ש' 02-09סורג מגן קדמי C-3 חליפי524.79כןסיטרואן

AB594NI14-16 חליפי852.28כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי תחתון

AB597NI08-09 חליפי982.57כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB598OP14 - חליפי486.02לאאופל מוקה 14-16ספוילר/פח אבנים קדמי

AB598PE08- חליפי1,493.97כןפג'ו 308 08-13מגן קדמי פנימי עליון

AB598TO08-09 חליפי955.7כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן אח' פנימי

AB600PE06-07 חליפי394.5כןפיג'ו 307 ש' 06-08ספוילר/פח אבנים קדמי ימין

AB601CI14- ש' 14-18סורג מגן קדמי C-1 חליפי963.54כןסיטרואן

AB603RE5D 04-06 4/5מגן אח' חיצוני  + קישוטD 04-09 'חליפי1,188.73כןרנו מגאן ש

AB605MA

גריל במגן שמאל + חור לערפל (2.0) 

4/5D -094/5D 09-13 'חליפי102.94כןמאזדה 3 ש

AB609BM3/5DR  07-11 חליפי3,206.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן אח' חיצוני

AB611HY11- ש' 11-18מגן מנוע תחתון קד' שמאל i25 חליפי256.02לאיונדאי אקסנט

AB611OP11- חליפי886.84לאאופל אינסיגניה 11-16מגן קדמי פנימי תחתון כוורת

AB612MA5D 09- 4/5מגן אח' פנימיD 09-13 'חליפי2,268.89לאמאזדה 3 ש

AB612TO12 - חליפי250.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14תומך שמאל למגן קדמי

AB612VW98- חליפי154.46כןפולקסווגן גולף ש' 98-04גריל תחתון שמאל

AB614FI12-חליפי576.1כןפיאט פנדה ש' 12-18פס קישוט למגן קדמי

AB615NI14 - חליפי270.06כןניסאן אלטימה ש' 14-15גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB615VW97-00 חליפי350כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00מגן אח' פנימי

AB618TO16 - ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי RAV-4 חליפי1,234.58כןטויוטה

AB61MEV 19 - 'חליפי1,845.14כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

AB620OP11 - חליפי68.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי תחתון לגריל תחתון ימין

AB623OP11 - חליפי221.25כןאופל קורסה ש' 11-15גריל תחתון שמאל



AB630PE10- חליפי1,525.47כןפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי חיצוני תחתון

AB632SU13-15 -חליפי1,728.05כןסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני

AB635NI17 - חליפי737.02כןניסאן סנטרה ש' 17-19קלקר למגן אחורי

AB635TOXLE 18-20 חליפי5,206.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני

AB637TO- (לרכב מייבוא אישי) חליפי3,206.32לאטויוטה קאמרי ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

AB640ME03 - ש' 03-08מגן אח' חיצוני W638 חליפי2,680.02לאמרצדס ויטו

AB641TO(לא היברידי) ספוילר קד' שמאל -10

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי556.02לא12

AB643FI12- 'חליפי724.39כןפיאט פנדה ש' 12-18פס קישוט למגן אח

AB644TO17 - חליפי469.29כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין עם חור

AB645NI15 - טרייל ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי X חליפי441.09כןניסאן

AB647CI14- ש' 14-18ספוילר קד' ימין+שמאל C-1 חליפי317.57לאסיטרואן

AB651NI15- טרייל ש' 15-23גריל תחתון ימין עם חור לערפל X חליפי314.98כןניסאן

AB651SU16 - חליפי6,406.79כןסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני

AB652SU15- חליפי3,990.00כןסובארו אאוטבק ש' 15-20מגן אחורי חיצוני

AB653HO09-12 חליפי2,906.02לאהונדה אינסייט 09-14מגן קדמי חיצוני

AB653RE14 - חליפי236.02לארנו טראפיק ש' 14-22תומך ימין למגן קדמי

AB653TO12- חליפי224.58כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תפס שמאל למגן קדמי

AB654FI13- 500 ש' 13-17מגן אח' פנימיL חליפי2,505.63כןפיאט

AB655TO18 - (קטנה) חליפי234.85כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל

AB658NI17 - חליפי432.75כןניסאן סנטרה ש' 17-19גריל תחתון ימין

AB659FO11- גריל תחתון ימין מבריק

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי382.02כן

AB659NI17 - 'חליפי146.61כןניסאן סנטרה ש' 17-19תושבת לוחית רישוי קד

AB660ME19 - חליפי239.54כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19תומך ימין למגן קדמי

AB663ME19 - ש' -19מגן אח' פנימי A קלאס W177 חליפי2,588.89כןמרצדס

AB663NI15 - חליפי397.84כןניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון שמאל ללא ערפל

AB663RE18 - (פלסטיק) חליפי320.92כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי פנימי

AB665OP16 - חליפי640.75כןאופל אסטרה ש' 16-19קישוט ניקל לסורג קדמי שמאל

AB666OP16 - חליפי676.96כןאופל אסטרה ש' 16-19קישוט ניקל לסורג קדמי ימין

AB666VW01-05 (ללא ערפל) חליפי96.02לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05גריל תחתון שמאל

AB668VW98- חליפי346.4כןפולקסווגן בורה ש' 00-05ספוילר אחורי

AB674TO06 - חליפי436.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קישוט למגן קדמי

AB676TO07-08 חליפי158.59כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB677MA10-11 חליפי1,299.76כןמאזדה 5 ש' 10-18סורג מגן קדמי

AB681MA10-11 חליפי172.79כןמאזדה 5 ש' 10-18גריל תחתון ימין  עם חור

AB683CI04 - חליפי283.32כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סורג מגן קדמי

AB684TO16 - חליפי2,502.34כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB685ME15 - מגן קדמי פנימי

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי5,394.89כןש' 15-20

AB686CI15 - חליפי3,108.50כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני לצבע

AB687TO16 - חליפי505.78כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

AB230SZ95-98 חליפי519.18כןסוזוקי בלנו ש' 95-98מגן קדמי פנימי

AB231AU19 - ש' - 19גריל תחתון ימין A1 חליפי335.35כןאודי

AB231SK20 - חליפי104.5כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB233SK20 - חליפי82.72כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

AB236SK20 - חליפי270.3כןסקודה אוקטביה ש' - 20ניקל לגריל תחתון שמאל

AB236VO15 - ש' 15-22מגן קדמי חיצוני XC90 חליפי3,650.00כןוולוו



AB237VW

פס קישוט תחתון למגן קדמי ימין (ניקל) 

חליפי357.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-0806-11

AB238VO

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

חליפי13,857.96כןוולוו XC90 ש' 1515-22

AB238VW06- (ניקל) חליפי357.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB23KI08-09 (כוורת) '5 ש' 08-09מגן מנוע תחתון קדD  חליפי563.84כןקאיה סיד

AB23MI18 - חליפי4,830.05כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני

AB23SK20 - חליפי96.05כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין

AB240MA17 - 'ש' 17-22תומך שמ' למגן אח CX-5 חליפי63.89כןמאזדה

AB242MI17 - קישוט ניקל מרכזי למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי1,065.05כן19

AB243MA13 - כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי50.3כן18

AB244MI17 - קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי779.45כן19

AB245TO4D 93-97 חליפי860.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97מגן אח' חיצוני

AB246VO98-00 ש' 98-04מגן קדמי חיצוני S40 חליפי2,216.52כןוולוו

AB247AU18 - ש' 18-22סורג מגן קדמי A6 חליפי488.75כןאודי

AB247SZ06-08 (לבן) 'חליפי184.53כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10כיסוי וו גרירה במגן קד

AB248SZ06-08 חליפי2,306.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB24DC18 - 'חליפי558.17כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימ' למגן אח

AB24HY4D 00-02 חליפי659.97כןיונדאי אקסנט ש' 00-02מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

AB24RE10- חליפי184.58כןרנו סניק ש' 10-12סורג מגן קדמי

AB251KI09- (לפנס) חליפי107.87כןקאיה פורטה 09-12שפם שמאל תחתון לסורג

AB251OP11- (ללא חישנים) חליפי4,290.95כןאופל אינסיגניה 11-16מגן אח' חיצוני

AB252SZ06-08 חליפי306.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג מגן קדמי

AB254OP13- חליפי2,807.12כןאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני

AB254VW11- 'חליפי61.6כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי וו גרירה ימין במגן קד

AB255SZ02-07 4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 02-04 'חליפי163.44כןסוזוקי ליאנה ש

AB255TO15- חליפי663.88כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון שמאל ללא חור

AB256RE17 - 4 ש' 17-23תומך ימין למגן קדמיD חליפי682כןרנו גרנד קופה

AB257PE08- חליפי264.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12גריל תחתון ימין

AB383SK15 - חליפי231.8כןסקודה סופרב ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB384SK

פח אבנים/ספויילר אחורי עם חיישנים -

חליפי304כןסקודה אוקטביה 1313-16

AB385HO06-11 4מגן מנוע תחתוןD 06-12 'חליפי388כןהונדה סיווק ש

AB385VW13 - חליפי584כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן מנוע תחתון

AB386HO05 4תומך (שפם) ימין למגן קדמיD 01-06 'חליפי165.13כןהונדה סיווק ש

AB386MI02-07 חליפי1,978.00כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07מגן קדמי חיצוני

AB386TO10- חליפי122.49כןטויוטה קורולה ש' 10-13גריל תחתון שמאל

AB388AU20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני A4 חליפי9,606.70כןאודי

AB388VW08- פח אבנים/ספוילר אחוריCC 08-11 'חליפי350כןפולקסווגן פאסט ש

AB389VW10- חליפי3,740.00כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מגן קדמי חיצוני

AB38DG12 -19 חליפי860.65כןדודג' ראם 12-19ספוילר קדמי

AB390HO(בומבה) R=L 02-08 'חליפי300.96כןהונדה ג'אז ש' 02-08תומך למגן אח

AB390VW11- חליפי4,346.42כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15מגן קדמי חיצוני +סורג קדמי

AB393HO07-09 ש' 03-08תומך ימין למגן קדמי CR-V חליפי124.02לאהונדה

AB395KI10- חליפי185כןקאיה ספורטג' ש' 10-12תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB397HO

פס קישוט צדדי שמאל למגן קדמי  

חליפי186.02לאהונדה CR-V ש' 03-08(כנפון) 07-09



AB399AU20 - 4/5מגן קדמי חיצוני עם חיישניםD 20 - 'ש A3 חליפי4,724.30כןאודי

AB399HO05-08 חליפי1,906.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08מגן אח' חיצוני

AB399VW10- חליפי493.87לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12גריל תחתון שמאל

AB39FO09-11 'חליפי170.37כןפורד פיאסטה ש' 09-12תומך ימ' למגן אח

AB3DC15-17 'חליפי184.53כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימ' למגן אח

AB400HO09- 'חליפי120.32כןהונדה ג'אז ש' 09-11תומך שמ' למגן אח

AB400MA02-04 חליפי41.4לאמאזדה לנטיס ש' 99-04סורג מגן קדמי

AB407BM04- (אלומיניום) חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 04-07מגן קדמי פנימי

AB407ME06- מגן אח' חיצוני

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,777.45כן18

AB408TO98-00 (תחתון) חליפי258.69לאטויוטה קורולה ש' 98-00מגן קדמי חיצוני

AB40DC15-17 'חליפי354.93כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

AB40VW

גריל תחתון שחור מט שמאל + חור 

חליפי449.81כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23לערפל 15-19

AB411CI

פס קישוט למגן אח' (לצבע) -07 

חליפי761.71כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 507-10מקומות

AB415MA4D 04-06 4גריל תחתון שמאלD 04-09 'חליפי55כןמאזדה 3 ש

AB415TO2WD 98-01 חליפי256.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01ספוילר קדמי

AB418NI08- (כיסוי ערפל) 4/5גריל תחתון שמאלD 08-11 'חליפי168.02לאניסאן טידה ש

AB420FO5D 11- 'תומך שמ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי146.22כן

AB420ME01-06 מגן קדמי פנימי

מרצדס W211 קלאס E  ש' 

חליפי1,232.63כן01-06

AB423VW09- 'חליפי111.2כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך ימ' למגן אח

AB424SE06-09 חליפי98כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11תומך ימין למגן קדמי

AB426HO15-12 4מגן מנוע תחתוןD 12-17 'חליפי386.02לאהונדה סיווק ש

AB426KI16 - חליפי1,806.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי

AB428HY10-  מגן קדמי פנימי עליוןIX35 10-15 חליפי851.7כןיונדאי

AB429MA4/5D 06-07 חליפי1,486.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מגן אח' חיצוני

AB42BU06- חליפי1,102.40כןביואיק לוצרן ש' 06-08קלקר למגן קדמי

AB42VW15-19 חליפי249.9כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB430SE12 - 'חליפי209כןסיאט לאון ש' 12-19תומך ימ' למגן אח

AB432BM08-10 חליפי5,595.00כןב.מ.וו 500 ש' 08-11מגן אח' חיצוני

AB432MA5D 04-06 5מגן קדמי חיצוניD 04-08 'חליפי1,396.02לאמאזדה  3 ש

AB432PEחליפי392.46כןפיג'ו 205 ש' 84-98מגן קד' חיצוני שחור 91-98 פיבר

AB432SE12-16 'חליפי187.85כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB434MI

פס קישוט ימין (בסורג מגן קדמי)  06-

חליפי154.86כןמיצובישי לנסר ש' 0804-08

AB435MI

פס קישוט שמאל (בסורג מגן קדמי)  

חליפי140.02לאמיצובישי לנסר ש' 06-0804-08

AB436MI08- 4מגן קדמי פנימי עליוןD 08-15 'חליפי433.25כןמיצובישי לנסר ש

AB437VW11- (צדדי) חליפי114.4כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך שמאל למגן קדמי

AB43DGחליפי4,341.04כןדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני - 16 שחור

AB43VW10- חליפי3,745.95כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מגן אח' חיצוני

AB440VW11-15 חליפי3,106.75כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן אח' חיצוני

AB442TO02-05 חליפי1,360.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05מגן קדמי חיצוני לצבע

AB443SE15 - חליפי207.4כןסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין

AB444MI08-09 (תחתון) חליפי1,206.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מגן קדמי פנימי

AB445MI08- (קד' גדול) 4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'חליפי610.26כןמיצובישי לנסר ש

AB446MI08- (אח' קטן) 4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'חליפי789.65כןמיצובישי לנסר ש



AB447CI13- חליפי431.66כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB448SE17 - חליפי3,433.30כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB452VW17 - חליפי378.25כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט גריל תחתון שמאל

AB454SE17 - חליפי175.2כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB456SE18-20 חליפי2,946.70כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני

AB456VW11- חליפי2,254.98כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

AB457SZ11-13 חליפי2,281.45כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

AB258PE08- חליפי264.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12גריל תחתון שמאל

AB259RE13 - חליפי337.3כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך מרכזי למגן אחורי

AB259TO16-18 חליפי118.45כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

AB25MG21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי EHS חליפי1,118.52כןאם ג'י

AB261SZ06-10 חליפי155.71כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן מנוע תחתון שמאל

AB265MI18 - 'תומך ימ' למגן אח

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי185.09כן21

AB265PE11- חליפי555.07כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן מנוע תחתון

AB265VW10- חליפי123.2כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי פנס ערפל בספוילר קד' שמאל

AB267MI18 - כיסוי למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי3,260.02לא21

AB267NI20 - חליפי1,204.31כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

AB269TO16- ש' 13-18מגן אחורי חיצוני תחתון RAV-4 חליפי3,274.22כןטויוטה

AB26MI20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני ASX חליפי5,095.81כןמיצובישי

AB271VO17 - ש' 08-17סורג מגן קדמי עם חורים לחיישנים XC-60 חליפי1,932.65כןוולוו

AB272AU15 - ש' 11-18קלקר למגן קדמי Q3 חליפי508.3כןאודי

AB272CI12- 'חליפי167.71כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן אח

AB274TO16-18  חליפי3,503.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

AB275SK14 - חליפי123.48כןסקודה סופרב ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

AB27TO2WD 92-97 חליפי986.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97מגן קדמי חיצוני

AB281OP13- חליפי5,477.18כןאופל אינסיגניה 11-16מגן קדמי חיצוני

AB282FO14- חליפי265.9כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימין למגן קדמי

AB283FO14- חליפי84.6כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמאל למגן קדמי

AB283SK13- (עם חור לערפל) חליפי83.6כןסקודה אוקטביה 13-16גריל תחתון ימין

AB285KI10- חליפי90.56כןקאיה סורנטו ש' 10-12תומך שמאל למגן קדמי עליון

AB286MI18 - 'חליפי748כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט ימ' למגן אח

AB286NI20 - חליפי207.79כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB288HO4D 96-98 4מגן קדמי חיצוניD 96-00 'חליפי590.06כןהונדה סיוויק ש

AB288NI99-02 (ניקל) חליפי596.02לאניסאן וינר ש' 99-02מגן קדמי חיצוני

AB288TO12- 'חליפי91.84כןטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי וו גרירה במגן קד

AB28VO18 - ש' 18-21מגן קדמי פנימי XC-60 חליפי3,062.23כןוולוו

AB290CI21 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי  C-4 חליפי414.35כןסיטרואן

AB290TO12 - חליפי2,239.10כןטויוטה אוונסיס 09-14מגן קדמי חיצוני

AB292CH14- חליפי3,769.17כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ספוילר/פח אבנים קדמי לצבע

AB294TO12-( ברזל) חליפי1,038.60כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן אח' פנימי תחתון

AB389AU(PHEV) 20- ש' 19-22מגן אח' חיצוני A7 חליפי8,936.90כןאודי

AB38BU10- 'חליפי250כןביואיק לה קרוס ש' 10-15קצה שילדה למגן קד

AB38VW

גריל תחתון שחור מט ימין + חור 

חליפי383.2כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23לערפל 15-19

AB390AU18 - ש' 18-22סורג מגן קדמי A8 חליפי1,428.85כןאודי

AB393BM99-02 חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 99-05מגן קדמי חיצוני

AB393SE13- חליפי100.3כןסיאט לאון ש' 12-19תומך צדדי ימין למגן קדמי



AB394MI10- (צר) חליפי417.92כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מגן קדמי פנימי עליון

AB394SE13-16 חליפי209.95כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל

AB395AU19 - ש' 18-22מגן אח' פנימי A6 חליפי2,694.50כןאודי

AB395TO09-11 חליפי222.3כןטויוטה יאריס ש' 07-11סורג מגן קדמי עליון

AB397ME08-11 חליפי836.17כןמרצדס 204  ש' 08-11תומך ימין למגן קדמי

AB39BU10- 'חליפי250כןביואיק לה קרוס ש' 10-15קצה שילדה למגן קד

AB3OP14 - חליפי406.02לאאופל אינסיגניה 11-16סורג מגן קדמי

AB400ME09- חליפי589.19כןמרצדס 212  ש' 09-11תומך שמאל למגן קדמי

AB408HO09- ש' 08-12סורג מגן קדמי CR-V חליפי1,020.90כןהונדה

AB409CIש' 07-10פינה שמ' למגן אח' -07 5מקומות-לצבע C-4 חליפי425.79כןסיטרואן פיקסו

AB409MI04-05 חליפי249.35כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג מגן קדמי

AB409TO98-02 חליפי332.66כןטויוטה קורולה ש' 98-00מגן קדמי פנימי

AB410KI20 - 'חליפי2,806.02לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט למגן אח

AB414TO2WD 98-00 חליפי791.03לאטויוטה היילקס ש' 98-01מגן קדמי חיצוני שחור

AB416MI02 -00 'חליפי1,007.60כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פינה שמאל למגן קד

AB417MI04-05 חליפי622.5כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן קדמי פנימי

AB418ME03-07 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W211 קלאס S  ש' 

חליפי3,582.84כן01-07

AB418MI4 עם חורWD 07-09 מגן קדמי חיצוני

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,506.02לא15

AB418VW15 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי166.51כן15-22

AB419MA06-07 חליפי1,306.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מגן קדמי חיצוני

AB420BM04-  חליפי1,500.02לאב.מ.וו 500 ש' 04-07מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישן

AB420SE(FR דגם) חליפי422.45כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי - 17

AB421MI06-08 חליפי1,306.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB422VWV 14 - 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'חליפי306.02לאפולקסווגן פולו ש

AB425MAX 03-06 ש' 03-06תומך שמאל למגן קדמי B2500 חליפי250כןמאזדה

AB426SEFR - 17 חליפי3,798.41כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

AB427MA00-02 חליפי342.93לאמאזדה 626 ש' 00-02פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB42DG12 - (מדרכה) חליפי1,115.63כןדודג' ראם 12-19כיסוי עליון למגן אחורי

AB431BM09-10 חליפי3,223.51כןב.מ.וו 300 ש' 09-11מגן אח' חיצוני

AB435TO98-02 (עליון) חליפי778כןטויוטה קורולה ש' 98-00מגן אח' חיצוני

AB436TO98-02 חליפי816.77כןטויוטה קורולה ש' 98-00מגן אח' חיצוני תחתון

AB437MI06-08 (ללא ערפל) חליפי116.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08גריל תחתון שמאל

AB440SE17 - חליפי77כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

AB444BM01-03   'חליפי214.94לאב.מ.וו 500 ש' 97-03תושבת לוחית רישוי  קד

AB444SE13 - חליפי1,251.15כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' פנימי

AB445CI13-חליפי2,313.49כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB445SE14 - חליפי721.6כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מגן אח' פנימי

AB447HY11-13 ש' 11-15מגן קדמי פנימי i35 חליפי588.95כןיונדאי אלנטרה

AB450MI03-07 חליפי804כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מגן קדמי פנימי

AB450TO03-06 חליפי478כןטויוטה יאריס ש' 03-06מגן קדמי פנימי

AB451MA05-10 חליפי1,186.02לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן קדמי פנימי

AB452CI13- (פלסטיק) חליפי487.42כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן אח' פנימי

AB452MIR=L 04-08 חליפי9.6כןמיצובישי לנסר ש' 04-08קליפס לפנס ראשי

AB454AU09-16 ש' 09-16מגן קדמי פנימי Q5 חליפי1,752.31כןאודי

AB456AU08- ש' 08-14מגן אח' פנימי Q7 חליפי4,858.21כןאודי

AB459VW17 - חליפי5,456.47כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' חיצוני

AB45VW15 - חליפי901.94כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג מגן קדמי

AB460AU09 -  16 'ש' 09-16תומך צדדי למגן קדמי ימ Q5 חליפי105.49כןאודי

AB461BM99-05 חליפי539.34כןב.מ.וו 300 ש' 99-05מגן אח' פנימי



AB462VW11- 'חליפי552כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פס קישוט שמ' למגן אח

AB464NI15- חליפי1,162.19כןניסאן אלמרה ש' 15-17מגן אח' פנימי

AB464SE17 - חליפי822.7כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

AB464VW98-04 חליפי276.52לאפולקסווגן גולף ש' 98-04מגן קד' פנימי

AB467CI10-11 - ( סט)  פיקסו ש' 10-18פס קישוט למגן קדמי C-3 חליפי506.02לאסיטרואן

AB469TO4WD 06-08 חליפי1,951.30כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB46DC15 - חליפי241.38כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קלקר למגן אח' שמאל

AB46ISחליפי506.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן קדמי פנימי (עליון) -07 אין חליפי

AB472NI15- חליפי255.93כןניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון ימין+חור לפנס ערפל

AB473NI15- חליפי286.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון שמאל+חור לפנס ערפל

AB476AU09-16 ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 חליפי4,298.00כןאודי

AB47SK06- חליפי290כןסקודה אוקטביה ש' 06-08ספוילר/פח אבנים קדמי

AB481KI10-11 חליפי1,311.68כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן אח' פנימי

AB482BM01-05 ש' 01-05פס קישוט למגן קדמי שמאל X5 חליפי250כןב.מ.וו

AB483CI08- (קצר) חליפי3,649.48כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן אח' חיצוני

AB483MI08-10 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 08-15 'חליפי146.69כןמיצובישי לנסר ש

AB484AU06-08 (ספורטבק) ש' 06-08מגן אח' חיצוני A3 חליפי2,184.33כןאודי

AB486SU13- חליפי318.1כןסובארו פורסטר 13-18גריל תחתון ימין + חור לפנס ערפל

AB487CI(דגם ארוך) חליפי959.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פינה שמ' למגן אח' -12

AB487FO15- כיסוי פנס ערפל ימ' עם חור לערפל

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי236.2כן19

AB488BM12-15 לוקשרי F30 חליפי4,806.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני

AB491SU13- 'חליפי184.16כןסובארו פורסטר 13-18תומך שמ' צדדי למגן אח

AB492TO07-09 חליפי92.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11סורג מגן קדמי תחתון

AB492VW15- חליפי148.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך ימין למגן קדמי

AB493VW15- חליפי150כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי

AB497AUD3 09- ש' 09-11מגן אח' חיצוני A3 חליפי3,694.95כןאודי

AB499KI14- חליפי147.35כןקאיה סול ש' 14-18תומך שמאל למגן קדמי

AB4DC15-17 חליפי1,986.86כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' חיצוני

AB4SK01-04 מגן קדמי פנימי

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי604.91כן

AB500MA07-09 (עם ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 07-14 'חליפי144.02לאמאזדה 2 ש

AB503MA04-08 4תפס שמ' למגן אח' (צד) לבןD 04-09 'חליפי100.7כןמאזדה 3 ש

AB504HO08- חליפי446.32כןהונדה אקורד ש' 08-11קלקר למגן קדמי

AB504KI13-(שחור) חליפי80.02לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB505MA04-06 (גריל) 4תומך ימין מרכזיD 04-09 'חליפי66.69כןמאזדה 3 ש

AB505SZ13- קרוסאובר 13-16מגן אח' חיצוני תחתון SX4 חליפי1,822.00כןסוזוקי

AB506MA04-06 4תומך שמאל מרכזי (גריל) קדמיD 04-09 'חליפי66.69כןמאזדה 3 ש

AB510TO08- חליפי185.18כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימין למגן קדמי צדדי

AB511SZ15 - חליפי4,087.54כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB513AU09- ש' 08-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי A4 חליפי120.02לאאודי

AB513FI03- חליפי2,386.22כןפיאט דוקאטו ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

AB518PE99-05 חליפי500.96כןפיג'ו 206 ש' 99-07מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

AB519FI04-11 חליפי294.69כןפיאט פנדה ש' 04-11סורג מגן קדמי

AB524AU11- ש' 11-18גריל תחתון שמאל A1 חליפי309.7כןאודי

AB526VW13-16 חליפי3,612.50כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' חיצוני

AB527ME

מגן קדמי חיצוני ללא חור וחיישנים 

ולקישוטים -11

מרצדס W204 קלאס C  ש' 

חליפי3,474.47כן11-13

AB527VW13-16 חליפי1,803.31כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' פנימי



AB233MA08- חליפי16.69כןמאזדה 6  ש' 08-13ספוילר קד' ימין

AB234AU19 - ש' - 19ספוילר קד' ימין A1 חליפי498.95כןאודי

AB237AU16 - ש' 16-19מגן מצננים תחתון A4 חליפי791.35כןאודי

AB237SZ06-10 חליפי558.9כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי פנימי עליון

AB238MI17 - ש' 17-19מגן קדמי פנימי ASX חליפי2,725.10כןמיצובישי

AB238SZ99-04 חליפי806.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 98-05מגן קדמי פנימי

AB239AU18-20  ש' 18-22מגן קדמי חיצוני A6 חליפי10,963.30כןאודי

AB23PE10- חליפי410.98כןפיג'ו 3008 10-16סורג מגן קדמי

AB23TE21 - (בומבה) חליפי1,200.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

AB240SZ06-08 חליפי2,306.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן אח' חיצוני

AB242FO13- חליפי167.49כןפורד קוגה ש' 13-18תומך פנימי ימין למגן קדמי

AB242SZ06-10 חליפי486.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי פנימי תחתון

AB242TO15 - חליפי485.58כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי

AB244PE08- חליפי134.66כןפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט ימין למגן קדמי

AB245CV06-07 חליפי2,306.02לאשברולט מאליבו ש' 04-07מגן קדמי חיצוני

AB245NI18 - טרייל ש' 15-23תושבת גריל תחתון שמאל X חליפי446.34כןניסאן

AB245SK11-חליפי245כןסקודה פביה ש' 08-14סורג מגן קדמי

AB246MI17 - מסגרת לפנס ערפל שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי275.44כן19

AB247NI06-11 חליפי152.05כןניסאן מיקרה ש' 06-11קלקר למגן קדמי

AB247SU09- 'חליפי95.06כןסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי וו גרירה במגן קד

AB248AU18 - ש' 18-22ספוילר אחורי A6 חליפי2,836.45כןאודי

AB249MA19 - חליפי138.5כןמאזדה 6  ש' - 19מגן מנוע תחתון

AB249SK20 - (מוביל מגן) חליפי80.02לאסקודה אוקטביה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

AB252SK13-(סרגל) חליפי137.7כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

AB253MI18 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי277.1כן21

AB254MI20 - ש' - 20גריל תחתון שמאל ASX חליפי913.7כןמיצובישי

AB255CI

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי -

חליפי449.18כןסיטרואן קקטוס 1515-20

AB256MI

קישוט ניקל עליון לגריל תחתון שמאל - 

חליפי673.9כןמיצובישי ASX ש' - 2020

AB256PE08-09 חליפי236.65כןפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB25AU19 - ש' - 19גריל תחתון ימין Q3 חליפי935.85כןאודי

AB262CH11- 'חליפי4,574.70כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13קלקר למגן אח

AB262MI20 - חליפי4,389.40כןמיצובישי טרייטון - 20מגן אח' חיצוני

AB262TO14-17 תומך שמאל למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי676.68כן21

AB263MI20 - ש' - 20מגן קדמי פנימי עליון ASX חליפי1,810.50כןמיצובישי

AB369FI09- (פלסטיק) חליפי1,086.30כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן אח' פנימי

AB369HO05-05 4מגן קדמי פנימי ארופאיD 01-06 'חליפי553.33כןהונדה סיווק ש

AB369SK13 - חליפי74.1כןסקודה סופרב ש' 13-15גריל תחתון ימין

AB36HY

תומך עליון ימין (שפם) למגן קדמי 05-

X  1005-10 'חליפי86.02לאיונדאי טוסון ש

AB371VO20 - ש' 15-22ספוילר/פח אבנים קדמי XC90 חליפי1,842.15כןוולוו

AB372KI10- חליפי1,753.21כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן אח' פנימי

AB372MA03-05 חליפי997.9כןמאזדה 6 ש' 03-07מגן קדמי חיצוני

AB373KI17 - חליפי2,353.65כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' חיצוני עליון

AB373ME

מגן אח' חיצוני ללא קישוט+חור סנסור-

חליפי1,500.02לאמרצדס 204  ש' 0808-11

AB376HO98-02 חליפי1,535.76כןהונדה אקורד ש' 98-02מגן אח' פנימי



AB377HY10- מגן אח' חיצוניIX35 10-15 חליפי2,186.17כןיונדאי

AB377VW

תומך צדדי ימין לכנף קדמי (מוביל 

חיצוני) 06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי60.8כן

AB379SKV 15-17 חליפי54.15כןסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון שמאל

AB37LE18 -20 ש' 15-23ספוילר אחורי NX חליפי900.75כןלקסוס

AB380AU21 - ש' 17-22מגן תחתון למגן קדמי Q5 חליפי1,260.55כןאודי

AB381HO06-12 4מגן קדמי פנימיD 06-12 'חליפי909כןהונדה סיווק ש

AB383AU21 - ש' 17-22תומך עליון שמאל למגן קדמי Q5 חליפי332.35כןאודי

AB385CI11- ש' 11-14מגן קדמי חיצוני C-4 חליפי2,919.55כןסיטרואן פיקסו

AB385RE17 - 4 ש' 17-23סט תומכים למגן קדמי ימין+שמאלD חליפי617.25כןרנו גרנד קופה

AB386SEFR - 12-16 חליפי3,276.27כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

AB387FO13 - חליפי906.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי על' לפח חזית

AB387ME06-12 'פינה ימ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי487.38כן18

AB387SE09- חליפי58.9כןסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB388RE17 - 4 ש' 17-23סט תומכים לספוילר קדמי תחתוןD חליפי177.92כןרנו גרנד קופה

AB388SE09- חליפי76כןסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי ימין למגן קדמי

AB38MA4D 10- 4מגן קדמי פנימיD 10-14 'חליפי804.58כןמאזדה 2 ש

AB390SK13- חליפי104.5כןסקודה סופרב ש' 13-15מסגרת לפנס ערפל קד' שמאל

AB393VW11 - חליפי555.05כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15סורג מגן קדמי שחור

AB394CV08-10 (אלומניום) חליפי1,514.68כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי

AB397VW08-11 חליפי498.1כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10גריל תחתון ימין+ערפל

AB398BM01-02 חליפי860.02לאב.מ.וו 500 ש' 97-03מגן קדמי חיצוני

AB3SE13- חליפי494כןסיאט לאון ש' 12-19תומך לפנס ערפל שמאל

AB400SE12 - (סטיישן) חליפי522.5כןסיאט איביזה  ש' 09-16ספויילר קדמי

AB403ME96-00 'פינה ימ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 96-

חליפי286.02לא99

AB227VW09- חליפי250כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך שמאל למגן קדמי

AB228MI18 - חליפי3,315.50כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

AB228SK20 - חליפי367.2כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

AB228VW09- חליפי133.89כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך ימין למגן קדמי

AB229MA12- ש' 12-16תומך (פחית) שמאל למגן קדמי CX-5 חליפי162.16כןמאזדה

AB230MI18 - חליפי3,343.20כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג מגן קדמי

AB230TOחליפי1,306.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר קדמי - 10 יבוא אישי

AB232MI18 - (מפואר) חליפי1,995.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר אחורי

AB233VO16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני תחתון S90 חליפי1,036.14כןוולוו

AB235CV07-10 מגן אח' חיצוני

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי1,306.02לא

AB235VO18 - ש' 18-21סורג מגן קדמי XC-60 חליפי1,500.00כןוולוו

AB236MI17 - מגן קדמי חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי3,135.65כן19

AB237FO

 R=L 11- 'תומך ימ' תחתון למגן אח

4D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי97כן

AB237MA10- חליפי1,189.00כןמאזדה 5 ש' 10-18מגן קדמי פנימי

AB237NI20 - חליפי997.96כןניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB239CV4D 03-10 4מגן קדמי פנימיD 03-10 'חליפי488.93כןשברולט אופטרה ש

AB23BU

מגן אח' חיצוני עם חור לחיישינים 

חליפי6,206.02לאביואיק לה קרוס ש' 10-15(אגזוז אחד)-10

AB23CI18 - חליפי351.47כןסיטרואן ג'אמפי - 18גריל תחתון שמאל

AB243CI18 - חליפי3,727.71כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים

AB243FO10- חליפי350כןפורד קונקט ש' 03-13מגן קדמי פנימי



AB245SZ02-07 4/5מגן קדמי פנימיD 02-04 'חליפי960.02לאסוזוקי ליאנה ש

AB247CV04-07 חליפי1,136.16כןשברולט מאליבו ש' 04-07מגן אח' פנימי

AB248NI20 - חליפי3,149.07כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן אח' חיצוני

AB248VW08- 'חליפי53.6כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד

AB24NI14 - (בומבה) חליפי156.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך שמאל למגן קדמי

AB24PE12- חליפי624.62כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגן קדמי פנימי

AB24TE21 - (בומבה) חליפי1,200.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

AB250FO11- חליפי395.58כןפורד מונדאו ש' 08-12פח אבנים/ספוילר אחורי סטיישן

AB250MA12- (גדול) חליפי523.87כןמאזדה 5 ש' 10-18מגן מנוע קדמי מרכזי

AB251CV4/5D 03-08 מגן מנוע תחתון

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי36כן5

AB252MA17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים CX-5 חליפי2,585.00כןמאזדה

AB253KI16-18 חליפי1,296.22כןקאיה נירו 16-23פח אבנים/ספויילר אחורי

AB255KI06- חליפי250כןקאיה סראטו ש' 06-09קלקר למגן קדמי

AB256CV

גריל תחתון ימין + חור לערפל (פנימי) 

07-10

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי7.14כן

AB234MI17 - ש' 17-19כיסוי אמצעי במגן קדמי ASX חליפי1,899.05כןמיצובישי

AB236SZ06-08 חליפי1,489.00כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

AB237KI19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן קדמי חיצוניD חליפי4,506.02לאקאיה סיד

AB23VO13 - ש' 08-17מגן קדמי חיצוני XC-60 חליפי5,925.01כןוולוו

AB23VW04-09 חליפי3,167.88כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09מגן קדמי פנימי

AB241NI14 - (בומבה) חליפי80.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך ימין למגן קדמי

AB244CI05-  ש' 05-10פס קישוט למגן קדמי שמאל שחור  C-4 חליפי194.06כןסיטרואן

AB244CV08- (תחתון) חליפי320.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12סורג מגן קדמי

AB245CIV 19 - 'חליפי287.58כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB245KI16 - חליפי553.78כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי

AB246CIV 18 - חליפי3,034.04כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי חיצוני

AB246SZ5D 02-05 חליפי981.09כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 98-05מגן קדמי חיצוני

AB247KI16- חליפי1,911.06כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי תחתון

AB248MA4D 19 - 4/5תומך אח' תחתון פנימיD -19 'חליפי321.7כןמאזדה 3 ש

AB24KI07-08 חליפי313.76כןקאיה מגנטיס ש' 07-08מגן מנוע תחתון

AB24MA17 - 'ש' 17-22תומך ימ' למגן אח CX-5 חליפי60.94כןמאזדה

AB250VO14 - ש' 08-17מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים XC-60 חליפי6,097.36כןוולוו

AB251GM

מגן קדמי חיצוני שחור (חורים לקישוט) 

חליפי3,422.42כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-0803-08

AB252MI18 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי277.1כן21

AB253FO

מגן אח' חיצוני תחתון TXT עם גרירה- 

חליפי1,886.02לאפורד אקספלורר ש' 1206-11

AB253SZ06-08 חליפי359.56כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג מגן קדמי

AB254AU17-20  ש' 17-22ספוילר קדמי Q5 חליפי2,783.57כןאודי

AB254MA13- 4/5כיסוי מתיז מים במגן קד' שמאלD 13-18 'חליפי197.59כןמאזדה 3 ש

AB255MA4D 19 - 4/5מגן קדמי חיצוניD -19 'חליפי2,096.54כןמאזדה 3 ש

AB256SZRH=LH  5D 4/5כיסוי לפנס ערפל קדמיD 08-14 'ש SX4  חליפי133.84כןסוזוקי

AB257RE17 - 4 ש' 17-23תומך שמאל למגן קדמיD חליפי693.93כןרנו גרנד קופה

AB25TO15- 'חליפי620.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך שמ' למגן אח

AB260MI20 - ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון ASX חליפי564.4כןמיצובישי

AB260RE4D 17 - 4 ש' 17-23קלקר סט למגן קדמיD חליפי566.7כןרנו גרנד קופה

AB261KI10- חליפי1,087.50כןקאיה סול ש' 10-11מגן קדמי חיצוני

AB262CV

תומך מרכזי עליון למגן קדמי (פלסטיק) -

חליפי1,046.70כןשברולט טראוורס 0909-11



AB266MI18 - 'תומך שמ' למגן אח

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי185.09כן21

AB269VO01-04 ש' 01-04פס קישוט אמצעי למגן קדמי S60 חליפי342.25כןוולוו

AB404KI21 - מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי2,875.89כן

AB404MA4/5D 04-06 4מגן קדמי פנימיD 04-09 'חליפי786.02לאמאזדה 3 ש

AB405TO98-00 (עליון) חליפי456.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00מגן קדמי חיצוני

AB408CI07-10 (5 מקומות) ש' 07-10מגן אח' חיצוני C-4 חליפי3,022.51כןסיטרואן פיקסו

AB408MI00-02 חליפי1,561.30לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מגן קדמי פנימי

AB40BU06- חליפי3,360.02לאביואיק לוצרן ש' 06-08מגן קדמי חיצוני

AB410HY

פס קישוט למגן קדמי שמאל (ניקל) 09-

115D 07-12 'ש i30 חליפי218.45כןיונדאי

AB411VW15 - חליפי246.05כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

AB417BM

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

חליפי1,721.32לאב.מ.וו 500 ש' 04-07(ללא חיישנים) 04-07

AB418BM05-08 חליפי2,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 05-08מגן קדמי חיצוני

AB418SE16-19 חליפי2,814.36כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני

AB421KI

מסגרת ניקל ימין לסורג מגן קדמי 17-

20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי177.65כן

AB428KI13-15 חליפי1,399.00כןקאיה פורטה 13-18מגן אח' פנימי

AB428SE17 - חליפי432.1כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין עם חור

AB429MI4D 08- 4מגן אח' חיצוניD 08-15 'חליפי2,300.90כןמיצובישי לנסר ש

AB432TO2WD 98-00 חליפי1,706.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01מגן קדמי חיצוני ניקל

AB438TO00-02 חליפי475כןטויוטה יאריס ש' 00-02מגן קדמי חיצוני עליון

AB43FO09- חליפי1,756.02לאפורד אדג' ש' 09-14מגן אח' חיצוני תחתון

AB43ME15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני ללא ערפל V-CLASS חליפי6,749.53כןמרצדס

AB440MI05-10 חליפי2,345.15כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מגן אח' חיצוני

AB440TO00-02 חליפי526.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02מגן קדמי חיצוני תחתון

AB442MA99-04 חליפי100.57כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן מנוע תחתון ימין

AB446BM04-07 חליפי408.02כןב.מ.וו 500 ש' 04-07סורג מגן קדמי

AB447MA04-08 ('קד) 4מגן מנוע תחתוןD 04-09 'חליפי145כןמאזדה 3 ש

AB448MA5D 07-11 5מגן קדמי פנימיD 07-14 'חליפי1,069.73כןמאזדה 2 ש

AB448MI08-10 (צדדי שמאל) 4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'חליפי206.02לאמיצובישי לנסר ש

AB449AU05-07 ש' 05-07פח אבנים/ספוילר אחורי A4 חליפי596.02לאאודי

AB451BM

מגן קדמי חיצוני (עם חורים למתזים 

חליפי1,886.02לאב.מ.וו 500 ש' 04-07וחיישנים) 04-07

AB451VW11- חליפי733.55כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סורג מגן קדמי

AB453SE17 - חליפי207.2כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל ללא חור

AB454MA04-08  4מגן מנוע תחתון ימיןD 04-09 'חליפי58.25כןמאזדה 3 ש

AB455AU09-  ש' 09-11מגן קדמי חיצוני A3 חליפי2,572.66כןאודי

AB456TO4X4 02- חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05ספוילר/פח אבנים קדמי

AB458VW11- חליפי3,900.00לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מגן אחורי ללא חורים לחיישנים

AB460MA03-07 חליפי68.02לאמאזדה 6 ש' 03-07תומך שמ' למגן אח' צדדי

AB460SEFR 17 - חליפי3,488.49כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB461MI

  RH=LH מסגרת לפנס ערפל קדמי

חליפי173.84כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-0908-09

AB461SE17 - חליפי395.6כןסיאט לאון ש' 12-19תומך ימין למגן קדמי

AB463MA03-07 (לבן) חליפי26.69כןמאזדה 6 ש' 03-07תומך שמ' למגן קד' צדדי

AB464MI08- 4גריל תחתון ימין ללא חורD 08-15 'חליפי80.02לאמיצובישי לנסר ש

AB465BM06-08 חליפי730.04כןב.מ.וו 700 ש' 06-08פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB465FO15 - חליפי2,194.73כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי תחתון



AB466MI08-  4גריל תחתון שמאל עם חור סגורD 08-15 'חליפי162.38כןמיצובישי לנסר ש

AB468HY10-13 ספוילר למגן קדמיIX35 10-15 חליפי400.35לאיונדאי

AB469MA01-05 חליפי250כןמאזדה פרמסי ש' 01-05פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB470BM05-08 חליפי250כןב.מ.וו 300 ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB473SU13- חליפי386.02לאסובארו פורסטר 13-18שפם שמאל תחתון לפנס

AB475AU09-16 ש' 09-16גריל במגן קדמי ימין Q5 חליפי366.35כןאודי

AB476VW16 - חליפי456.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון ימין

AB478CV

סורג מגן קדמי תחתון + מסגרות ניקל -

114/5D 11-17 'חליפי570.48כןשברולט סוניק ש

AB479ME07- מגן קדמי חיצוני לצבע

מרצדס 211 קלאס E  ש' 07-

חליפי3,506.02לא10

AB480TO07-09 חליפי1,534.96כןטויוטה יאריס ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB481SZ09- חליפי751.76כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג מגן קדמי

AB486VW

מגן אח' חיצוני (לדגם 2 דלתות מטען) - 

15

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,960.02לא15-22

AB488TO4WD 06-08 חליפי338כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי פנימי

AB488VW17 - חליפי226.95כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

AB489SU10-12 חליפי2,304.91כןסובארו פורסטר ש' 09-12מגן קדמי חיצוני

AB492SZ13 - קרוסאובר 13-16מגן אח' פנימי SX4 חליפי1,070.58כןסוזוקי

AB494VW15- 'חליפי406.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך שמ' למגן אח

AB495VW15- 'חליפי406.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך ימ' למגן אח

AB496MI08- '4תומך צדדי ימ' למגן אחD 08-15 'חליפי76כןמיצובישי לנסר ש

AB497KI13-14 חליפי96.02לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע צד שמאל

AB497TO07-09 ש' 07-09מגן קדמי פנימי תחתון RAV-4 חליפי1,789.77כןטויוטה

AB498MI05- חליפי406.85כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07תומך ימין עליון למגן קדמי

AB4NI13 - חליפי299.64כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון ימין עם ניקל

AB4OP

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

חליפי4,782.43כןאופל אסטרה ש' 1616-19

AB263PE08-09 חליפי445.12כןפיג'ו 207 ש' 08-12ספוילר קד' שמאל

AB263SK11- חליפי42.02לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון ימין פנימי למגן קדמי

AB265CI16- ש' 16-18כיסוי פנס ערפל שמאל C-4 חליפי435.18כןסיטרואן פיקסו

AB265NI20 - חליפי1,013.15כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

AB266CV04-07 חליפי1,806.02לאשברולט מאליבו ש' 04-07מגן אח' חיצוני

AB266KI16 - חליפי2,806.02לאקאיה פורטה 13-18מגן אח' חיצוני

AB266MA19 - 'חליפי116.19כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB266NI20 - 'חליפי363.77כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמ' למגן אח

AB267VW10- חליפי161.6כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי פנס ערפל בספוילר קד' ימין

AB268CV09-12 חליפי3,799.00כןשברולט טראוורס 09-11מגן קדמי חיצוני

AB26DC15- 'חליפי248.7כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18תומך שמ' למגן אח

AB26KI07- חליפי1,654.47כןקאיה קרניבל ש' 07-10מגן קדמי פנימי

AB273FO13- חליפי115.34כןפורד קוגה ש' 13-18תומך פנימי שמאל למגן קדמי

AB273TO16 - חליפי2,921.64כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי פנימי

AB275TO

תומך שמ' (צדדי סרגל) למגן אח' 09-

חליפי367.17כןטויוטה פריוס ש' 1007-12

AB276AU12 -17 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני Q3 חליפי8,134.00כןאודי

AB276NI20 - חליפי1,229.58כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן מנוע תחתון

AB277CI19 - 'חליפי223.01כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

AB278FO

מגן אח' חיצוני תחתון עם  חב' גרירה -

חליפי3,959.75כןפורד אקספלורר ש' 1111-14

AB278VW15-19 חליפי797.05כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23ספוילר/פח אבנים קדמי

AB279MI20 - חליפי3,698.61כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מגן אח' חיצוני

AB279OP12- חליפי2,860.02לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן קדמי חיצוני



AB279SU10- חליפי79.2כןסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך ימין למגן קדמי

AB27FO03- חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08גריל תחתון שמאל

AB281CV4D 11- 4/5מגן אח' חיצוניD 11-17 'חליפי1,568.93כןשברולט סוניק ש

AB284MI14-19 חליפי260.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג מגן קדמי

AB284SK

גריל תחתון שמאל (מפואר) עם חור 

חליפי80.75כןסקודה אוקטביה 13-16לערפל -13

AB285FO14 - 'חליפי199.24לאפורד טרנזיט ש' 14-21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB286FO14 - חליפי356.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל

AB288FO07 - (אפור) חליפי960.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13מגן אח' חיצוני

AB289VW08- 'תומך מרכזי למגן אחCC 08-11 'חליפי117.6כןפולקסווגן פאסט ש

AB292NI01-03 (אנגלי) חליפי201.04כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מגן קדמי פנימי עליון

AB293CH14- חליפי3,126.70כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פח אבנים/ספוילר אחורי לצבע

AB294MA17 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי CX-5 חליפי81.78כןמאזדה

AB457TO4WD 98- 01חליפי1,480.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01מגן קדמי חיצוני שחור

AB45SK06-08 חליפי179.05כןסקודה אוקטביה ש' 06-08פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB461AU09 - 16 'ש' 09-16תומך צדדי למגן קדמי  שמ Q5 חליפי104.5כןאודי

AB462TO02-05 חליפי178.82כןטויוטה היילקס ש' 02-05תומך ימין למגן קדמי

AB463SE

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

חליפי3,173.96כןסיאט איביזה  ש' 1717-22

AB463VW11- 'חליפי427.2כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פס קישוט ימ' למגן אח

AB464AU09- ש' 09-16ספוילר קד' ימין Q5 חליפי504.8כןאודי

AB464MA03-07 (לבן) חליפי16.15כןמאזדה 6 ש' 03-07תומך ימ' למגן קד' צדדי

AB465PE84-98 'למגן קד R=L חליפי89.8כןפיג'ו 205 ש' 84-98תומך/אוחז

AB466CV11-  4/5מגן קדמי חיצוניD 11-17 'חליפי1,553.00כןשברולט סוניק ש

AB466TO01-02 חליפי248.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02גריל תחתון שמאל במגן

AB472MI08- חליפי3,806.02כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

AB47FO04-05 חליפי257.42כןפורד מונדאו ש' 01-07ספוילר קדמי

AB481SU12 - ש' 12-17מגן אח' חיצוני XV חליפי1,967.13כןסובארו

AB482MI08- 4תומך צדדי ימין למגן קדמיD 08-15 'חליפי139.4כןמיצובישי לנסר ש

AB486KI12-4מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישניםD 12-16 'חליפי1,874.25לאקאיה ריו ש

AB487VW17 - חליפי540.6כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

AB489BM06-08 חליפי6,318.78כןב.מ.וו 700 ש' 06-08מגן קדמי חיצוני

AB48SK01-05 גריל תחתון ימין

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי26.4כן

AB490SU13- 'חליפי185.01כןסובארו פורסטר 13-18תומך ימ' צדדי למגן אח

AB491SZ13 - קרוסאובר 13-16מגן קדמי פנימי SX4 חליפי1,698.00כןסוזוקי

AB493AU

מגן קדמי חיצוני (ללא חיישנים, ללא 

חליפי3,587.94כןאודי A4 ש' 08-15מתזים) 08-10

AB495TO04-08 חליפי2,106.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08מגן אח' חיצוני

AB498KI09- חליפי333כןקאיה פורטה 09-12ספוילר אחורי

AB499VW17 - חליפי206.55כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB503AU06- ש' 06-08תומך ימין (בומבה) למגן קדמי A3 חליפי464כןאודי

AB503SU10- ש' 09-14כיסוי שפריצר במגן ימין B4 חליפי150כןסובארו

AB503VW17 - חליפי5,306.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן אח' חיצוני

AB504MI08- חליפי959.31כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן קדמי פנימי

AB507HO01-05  4מגן מנוע תחתון מרכזיD 01-06 'חליפי387.32כןהונדה סיווק ש

AB509MA08-12 חליפי179.34כןמאזדה 6  ש' 08-13קלקר למגן קדמי



AB513VW13-16  חליפי96.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין עליון

AB514OP01-05 חליפי1,331.00כןאופל קורסה ש' 01-07מגן קדמי פנימי

AB296HO96-98 '4פס קישוט שמ' למגן קדD 96-00 'חליפי93.76כןהונדה סיוויק ש

AB297CI10 - ש' 10-16סורג מגן קדמי שחור C-3 חליפי698.96כןסיטרואן

AB297NIחליפי558.57כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מגן אח' חיצוני 01-03 יפני

AB29NI21 - חליפי1,935.55כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון

AB304TO10-12 'חליפי124.02כןטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד

AB305KI12- 5תומך ימ' למגן אח' צדדיD 12-16 'חליפי176.02לאקאיה ריו ש

AB307KI16 - (מוביל אוויר) חליפי24.02לאקאיה פורטה 13-18גריל תחתון ימין

AB308FO4D 11- ספוילר אחורי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,076.25כן

AB30MG18 - ש' 18-23מגן קדמי פנימי ZS חליפי788.03כןאם ג'י

AB30VO17 - ש' 08-17ספוילר/פח אבנים קדמי XC-60 חליפי956.18כןוולוו

AB312CH11 - חליפי2,980.80כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' פנימי

AB312KI18 - חליפי2,438.91כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' פנימי

AB313CH17 - חליפי5,806.35כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB314MA92-94 ש' 92-94מגן קד' חיצוני F323 חליפי1,000.02לאמאזדה

AB315TO12- 'חליפי365.98כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך ימ' למגן אח

AB316CI01- חליפי1,589.48לאסיטרואן קסרה ש' 01-05מגן אח' חיצוני

AB317CH22 - חליפי7,213.95כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון

AB318VW10- 5קישוט ספוילר קד'  שחורD 10-17 'חליפי1,206.02לאפולקסווגן פולו ש

AB31KI4D - 17 '5תומך צדדי שמ' למגן אחD/4D 17-22 'חליפי193כןקאיה ריו ש

AB31MG18 - ש' 18-23מגן אח' פנימי ZS חליפי897.87כןאם ג'י

AB322CI

מגן פנימי קדמי עליון פלסטיק (קלקר) -

חליפי298.86כןסיטרואן C-4  ש' 0505-10

AB322FO13-חליפי1,860.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB322HO97-02 (תחתון) ש' 97-02מגן קדמי פנימי CR-V חליפי2,176.05כןהונדה

AB324NI01-03 חליפי67.16כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03תפס ימין למגן קדמי

AB327KI20 - חליפי3,082.54כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

AB327SK14- חליפי57כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מתז פנס ימיו

AB329VO15 - ש' 15-22ספוילר קד' ימין XC90 חליפי1,161.87כןוולוו

AB333FO08-11 'חליפי124.02לאפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי וו גרירה במגן קד

AB334CI05-07 ש' 05-10מגן קדמי פנימי  C-4 חליפי1,545.33כןסיטרואן

AB336CI09- חליפי1,599.00כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי עליון

AB336VOV 16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני S90 חליפי13,459.38כןוולוו

AB33DC15-17 חליפי166.68כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

AB340SK15 - חליפי648.85כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' פנימי

AB340TO15 - חליפי501.47כןטויוטה אייגו ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

AB518TO07-09 חליפי319.72לאטויטה אוריס ש' 07-09מגן מנוע תחתון

AB520FI04-06 חליפי1,094.96כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06מגן קדמי חיצוני

AB521HO08- (פלסטיק) ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי CR-V חליפי86.27כןהונדה

AB526HO13-15 'ש' 13-18תומך ימ' למגן אח CR-V חליפי121.94כןהונדה

AB529MI08-15 גריל תחתון שמאל +ערפל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי156.52כן

AB52TO12- חליפי1,156.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן מנוע תחתון

AB531HY12- מגן אח' פנימיCW/4D i40 12-15  חליפי952.8כןיונדאי



AB531OP01- חליפי77.28לאאופל קורסה ש' 01-07סורג מגן קדמי

AB531TO07-09 ש' 07-09תומך ימין למגן קדמי RAV-4 חליפי136.02לאטויוטה

AB532PE99-07 חליפי1,739.91כןפיג'ו 206 ש' 99-07מגן קדמי חיצוני+ערפל

AB535FI07-11 חליפי1,106.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

AB537TO07-08 חליפי431.66כןטויוטה פריוס ש' 07-12קלקר למגן קדמי

AB538TO03-05 ספוילר/פח אבנים קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,062.74כן08

AB539PE02-05 חליפי392.06כןפיג'ו  307 ש' 02-05מגן קדמי פנימי

AB54ME17-19 מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

חליפי10,215.79כן13-19

AB553VWGTI 17 - חליפי397.8כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין

AB560FO13- חליפי506.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן מנוע תחתון

AB565ME

מגן קדמי חיצוני+חיישנים 

AVANTGARDE -13

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי7,506.02לא18

AB56MEV 19 - חליפי2,906.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' חיצוני

AB571MA

גריל תחתון שמאל ללא ערפל 10-11 

5D5D 07-14 'חליפי78.35כןמאזדה 2 ש

AB575PE

פס קישוט צדדי למגן קדמי ימין (שחור-

חליפי250.11כןפיג'ו 307 ש' 06-08חיצוני) 06-07

AB575RE00-04 (כולל קישוטים) חליפי1,367.26כןרנו סניק ש' 00-04מגן קדמי חיצוני

AB583MI10- 'חליפי1,156.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פינה שמ' למגן אח

AB584OP11- חליפי1,086.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי פנימי

AB586ME14 - (אלומיניום) תומך ימין למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,173.52כן14-21

AB592PE06-07 חליפי1,306.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08מגן קדמי חיצוני עם ערפל

AB593MA08- 'חליפי196.02לאמאזדה 6  ש' 08-13תומך שמ' למגן אח

AB595MI13- חליפי2,941.20כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן אח' חיצוני

AB597HY11- 'ש' 11-15תומך ימני (סרגל) למגן אח i35 חליפי86.39כןיונדאי אלנטרה

AB598ME08 - מדרגה במגן קדמי חיצוני

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי237.39כן18

AB598NI14- חליפי3,484.27כןניסאן אלטימה ש' 14-15מגן אח' חיצוני

AB599CI

תומך מרכזי למגן קד' (כוורת פלסטיק) -

חליפי958.34כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 1209-18

AB599NI14-16 חליפי1,942.38כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי עליון

AB340VW15-19 'חליפי815.1כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל למגן אח

AB342HO01-04 4מגן קדמי פנימיD 01-06 'חליפי564.72כןהונדה סיווק ש

AB345AU-05 ש' 05-08מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישן A6 חליפי4,247.10כןאודי

AB345VW04- חליפי250כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09גריל תחתון ימין

AB346KI17-20 קישוט למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי860.02לא

AB347CI07-09 (7 מקומות) ש' 07-10מגן קדמי חיצוני C-4 חליפי2,633.57כןסיטרואן פיקסו

AB349KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ניקלD חליפי568.02לאקאיה סיד

AB350AU01-03 ש' 01-03ספוילר קדמי A3 חליפי897.87כןאודי

AB352AU02-04 ש' 98-04גריל תחתון ימין + חור A6 חליפי350כןאודי

AB352HO4מגן אח' קופה 2 דלתותD 96-00 'חליפי508.68לאהונדה סיוויק ש

AB352RE17 - 5סורג מגן קדמיD 13-19  חליפי512כןרנו קליאו

AB354SK13- (ללא חור לערפל) חליפי123.77כןסקודה אוקטביה 13-16גריל תחתון ימין

AB354VW11- 'חליפי129.2כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אח

AB355TO

תומך צדדי ימין למגן קדמי (פלסטיק) 

חליפי107.39כןטויוטה יאריס ש' 00-0600-02



AB355VW11- חליפי184.16כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

AB356TO07-10 חליפי135כןטויוטה פריוס ש' 07-12גריל תחתון ימין ללא חור

AB356VW11- חליפי53.6כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

AB357VO18 - ש' 18-21גריל תחתון שמאל XC-60 חליפי558.8כןוולוו

AB358SK15-19 חליפי98.8כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון ימין

AB359VW

תומך מרכזי למגן קדמי (כוורת 

חליפי408.5כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פלסטיק) -11

AB35BM12- חליפי3,365.46כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' פנימי

AB35DC15- חליפי71.47כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן מנוע תחתון שמאל

AB35FO06-08 (עם ערפל) חליפי60.11כןפורד פוקוס ש' 06-08גריל תחתון שמאל

AB361TO14-16 חליפי368.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל + חור + ניקל

AB364HY18 - סורג מגן קדמיi30 - 18 חליפי177.6כןיונדאי

AB364KI10- חליפי2,341.51כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

AB365RE

סט תומכים צדדים למגן אחורי 

חליפי989.32כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23ימין+שמאל - 17

AB365TO17 - מגן קדמי פנימי תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי734.94כן22

AB366ME06- (גשר תחתון) מגן קדמי פנימי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,821.92כן18

AB367RE

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

חליפי1,254.99כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-2117-23

AB367SK17-20 חליפי151.3כןסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון ימין

AB368CI

מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים 11-

חליפי2,275.19כןסיטרואן C-4  ש' 1311-18

AB371SK

ספוילר/פח אבנים קדמי (מגן מצננים) - 

חליפי281.2כןסקודה ראפיד ש' 1313-18

AB257VW10- חליפי5,543.45כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן קדמי חיצוני

AB259CV

מסגרת לפנס ערפל קדמי ימין (שחור, 

חיצוני) 07-10

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי350כן

AB260FO

מסגרת לפנס ערפל שמאל (שחור) -11 

5/4D CW 

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי167.68כן

AB261CV09-10 חליפי1,791.57כןשברולט טראוורס 09-11מגן קדמי פנימי

AB261MA17 - גריל תחתון ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי41.77כן18

AB261RE17-21 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD חליפי3,635.97כןרנו גרנד קופה

AB262SK11- חליפי41.65כןסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאל פנימי למגן קדמי

AB263CV08- (עם ערפל) חליפי33.22כןשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל

AB264CI19 - 'חליפי511.09כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח

AB264CV08- (עם ערפל) חליפי38כןשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין

AB264SK11- חליפי58.9כןסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאל

AB267SZ09- (פשוט) חליפי3,450.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB268NI20 - חליפי936.06כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

AB26MA19 - 4/5מגן קדמי פנימי תחתוןD -19 'חליפי722.36כןמאזדה 3 ש

AB26MG21 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי EHS חליפי155.18כןאם ג'י

AB26VO

סורג מגן קדמי ללא חורים לחיישנים - 

חליפי602.46כןוולוו XC-60 ש' 1408-17

AB26VW06-10 -פס קישוט למגן קדמי ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי221.78כן

AB274BM15-17 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני X3 חליפי7,121.08כןב.מ.וו

AB274FO13- חליפי2,262.32כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי תחתון לפגוש קדמי

AB280SU10- חליפי138.88כןסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך שמאל למגן קדמי



AB282NI96-98 חליפי646.22כןניסאן אלמרה  ש'96-00מגן קדמי חיצוני

AB283AU13 - 'ש' 09-16קישוט תחתון למגן אח Q5 חליפי4,463.35כןאודי

AB283TO09-10 חליפי1,534.94כןטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני

AB285TO15 - חליפי2,892.94כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

AB287CH14- 'חליפי412.68כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה ימין למגן קד

AB290SK19 - חליפי1,152.35כןסקודה סקאלה - 19מגן קדמי פנימי

AB294KI13-15 '5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע תחתון קד' אחD חליפי152.08כןקאיה סיד

AB298HO96-98 '4פס קישוט שמ' למגן אחD 96-00 'חליפי55.46כןהונדה סיוויק ש

AB298KI15-17 חליפי1,860.02לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

AB29RE08-  4/5ספוילר/פח אבנים קדמיD 04-09 'חליפי760.75כןרנו מגאן ש

AB29VW13-16 'חליפי194.4כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB2AU17 - (בומבה) ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q5 חליפי766.7כןאודי

AB300MI21 - חליפי3,115.25כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון

AB26TO18 - סורג מגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,195.17כן21

AB270SK14- חליפי906.02לאסקודה יטי 14-18מגן קדמי פנימי

AB274VW08- גריל תחתון שמאל+ חור ערפלCC 08-11 'חליפי261.6כןפולקסווגן פאסט ש

AB278MI20 - חליפי2,817.12כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן אח' חיצוני

AB27NI20 - 'חליפי954.93כןניסאן סנטרה ש' - 20פס קישוט למגן אח

AB287MI

קישוט ניקל תחתון גריל תחתון שמאל - 

חליפי610.72כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020

AB288SK20 - חליפי1,970.12כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי פנימי

AB28BU06-09 'חליפי399.24כןביואיק לה קרוס ש' 06-09פס קישוט ימ' למגן אח

AB28DC15- 'חליפי1,153.76כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת לוחית רישוי קד

AB28NI17 - חליפי2,386.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19מגן אח' פנימי

AB292AU15-19 ש' 15-21סורג מגן קדמי Q7 חליפי586.15כןאודי

AB293MI17 - 'ש' 17-19תומך שמ' למגן אח ASX חליפי245.65כןמיצובישי

AB293NI01-03 חליפי921.94כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מגן קדמי חיצוני

AB295CH14- חליפי4,252.72כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עליון

AB295HY07-11 חליפי27כןיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB296KI15-17 חליפי2,860.02לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי פנימי

AB298CV5D 08- מגן קדמי חיצוני

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי1,064.73כן

AB298VO08- ש' 08-17מגן קדמי פנימי XC-60 חליפי4,484.37כןוולוו

AB29CI21 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי  C-4 חליפי414.35כןסיטרואן

AB29FO09- חליפי1,097.71כןפורד פיאסטה ש' 09-12מגן אח' פנימי

AB2IV15 - חליפי123.84כןאיווקו  דיילי 15-18גריל תחתון שמאל

AB301FO13-16 חליפי1,804.94כןפורד קוגה ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB304MI20- ש' - 20מגן אח' חיצוני ASX חליפי5,651.65כןמיצובישי

AB306FO4D 11-(ארוך) 'תומך צדדי ימ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי209.72כן

AB307NI97-99 חליפי2,868.05לאניסאן טראנו ש' 94-99מגן קדמי חיצוני

AB309VW10- חליפי493.87לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12גריל תחתון ימין

AB30NI19 - חליפי368.02לאניסאן אלטימה ש' - 19תומך תחתון למגן קדמי

AB30RE10- למגן קדמי L+R  חליפי236.23כןרנו סניק ש' 10-12סט תומכים

AB313CI(לצבע) ש' 02-09פס קישוט ימין למגן קדמי -02 C-3 חליפי295.62כןסיטרואן



AB318VO13 - ש' 13-18מגן אחורי חיצוני V-40 חליפי3,806.02לאוולוו

AB319AU01-04 ש' 01-04סורג מגן קדמי A4 חליפי387.32כןאודי

AB31FO03-06 חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08גריל תחתון שמאל + חור לערפל

AB31LE15 - ש' 15-23מגן מנוע תחתון שמאל NX חליפי284.98כןלקסוס

AB31VO16 - ש' 16-19סורג מגן קדמי S90 חליפי691.31כןוולוו

AB320AU01-04 (עם ערפל) ש' 01-04גריל תחתון ימין A4 חליפי137.6כןאודי

AB321TO15 - חליפי3,054.29כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן אח' חיצוני

AB322KI13-5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18מגן קדמי פנימיD חליפי2,909.30כןקאיה סיד

AB323AU02-04 ש' 98-04מגן אח' פנימי A6 חליפי350כןאודי

AB323HO97-98 ש' 97-02מגן אח' חיצוני CR-V חליפי2,356.02לאהונדה

AB323TO17 - 'חליפי583.5כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמ' למגן אח

AB324FO13- חליפי1,956.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB327RE

סט פסי קישוט לפנסי לד ימין + שמאל - 

175D 13-19  חליפי702.84כןרנו קליאו

AB328BM15 - ש' 13-21מגן אח' פנימי X1 חליפי3,806.02לאב.מ.וו

AB328HY09-10 מגן קדמי חיצוני + ערפלi20 09-12 חליפי1,506.02לאיונדאי

AB329SK10- חליפי3,561.20כןסקודה יטי 10-13מגן קדמי חיצוני

AB32DC15-17 חליפי935.07כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין +חור ערפל

AB32HY

תומך עליון שמאל (שפם) למגן קדמי 

X 05-1005-10 'חליפי86.02לאיונדאי טוסון ש

AB32KI17 - מגן מנוע שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי199.67כן

AB330SK5D 13-  חליפי1,925.10כןסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

AB331SK13-חליפי986.02לאסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' פנימי

AB332KI12-14 5מגן קדמי חיצוניD 12-16 'חליפי1,800.07כןקאיה ריו ש

AB333CI05- חליפי1,808.76כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08מגן קדמי חיצוני שחור

AB333HO4מגן אח' חיצוני 99-00 ללא פסי קישוטD 96-00 'חליפי673.22כןהונדה סיוויק ש

AB333SK13-חליפי948.1כןסקודה אוקטביה 13-16מגן מנוע תחתון

AB334BM15 - חליפי1,088.52כןב.מ.וו 120 ש' 15-19סורג מגן קדמי

AB334NI08 -(ברזל) חליפי20.63כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צד לכנף ימין

AB335ME19 - ש' -19מגן קדמי פנימי A קלאס W177 חליפי3,148.34כןמרצדס

AB336HOחליפי643.01לאהונדה אקורד ש' 98-02מגן אח' חיצוני 98-02 אמריקאי

AB336TO07-09 (ללא ערפל) חליפי248.65כןטויטה אוריס ש' 07-09גריל תחתון ימין

AB338KI12-14 5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 12-16 'חליפי126.4כןקאיה ריו ש

AB338VW15 - מגן אח' פנימי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי1,649.12כן15-22

AB340AUחליפי120.02לארשימת מקטים מבוטליםמקטים מבוטלים

AB341CI09- ש' 09-11מגן קדמי פנימי C-5 חליפי1,186.02לאסיטרואן

AB342VW06-חליפי594.4כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך מוביל שמאל למגן קדמי

AB343CI09- חליפי3,208.44כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני (פרטנר) +ערפל

AB348KI12- 4מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישניםD 12-16 'חליפי1,973.93כןקאיה ריו ש

AB348TO10-11 חליפי1,247.85כןטויוטה יאריס ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB349SU10- ש' 09-14כיסוי פנס ערפל ימין B4 חליפי280.25כןסובארו

AB528SZ17 - חליפי3,213.65כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן קדמי חיצוני

AB529OP98-04 חליפי581.58כןאופל אסטרה ש' 98-04ספוילר קד' שמאל

AB529SZ16- חליפי2,106.02לאסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB529TO08- חליפי844.82כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן קדמי פנימי



AB52DC12 - 'חליפי246.19כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תומך שמ' למגן אח

AB533TO06-  חליפי108.04לארשימת מקטים מבוטליםפס קישוט למגן קדמי שמאל

AB539VW16 - חליפי1,448.40כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB53DC12 - 'חליפי154.46כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תומך ימ' למגן אח

AB540TO07-09 ש' 07-09מגן קדמי פנימי  צר עליון RAV-4 חליפי122.16כןטויוטה

AB544FI07- חליפי894.59כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מגן קדמי פנימי

AB546AU06-08 ש' 06-08פח אבנים/ספוילר אחורי A3 חליפי1,900.60כןאודי

AB55DC12 - 'חליפי357.97כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18קלקר למגן אח' (סט) ימ'+שמ

AB560FI07-11 חליפי361.02כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11קלקר למגן קדמי

AB562CI11- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני  C-4 חליפי2,485.97כןסיטרואן

AB563ME19 - חליפי926.92לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מדרגה למגן קדמי

AB566OP08-10 חליפי1,882.00כןאופל קורסה ש' 08-10מגן קדמי חיצוני

AB567FI08-14 (ללא קישוט) 3מגן קדמי חיצוניD 08-20 500 חליפי1,809.83כןפיאט

AB571KI11- 5מגן מנוע קדמי תחתוןD 11-16 חליפי153.85כןקאיה פיקנטו

AB571TO10 - חליפי281.17כןטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר אחורי שמאל

AB572MA11- 5גריל תחתון שמאל עם חור ערפלD 07-14 'חליפי396.02לאמאזדה 2 ש

AB578PE

פס קישוט למגן קדמי שמאל (לצבע) 

חליפי371.05כןפיג'ו  307 ש' 02-0502-05

AB578TO07-08 (פלסטיק) 'חליפי199.63כןטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך שמ' למגן אח

AB579ME

מגן קדמי חיצוני+חיישנים -13 

ELEGANCE

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי5,525.00כן18

AB580FI3גריל תחתון שמאל 08-14 ללא חורD 08-20 500 חליפי287.88כןפיאט

AB583TO16-חליפי273.42כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי

AB584VW98-03 חליפי926.92לאפולקסווגן גולף ש' 98-04מגן אח' חיצוני

AB587FI08- '3פס קישוט (ניקל) למגן אחD 08-20 500 חליפי2,313.59כןפיאט

AB588CI12- ש' 10-13מסגרת לסורג קדמי C-1 חליפי705.17כןסיטרואן

AB591FI07- חליפי1,853.82כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן קדמי פנימי

AB591HY12- תומך שמאל למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי55.1כן/סטישין

AB592HY12 - תומך ימין למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי144.4כן/סטישין

AB592MA08-09 'חליפי119.32כןמאזדה 6  ש' 08-13תומך ימ' למגן אח

AB593CI

פינה שמ' למגן אח' (לצבע) 09-15 

חליפי1,156.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18(דלת מתרוממת)

AB599RE04-08 חליפי811.25כןרנו קנגו ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB34FO06-08 (עם ערפל) חליפי59.52כןפורד פוקוס ש' 06-08גריל תחתון ימין

AB34VO16 - ש' 16-19כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי S90 חליפי414.53כןוולוו

AB351CI

תומך שמאל (קצה שילדה) למגן קדמי -

חליפי701.3כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

AB353AU02-04 ש' 98-04גריל תחתון שמאל + חור A6 חליפי350כןאודי

AB353KI18 - חליפי276.34כןקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון שמאל

AB354NI11- (ללא חיישנים) חליפי1,396.89כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן אח' חיצוני

AB354VO16 - ש' 16-19תושבת גריל תחתון ימין S90 חליפי802.79כןוולוו

AB355MA99-04 חליפי706.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן אח' חיצוני

AB355RE17 - '5פינה שמ' למגן אחD 13-19  חליפי408.62כןרנו קליאו

AB356MEclassic 03-06- מגן קדמי חיצוני

מרצדס W211 קלאס E  ש' 

חליפי1,980.02לא01-06

AB357SK15-19 חליפי315לאסקודה סופרב ש' 15-22סורג מגן קדמי

AB358SZ11- חליפי1,789.77כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי פנימי

AB359VO15 - ש' 15-22קישוט ניקל גריל תחתון שמאל XC90 חליפי565.82כןוולוו



AB35BU

מגן אח' חיצוני (ללא חישנים וניקלים) 

חליפי3,747.86כןביואיק לה קרוס ש' 06-0906-09

AB35DG16 - חליפי5,978.35כןדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

AB362KI20 - חליפי1,100.67כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן מנוע תחתון

AB363PE08-09 'חליפי268.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט למגן אח

AB364AU19 - ש' 18-22מגן מצננים תחתון A6 חליפי672.35כןאודי

AB364CI05- חליפי250כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB364MAש' 00-02פינה שמאל למגן קד' -00 לצבע B2500 חליפי256.02לאמאזדה

AB365MI00-03 חליפי197.25כןמיצובישי לנסר ש' 00-03מגן קדמי פנימי

AB369MA03-05 חליפי164.83כןמאזדה 6 ש' 03-07סורג מגן קדמי

AB369VO18 - 'ש' 18-23פינה ימ' למגן אח XC-40 חליפי4,224.58כןוולוו

AB370MI08-09 חליפי113.6כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09קלקר למגן קדמי

AB375TO10- חליפי163.28כןטויוטה קורולה ש' 10-13גריל תחתון ימין

AB375VW08-10 'כיסוי וו גרירה במגן קדCC 08-11 'חליפי330.4כןפולקסווגן פאסט ש

AB376AU19 - 'ש' - 19פינה שמאל למגן קד Q3 חליפי2,971.60כןאודי

AB376KI20 - חליפי1,586.02לאקאיה סלטוס ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB378AU21 - ש' 17-22סורג מגן קדמי Q5 חליפי798.15כןאודי

AB378VW

תומך צדדי שמאל לכנף קדמי (מוביל 

חיצוני) 06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי71.25כן

AB37DC15-17 חליפי1,477.29כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

AB381HY10- תומך צדדי (מסילה) ימין למגן קדמיIX35 10-15 חליפי123.58כןיונדאי

AB383HO06-12 4מגן אח' פנימיD 06-12 'חליפי1,193.96כןהונדה סיווק ש

AB384CV5D 08- סורג מגן אחורי

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי121.94כן

AB688AU

מגן קדמי חיצוני (הכנה לצבע) +חישנים 

חליפי6,837.16כןאודי A4 ש' 12-08-15

AB690HO

תומך עליון ימין למגן קדמי (שפם) 15-

חליפי95.99כןהונדה ג'אז ש' 1715-19

AB692PE12-14 -חליפי2,306.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14מגן קדמי חיצוני

AB697HO15- ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי צדדי HRV חליפי67.51כןהונדה

AB699CI12- 'חליפי968.86כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פינה ימ' למגן אח

AB704HO16 - 'ש' 13-18פינה ימ' למגן אח CR-V חליפי1,322.09כןהונדה

AB704ME19 - כיסוי ימין במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי410.91כן14-21

AB705PE12-חליפי597.71כןפיג'ו 208 ש' 12-14פח אבנים/ספוילר אחורי

AB705RE08-10 חליפי74.41כןרנו לוגן 08-11סורג מגן קדמי

AB706ME14-18 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי4,197.77כן14-21

AB708VW

תומך צדדי ימין למגן קדמי (פלסטיק) 

03-055D 03-05 'חליפי65.6כןפולקסווגן פולו ש

AB709PE12-חליפי2,233.50כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB70ME(קופה) ספוילר קד' ימין - 15

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי941.45כןש' 15-20

AB710CI

סט גרילים תחתון ימין + שמאל שחור - 

חליפי447.81כןסיטרואן C-3 ש' 1717-21

AB711PE12- (מרובע) חליפי154.51כןפיג'ו 107 ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי

AB711TO16-18  חליפי1,704.94כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני

AB713RE09-11 חליפי565.18כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי פנימי



AB719AU

גריל תחתון ימין ללא חור לערפל (שחור 

חליפי265.61כןאודי Q7 ש' 08-14מאט) -08

AB71LE17-20 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים IS250 חליפי5,918.55כןלקסוס

AB720AU

גריל תחתון שמאל (ללא חור לערפל 

חליפי217.6כןאודי Q7 ש' 08-14שחור מאט) 08-09

AB722ME16 - תומך שמאל למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 חליפי700.83כןמרצדס

AB723ME16 - תומך ימין למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 חליפי700.83כןמרצדס

AB723PE13-חליפי2,779.39כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB724FI14 - חליפי510.68כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB727HO1.0L 17 - 5תומך שמאל למגן קדמיD 17-22 'חליפי304.94כןהונדה סיווק ש

AB728TO17 - 'תומך צדדי שמ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי878.64כן22

AB731PE13-חליפי338.06כןפיג'ו 301 ש' 13-18גריל תחתון ימין+שמ' סט

AB734RE

 3D, 5D 10-  תומך שמאל למגן קדמי

CW,3/5D/CW 10-16 'חליפי221.75כןרנו מגאן ש

AB737TOמגן אח' חיצוני - 09 בנזין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי4,506.02לא13

AB737VW04-08 (צר) חליפי425.59כןפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן קדמי פנימי עליון

AB739FI15 - 3מגן קדמי פנימי תחתוןD 08-20 500 חליפי806.02לאפיאט

AB73BU10- חליפי118.82כןביואיק לה קרוס ש' 10-15תומך ימין צדדי למגן קדמי

AB741MA12- (ארוך)   ש' 12-16תומך ימין למגן קדמי CX-5 חליפי59כןמאזדה

AB59DC17 - חליפי2,483.47כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי חיצוני

AB5DC15- חליפי305.41כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

AB600TO16-18  'חליפי841.9כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימ' למגן אח

AB601PE06-07 חליפי394.5כןפיג'ו 307 ש' 06-08ספוילר/פח אבנים קדמי שמאל

AB602FI

מגן קדמי חיצוני  עם חור פסי קישוט 08-

143D 08-20 500 חליפי1,922.35כןפיאט

AB604RE04-06 4/5פס קישוט שמאל למגן קדמיD 04-09 'חליפי190.07כןרנו מגאן ש

AB607BM06- חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 05-08מגן קדמי פנימי

AB607RE07-10 (ללא ערפל) 5מגן קדמי חיצוניD 07-10  חליפי1,419.37כןרנו קליאו

AB608MA09- '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 09-13 'חליפי69כןמאזדה 3 ש

AB608OP14 - 'חליפי158.47כןאופל מוקה 14-16כיסוי וו גרירה במגן קד

AB610PE05- חליפי395.83כןפיג'ו 407 ש' 05-10ספוילר קדמי שמאל

AB611RE07 - 5פס קישוט ימין למגן אחוריD 07-10  חליפי250כןרנו קליאו

AB612NI14 - חליפי1,454.96כןניסאן אלטימה ש' 14-15מגן קדמי פנימי

AB612PE05- חליפי725.78כןפיג'ו 407 ש' 05-10קישוט למגן קדמי שמאל + ניקל

AB614PE08-  חליפי1,193.96כןפג'ו 308 08-13סורג מגן קדמי

AB614TO18 - חליפי1,326.70כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי פנימי

AB616NI11 - חליפי1,386.02לאניסאן פאת'פיינדר 06-11מגן קדמי חיצוני

AB616OP11 - חליפי392כןאופל אסטרה ש' 11-15קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB617FI12- חליפי356.02לאפיאט פנדה ש' 12-18גריל תחתון ימין לערפל ללא חור

AB617TO14-16חליפי288כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB61FO09- חליפי358.38כןפורד פיאסטה ש' 09-12סורג מגן קדמי

AB61VW15 - 'תומך שמ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי487.05כן15-22

AB620NI09 - טרייל ש' 09-10מגן אח' פנימי X חליפי586.02לאניסאן

AB621MA

ספוילר/פח אבנים קדמי (2.0) 09-10 

4/5D4/5D 09-13 'חליפי196.02לאמאזדה 3 ש

AB624NI14 - חליפי2,103.87כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' פנימי



AB625TO17 - תומך שמאל למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי167כן22

AB627ME15 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי5,687.58לא18

AB632NI17 - חליפי3,110.00כןניסאן סנטרה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני

AB636CV16-17 חליפי3,098.81כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי

AB638FI12- חליפי236.02לאפיאט פנדה ש' 12-18גריל תחתון ימין לערפל עם חור

AB638NI15 - חליפי268כןניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי ימין

AB640TO10- כיסוי פנס ערפל שמאל

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי72כן12

AB644PE11- חליפי3,788.89כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני+חישן

AB644SU12 - ש' 12-17כיסוי למתיז מים ימין XV חליפי311.27כןסובארו

AB372SK17 - חליפי3,474.47כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB372VO18 - ש' 18-23קלקר למגן קדמי XC-40 חליפי857.5כןוולוו

AB373AU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

חליפי9,306.02לאאודי A4 ש' 1616-19

AB374BM15 - חליפי2,806.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני

AB374HO02-04 חליפי930.33לאהונדה ג'אז ש' 02-08מגן קדמי חיצוני

AB376SK15-19 חליפי3,505.50כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

AB377RE13- 4סט פסי קישוט למגן קדמיD 09-15 'חליפי186.02לארנו פלואנס ש

AB377SK12-17 חליפי1,729.75כןסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי חיצוני ללא חור לערפל

AB378FO

כיסוי פנס ערפל שמאל עם חור +ניקל - 

15

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי382כן19

AB378MA99-01 חליפי66.56כןמאזדה לנטיס ש' 99-04גריל תחתון שמאל

AB378SK

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 15-

חליפי4,366.28כןסקודה סופרב ש' 1915-22

AB37BU10- (אלומיניום) חליפי2,186.17כןביואיק לה קרוס ש' 10-15מגן קדמי פנימי

AB380HY10- 'תומך צדדי שמאל (עליון) למגן קדIX35 10-15 חליפי120.02לאיונדאי

AB381SE09- חליפי228.65כןסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי  שפריצר שמאל

AB382SK15 - חליפי241.3כןסקודה סופרב ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB384SEFR 16-13 חליפי340כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

AB388MI00-02 חליפי2,506.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מגן קדמי חיצוני

AB389ME01-03 מגן קדמי חיצוני

מרצדס 210 קלאס E  ש' 01-

חליפי1,106.02לא03

AB38LE19 - 'ש' - 19פינה שמאל למגן קד UX200 חליפי3,060.00כןלקסוס

AB394AU18 - ש' 18-22מגן קדמי פנימי A8 חליפי3,449.60כןאודי

AB396HO

פס קישוט צדדי למגן קדמי ימין(כנפון) 

חליפי186.17כןהונדה CR-V ש' 07-0903-08

AB397BM99-01 חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 99-05מגן אח' חיצוני

AB397FO00-01 'חליפי32.73כןפורד פוקוס ש' 00-05כיסוי וו גרירה במגן קד

AB398HO5D 01-04 '5מגן קדמי חיצוני + גריל קדD 01-04 'חליפי2,295.92לאהונדה סיוויק ש

AB398VW06-10 'תומך (מוביל)ימ' למגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי76כן

AB399ME09- חליפי400.79כןמרצדס 212  ש' 09-11תומך צדדי ימין לקורת רוחב

AB399SE15 - חליפי732.7כןסיאט איביזה  ש' 09-16ספוילר/פח אבנים קדמי

AB39DC15-17 'חליפי159.97כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

AB3IV15 - חליפי188.33כןאיווקו  דיילי 15-18גריל תחתון ימין

AB400MI04-06 חליפי1,506.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB400VW

פס קישוט  תחתון למגן קדמי ימין 

חליפי166.51כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11(הכנה לקישוט ניקל)-06

AB401KI12- 5מגן מנוע תחתון ימיןD 12-16 'חליפי278כןקאיה ריו ש



AB402KI12- 5מגן מנוע תחתון שמאלD 12-16 'חליפי232כןקאיה ריו ש

AB742BM12- חליפי11,337.80לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' חיצוני

AB749AU15-19 ש' 11-18מגן אח' פנימי Q3 חליפי1,719.55כןאודי

AB74TO05-07 5גריל תחתון שמאלD 05-07 חליפי235כןטויוטה קורולה רנקס

AB750MA12- 'ש' 12-16תומך צדדי שמ' למגן אח CX-5 חליפי67.21כןמאזדה

AB750VW5D 06-09 5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 06-09 'חליפי82כןפולקסווגן פולו ש

AB752TO13-15- חליפי562.91כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB753VW

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פלסטיק) 

03-055D 03-05 'חליפי250כןפולקסווגן פולו ש

AB756VW03-05 5גריל תחתון שמאל + חור לערפלD 03-05 'חליפי350כןפולקסווגן פולו ש

AB757TO13-  (סרגל) 'חליפי337.96כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח

AB758FO07-12 'חליפי167.5כןפורד קונקט ש' 03-13כיסוי וו גרירה במגן אח

AB758RE10- 'חליפי322.05כןרנו סניק ש' 10-12פינה ימ' למגן אח

AB75FO4D 06- 'חליפי254.87כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך צדדי שמ' למגן אח

AB763ME17 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

חליפי1,263.48כן13-19

AB766ME21 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

חליפי1,634.55כן21

AB766RE11- 5מגן מנוע תחתוןD 11-13  חליפי456.02לארנו קליאו

AB768FO15 - חליפי1,563.78כןפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי חיצוני עם וו גרירה

AB768ME14 - קלקר למגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי995.15כן14-18

AB770VW05-08 חליפי196.02לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11גריל תחתון ימין

AB776AU13 -16 ש' 09-16גריל תחתון ימין עם חור Q5 חליפי418.4כןאודי

AB776RE09- (סרגל) '4תומך צדדי ימ' למגן אחD 09-15 'חליפי293.36כןרנו פלואנס ש

AB777MI

קישוט צד תחתון ניקל למגן קדמי 

חליפי829.5כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20שמאל -15

AB778AU12- ש' 12-17מגן קדמי פנימי A6 חליפי2,172.60כןאודי

AB781PE14-18 חליפי536.02לאפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון שמאל פנימי

AB785RE-04 חליפי289.34כןרנו סניק ש' 04-09תומך (בומבה) שמאל למגן קדמי

AB786PE

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים -

חליפי1,329.07כןפג'ו 308 ש' 1414-20

AB789VW06-11 (עליון) חליפי137.86כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פס קישוט למגן קדמי ימין

AB790VW06 -  חליפי2,306.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10ספוילר אחורי

AB794RE16- (בומבה) חליפי568.47כןרנו קדג'אר 16-20תומך ימין למגן קדמי

AB795TO09 - סורג מגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי603כן13

AB799TO12-(ללא חור) חליפי351.47כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין

AB79CA14 - ש' 14-18סורג מגן קדמי CTS חליפי1,941.03כןקאדילאק

AB7CV95-02 חליפי3,238.92כןשברולט קווליר ש' 95-02מגן קד' פנימי

AB7TO15- חליפי642.63כןטויוטה קאמרי ש' 15-17קלקר למגן אחורי

AB294VW15 - 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי270.3כן15-22

AB296NIחליפי451.46כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מגן קדמי פנימי -01 עליון יפני

AB296TO05-07 - 5ספוילר קד' ימיןD 05-07 חליפי214.94לאטויוטה קורולה רנקס

AB29MA19 - ש' 17-21גריל תחתון שמאל עם חור לערפל CX-3 חליפי119.03כןמאזדה

AB29VO17 - ש' 08-17קלקר למגן קדמי XC-60 חליפי419כןוולוו

AB2DC15-17 'חליפי156.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמ' למגן אח



AB2IN18 - מגן קדמי פנימיQX30 18-19 חליפי4,513.45כןאינפיניטי

AB301CIחליפי640.52לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03מגן קד' שח+ניקל ברלינ+פרטנר

AB303CI01-05 (לצבע) חליפי860.02לאסיטרואן קסרה ש' 01-05מגן קדמי חיצוני

AB306CH17 - חליפי5,454.45כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' פנימי

AB307HO96-00 (שפם) 4תומך ימין למגן קדמיD 96-00 'חליפי63.36כןהונדה סיוויק ש

AB30DC15-17 חליפי536.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג מגן קדמי

AB310CI02-05 ש' 02-09מגן קדמי פנימי C-3 חליפי577.39כןסיטרואן

AB311KI4D - 17 '5תומך צדדי ימ' למגן אחD/4D 17-22 'חליפי193כןקאיה ריו ש

AB313VW10-13 '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-17 'חליפי124.02לאפולקסווגן פולו ש

AB314KI

גריל תחתון שמאל + חור לערפל (ללא 

חליפי126.91כןקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל)-11

AB315KI

גריל תחתון ימין + חור לערפל (ללא 

חליפי140.02כןקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל )-11

AB316KI18 - חליפי340.85כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי

AB316NI08- 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-11 'חליפי1,456.02לאניסאן טידה ש

AB316VO15 - ש' 15-22מגן אח' חיצוני XC90 חליפי9,772.06כןוולוו

AB320CI05-07 ש' 05-10מגן קדמי חיצוני  C-4 חליפי2,036.55כןסיטרואן

AB322VO15 - ש' 15-22גריל תחתון שמאל XC90 חליפי1,026.28כןוולוו

AB323VO15 - ש' 15-22גריל תחתון ימין XC90 חליפי1,065.83כןוולוו

AB324SE12-16 חליפי439.85כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

AB324VO15 - ש' 15-22ספוילר קדמי XC90 חליפי1,109.14כןוולוו

AB325SE

מגן קדמי חיצוני ללא חורים למתיזים 

חליפי1,845.14כןסיאט לאון ש' 12-19ולחיישנים12-16

AB326SE09- חליפי3,138.80כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני לצבע 3 דלתות

AB328VW06-10 חליפי2,131.20כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10מגן אח' פנימי

AB329RE17 - (קטן) 5תומך קדמי פנימי מרכזיD 13-19  חליפי50.63כןרנו קליאו

AB32BM

מגן אח' חיצוני דגם  (320) עם סנסור-

חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 1209-11

AB330FO13-חליפי443.31כןפורד פיאסטה ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB330RE

סט תומכים צדדיים למגן קדמי ימין + 

חליפי277.5כןרנו קליאו  5D 13-19שמאל - 17

AB331AU17-20 ש' 17-22סורג מגן קדמי Q5 חליפי428.45כןאודי

AB5MA17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון שמאל CX-5 חליפי32כןמאזדה

AB5MG14 - חליפי246.89כןאם ג'י 3 14-18פח אבנים/ספוילר אחורי

AB5MI20 - חליפי3,346.45כןמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי חיצוני

AB600REחליפי1,106.02לארנו קנגו ש' 04-08מגן אח' חיצוני 04-08 כולל קישוטים

AB601TO16- ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל RAV-4 חליפי687.23כןטויוטה

AB603CI13- ש' 10-16סורג מגן קדמי עליון C-3 חליפי436.02לאסיטרואן

AB606NI10- חליפי1,750.00כןניסאן ג'וק 10-14ספוילר אחורי

AB606VW5D 00-02  5מגן קדמי פנימיD 00-02 'חליפי355.04כןפולקסווגן פולו ש

AB611FI12 - חליפי1,808.86כןפיאט פנדה ש' 12-18מגן קדמי חיצוני

AB611MA4D 09- 4/5מגן אח' פנימיD 09-13 'חליפי1,203.61כןמאזדה 3 ש

AB615FI12-חליפי1,094.96כןפיאט פנדה ש' 12-18סורג מגן קדמי

AB617VW01-05 חליפי138.4כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05מגן קדמי פנימי

AB618MA09  4/5תומך שמ' למגן אח' צדדי קטןD 09-13 'חליפי30.13כןמאזדה 3 ש

AB619FI12- חליפי1,560.02לאפיאט פנדה ש' 12-18מגן אח' חיצוני

AB619NI15 - חליפי986.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן קדמי חיצוני

AB61DC17 - (פלסטיק) חליפי705.17כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי פנימי

AB620HY12- מגן קדמי פנימיi20 12-15 חליפי963.3כןיונדאי

AB621BM03- ש' 05-09מגן קדמי פנימי X3 חליפי1,907.85לאב.מ.וו



AB621NI4D 08- '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 08-11 'חליפי173.88לאניסאן טידה ש

AB627OP15 - חליפי167.26כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם חור

AB629HY12- מגן אח' פנימיi20 12-15 חליפי776.05כןיונדאי

AB629RE07-08 4/5סורג מגן קדמיD 04-09 'חליפי321.57כןרנו מגאן ש

AB630MA07-09 5סורג מגן קדמיD 07-14 'חליפי386.02לאמאזדה 2 ש

AB630NI15 - חליפי2,477.55כןניסאן ג'וק 15-19מגן קדמי חיצוני

AB630OP16 - 'חליפי137.05כןאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB636SU13 - חליפי186כןסובארו פורסטר 13-18כיסוי מתיז לפנס שמאל

AB639NI11- חליפי37.74כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך שמאל צדדי למגן קדמי

AB643TO18 - 'חליפי560.08כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך שמ' למגן אח

AB644CV16 - חליפי906.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מדרך למגן אחורי

AB645RE(לצבע) 5מגן אח' חיצוני תחתון 13-16D 13-19  חליפי749כןרנו קליאו

AB64LE14 -17 ש' 15-23מגן קדמי חיצוני NX חליפי5,088.15כןלקסוס

AB64ME15 - ש' 15-18מגן קדמי פנימי V-CLASS חליפי5,535.89כןמרצדס

AB650CI15- חליפי713.54כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן קדמי

AB650OP13 - 'חליפי86.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד

AB651OP13- חליפי1,195.17כןאופל אסטרה ש' 11-15סורג עליון מגן קדמי

AB655OP16 - 'חליפי69.16כןאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן אח

AB655RE18 - חליפי465.76כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' פנימי מרכזי

AB656FI10- (2 דלתות) חליפי906.02לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' חיצוני

AB656MI08- (פלסטיק) חליפי122.9כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך שמאל צדדי עליון

AB656SU16 - 'ש' 12-17כיסוי וו גרירה במגן קד XV חליפי36.29כןסובארו

AB657TO12- 'חליפי560.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פינה (כנפון) שמאל למגן קד

AB658MI13- חליפי618.8כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג מגן קדמי עליון

AB65FO08-10 חליפי1,706.02לאפורד מונדאו ש' 08-12מגן קדמי חיצוני

AB65IS12- חליפי1,104.84כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי פנימי עליון

AB65VW17-19 חליפי3,143.12לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי פנימי

AB660VW03-05 5פס קישוט למגן קדמיD 03-05 'חליפי278.54כןפולקסווגן פולו ש

AB661MA05-08 ('קד) חליפי151.9כןמאזדה 5 ש' 05-10מגן מנוע תחתון

AB661VW5פס קישוט למגן אח' -03 שחורD 03-05 'חליפי130כןפולקסווגן פולו ש

AB662KI11- '5תומך ימ' צדדי למגן אחD 11-16 חליפי156.67כןקאיה פיקנטו

AB664RE18 - חליפי2,500.00כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני

AB665HO15 - ש' 15-18סורג מגן קדמי HRV חליפי676.96כןהונדה

AB667MI10- סורג מגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי589.9כן15

AB670HO15- ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי עליון HRV חליפי331.45כןהונדה

AB672OP13- חליפי706.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מסגרת לסורג מגן קדמי

AB673NI17 - חליפי1,456.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט מרכזי למגן קדמי

AB675ME13 - מגן אח' פנימי

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

חליפי3,979.82כן19

AB675OP13 - חליפי806.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB676HO12-4מגן אח' חיצוני -ללא חיישניםD 12-17 'חליפי2,300.00כןהונדה סיווק ש

AB676ME15 - ש' 15-18מגן קדמי פנימי V-CLASS חליפי2,792.79כןמרצדס

AB680VW04-08 (ללא ערפל) חליפי303.2כןפולקסווגן גולף ש' 04-08גריל תחתון ימין

AB684BM12- חליפי51.86כןב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון שמאל +חור

AB685VW

פס קישוט ימין למגן קדמי (שחור) 06-

095D 06-09 'חליפי186.49כןפולקסווגן פולו ש

AB686NI16 - חליפי3,306.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני



AB689ME15 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי780.71כן14-21

AB690NI17 - חליפי380.3כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת פנס ערפל קדמי ימין

AB693ME15 - תומך ימין למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי542.81כן14-21

AB695VW06-11 חליפי807.86כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11ספוילר קדמי

AB698ME19 - ש' -19כיסוי ימין במגן קדמי A קלאס W177 חליפי565.81כןמרצדס

AB645TO17 - חליפי469.2כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל עם חור

AB646MEV 19 - חליפי3,834.57כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי פנימי

AB646NI15- טרייל ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי X חליפי453.97כןניסאן

AB646TO18 - חליפי643.82כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך ימין למגן קדמי

AB646VW00- (שחור) חליפי276.52לאפולקסווגן בורה ש' 00-05פס קישוט למגן קדמי

AB648OP15 - חליפי267.48כןאופל קורסה ש' 15-19סורג מגן קדמי

AB649HO08-10 ש' 08-12מגן קדמי פנימי CR-V חליפי955.2כןהונדה

AB651TO15- חליפי6,179.88כןטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני+חורים לחיישנים

AB653CI5D - 13 ש' 10-16מגן קדמי חיצוני C-3 חליפי2,497.33כןסיטרואן

AB653KI14- חליפי744.13כןקאיה סול ש' 14-18סורג מגן קדמי

AB657CI10 - ש' 10-16תומך למגן קדמי שמאל C-3 חליפי156.02לאסיטרואן

AB657MI08- (פלסטיק) חליפי123.25כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך ימין צדדי עליון

AB657OP16 - חליפי594.7כןאופל אסטרה ש' 16-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB659ME19 - חליפי357.04כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי

AB659SU13- חליפי1,356.02לאסובארו אימפרזה 13-16מגן מנוע תחתון

AB660NI17 - חליפי445.78כןניסאן סנטרה ש' 17-19סורג מגן קדמי

AB660OP11 - חליפי336.02לאאופל אסטרה ש' 11-15גריל תחתון שמאל

AB661KI11- 5מגן מנוע קדמי תחתון ימיןD 11-16 חליפי86.62כןקאיה פיקנטו

AB662MI

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פלסטיק) 

חליפי168.86כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-13-15

AB662RE18 - חליפי108.17כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט כונסי אוויר למגן קדמי

AB663OP16 - חליפי2,058.79לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' פנימי

AB664MI13-(פלסטיק)  'חליפי125.39כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך צדדי שמ' למגן אח

AB665CI11- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני + חיישנים  C-4 חליפי3,184.10כןסיטרואן

AB665TO18 - חליפי745.44כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך תחתון למגן קדמי

AB669MI13- חליפי188כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי תחתון למנוע

AB66CA16 - מגן קדמי פנימיATS 13-21 חליפי4,193.62כןקאדילאק

AB670ME19 - גריל תחתון שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי436.55כן14-21

AB670OP15 - חליפי356.33כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון ימין עם ניקל

AB671CI09 - חליפי977.15כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי חיצוני

AB671ME15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים V-CLASS חליפי5,185.79כןמרצדס

AB671NI17 - חליפי335.27כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט למגן קדמי שמאל

AB672NI13- 'חליפי95כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB672VW97- חליפי622.11לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02מגן אח' חיצוני

AB673FI-14 (דגם צורה ארוכה) חליפי958.1כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינת מגן  ימ קד

AB500HO5/3D 06-12 5/3מגן קדמי עליוןD 06-12 'חליפי1,955.66כןהונדה סיוויק ש

AB502FO08-חליפי49.37כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי



AB502MA04-08 4תפס ימ' למגן אח' (צד) לבןD 04-09 'חליפי112.41כןמאזדה 3 ש

AB504MA03- 'חליפי39.62כןמאזדה 6 ש' 03-07כיסוי וו גרירה במגן קד

AB505VW(ללא חורים לחיישן) חליפי2,680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15מגן אח' חיצוני -11

AB506SZ13 - קרוסאובר 13-16מסגרת לפנס ערפל ניקל ימין SX4 חליפי286.97כןסוזוקי

AB50FI04-10 חליפי806.02לאפיאט פנדה ש' 04-11מגן אח' חיצוני

AB512AU09- ש' 08-15תומך ימין למגן קדמי A4 חליפי86.4כןאודי

AB515FI04-06 חליפי291.68כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06גריל תחתון ימין

AB515SU12 - ש' 12-17מגן קדמי פנימי XV חליפי1,376.00כןסובארו

AB515VW13-16  חליפי87.2כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך  צדדי ימין למגן קדמי

AB519PE99-07 חליפי253.46כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט למגן קדמי

AB521TO07-08 חליפי198.1כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סורג מגן קדמי

AB522TO07-10 חליפי532כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מגן קדמי פנימי

AB523PE3/5D 99-07 'חליפי151.82כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט למגן אח

AB524SZ13 - (פשוט) חליפי4,043.71כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB527CV

גריל תחתון שמאל+ ניקל (ללא ערפל) 

חליפי597.67כןשברולט מאליבו ש' 08-1208-12

AB530NI10- חליפי2,198.00כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני + חור למתיזים

AB534FI

פינה שמאל למגן קד' ללא חורים 

חליפי787.78כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14לקישוט -07

AB537OP05- חליפי207.5כןאופל אסטרה ש' 05-07סורג מגן קדמי

AB540MI10- חליפי1,360.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מגן קדמי פנימי תחתון

AB543OPחליפי250כןאופל קורסה ש' 01-07פס קישוט שמאל למגן קדמי -05 שחור

AB547OPחליפי250כןאופל אסטרה ש' 05-07פס קישוט ימין למגן קדמי -05 לצבע

AB548PE99- חליפי296.91כןפיג'ו 206 ש' 99-07מגן קדמי פנימי

AB550HO07-09 'ש' 03-08תומך ימ' סרגל למגן אח CR-V חליפי123.17לאהונדה

AB557VW11- חליפי609.9כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ספוילר/פח אבנים קדמי

AB562PE02-05 חליפי353.18כןפיג'ו  307 ש' 02-05ספוילר קד' ימין

AB565RE98-03 חליפי480.02לארנו קנגו ש' 98-03מגן אח' חיצוני

AB567HY11- ש' 11-18כיסוי פנס ערפל ימין i25 חליפי96.87כןיונדאי אקסנט

AB568ME14 - מגן קדמי חיצוני עם חור ערפל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי2,586.02לא18

AB568TO07-08 חליפי1,591.94כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB573OP3D 08- חליפי1,646.04כןאופל קורסה ש' 08-10מגן אח' חיצוני

AB577MA

תומך שמאל אמצעי חיצוני למגן קדמי 

חליפי17.5כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(פלסטיק שחור )07-11

AB331VW

גריל תחתון שמאל עם ערפל  13-16 

(GTI)13-20 'חליפי306.02לאפולקסווגן גולף ש

AB333VW06-10 חליפי741.2כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10מגן מנוע תחתון מרכזי

AB335CI06- ש' 02-09מגן קדמי פנימי C-3 חליפי1,090.14כןסיטרואן

AB336MA98-00 חליפי707.62לאמאזדה 626 ש' 98-99מגן קדמי חיצוני

AB337NI01-03 חליפי22.7כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כיסוי פנס ערפל ימין

AB339VW15-19 'חליפי589.9כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל ימ' למגן אח

AB33DG4X4 - 12 חליפי849כןדודג' ראם 12-19ספוילר/פח אבנים קדמי

AB33RE07- 5גריל תחתון שמאל+חורD 07-10  חליפי198.59כןרנו קליאו

AB340NI10- 'חליפי222כןניסאן ג'וק 10-14כיסוי וו גרירה במגן קד

AB341HO01-04 4מגן קדמי חיצוניD 01-06 'חליפי906.02לאהונדה סיווק ש

AB341VO16 - ש' 16-19כיסוי ימין בסורג מגן קדמי S90 חליפי414.53כןוולוו

AB343AU04-05 (עם ערפל) ש' 04-05גריל תחתון שמאל A3 חליפי350כןאודי

AB343CV15 - חליפי60.02לאשברולט ספארק 15-18תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB343VW11- חליפי147.25כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תומך ימין (צדדי) למגן קדמי

AB345CI08-10 ש' 05-10מגן קדמי חיצוני  C-4 חליפי2,253.40כןסיטרואן



AB345SK13-16 חליפי165כןסקודה ראפיד ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB346CV15 - 'חליפי76.02לאשברולט ספארק 15-18תומך ימ' למגן אח

AB352SK17 - חליפי1,184.90כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי פנימי

AB353FO11 - (צדדי) תומך שמאל למגן קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי92.25כן

AB353VO16 - ש' 16-19תושבת גריל תחתון שמאל S90 חליפי859.42כןוולוו

AB354FO5D 11- (פלסטיק) מגן אח' פנימי עליון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי191.82כן

AB356RE17 - 5מגן קדמי חיצוניD 13-19  חליפי2,087.07כןרנו קליאו

AB357HO01-02 חליפי725.09לאהונדה אקורד ש' 98-02מגן קדמי חיצוני

AB358TO10- (ללא ערפל) ש' 10-12גריל תחתון ימין RAV-4 חליפי455.22כןטויוטה

AB358VO15 - ש' 15-22קישוט ניקל גריל תחתון ימין XC90 חליפי608.14כןוולוו

AB35MI-08 חליפי202.56כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך (בומבה) שמאל למגן קדמי

AB361SK13 - חליפי187.15כןסקודה אוקטביה 13-16סורג מגן קדמי

AB364HO01-04 '4תומך ימין עליון למגן קדD 01-06 'חליפי70.53כןהונדה סיווק ש

AB366MA98-02 חליפי614.62לאמאזדה 626 ש' 00-02מגן קדמי פנימי

AB367AU17-20 ש' 17-22גריל תחתון ימין Q5 חליפי2,061.25כןאודי

AB367KI10- חליפי501.47כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB367MI00-03 חליפי158.97כןמיצובישי לנסר ש' 00-03מגן אח' פנימי

AB368SK17-20 חליפי165כןסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון שמאל

AB368VO19 - ש' 19-21סורג מגן קדמי S60 חליפי1,257.81כןוולוו

AB804AU15 - ש' 11-18גריל תחתון שמאל A1 חליפי1,150.90כןאודי

AB805TO09-11 (גדול) 'חליפי769.63כןטויוטה וורסו 09-12מגן מנוע תחתון אח

AB806AU

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישנים - 

חליפי7,299.09כןאודי A4 ש' 1616-19

AB808VW

גריל תחתון ימין עם חור לערפל וניקל - 

145D 10-17 'חליפי368.02לאפולקסווגן פולו ש

AB812PE

פס קישוט צדדי למגן קדמי ימין(לצבע) -

חליפי253.24כןפיג'ו 307 ש' 0606-08

AB813AU17 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי A3 חליפי2,951.13לאאודי

AB815MA13- 4/5תומך שמאל לכנף קדמיD 13-18 'חליפי100.52כןמאזדה 3 ש

AB817PE10-12 חליפי95כןפיג'ו 107 ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי

AB818AU15 - ש' 11-18מגן מנוע תחתון Q3 חליפי565כןאודי

AB81DC17 - 'חליפי102.14כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך ימ' צדדי למגן אח

AB820KI11-14 5מגן קדמי פנימיD 11-16 חליפי919.28כןקאיה פיקנטו

AB821MA12- (קצר) ש' 12-16תומך שמאל למגן קדמי CX-5 חליפי31.6כןמאזדה

AB824TO17 - חליפי2,673.86כןטויוטה יאריס ש' 14-19פח אבנים/ספוילר אחורי

AB82LE18 - ש' 15-23ספוילר קד' ימין NX חליפי467.79כןלקסוס

AB830RE13-17 חליפי1,797.89כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני עליון

AB834AU5D 17 - ש' 12-19מגן מנוע תחתון A3 חליפי1,089.44כןאודי

AB837BM12-  חליפי5,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני

AB842KI13 - 'חליפי187.04כןקאיה פורטה 13-18תומך ימ' למגן אח

AB843AU17 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד A5 חליפי220.8כןאודי

AB843PE10-12 חליפי897.92כןפיג'ו 107 ש' 08-14סורג מגן קדמי

AB845KI12-14 5מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD 12-16 'חליפי2,086.02לאקאיה ריו ש

AB845PE

פס קישוט למגן קדמי שמאל (ניקל - 

חליפי759.8כןפיג'ו 107 ש' 08-14ארוך) 10-12

AB849KI13-5 שD/SW/3D 3מגן קדמי חיצוניD 13-18 חליפי2,215.88כןקאיה פרו סיד

AB851TO13-15 ש' 13-18מגן מצננים תחתון RAV-4 חליפי638.74כןטויוטה

AB855TO17 - מגן מנוע תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי556.5כן22



AB856KI

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (דגם 

חליפי4,838.95כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ספורט 1.6) 16-18

AB861MA13-16 (עם ערפל) גריל תחתון ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי142כן18

AB868MA

גריל ימין עם חור לפנס ערפל (+ הכנה 

חליפי115כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18לקישוט ניקל) 13-16

AB868TO12- חליפי749.86לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן קדמי פנימי

AB869RE13- 5מגן מנוע תחתוןD 13-19  חליפי813.95כןרנו קליאו

AB870RE13- (סט) '5תומכים לספוילר קדD 13-19  חליפי286.02לארנו קליאו

AB875FO5D 00-01 חליפי838.7כןפורד פוקוס ש' 00-05מגן אח' חיצוני

AB875RE-13 - '5סט פסי קישוט למגן אח' ימ'+שמD 13-19  חליפי402.37כןרנו קליאו

AB577PE

פס קישוט למגן קדמי ימין (לצבע) 02-

חליפי401.97כןפיג'ו  307 ש' 0502-05

AB578CI11-13-- ש' 10-16ספוילר אחורי C-3 חליפי956.02לאסיטרואן

AB578ME

מסגרת ניקל תחתון לסורג מגן קדמי -

13

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי558.8כן18

AB579FI08- 3מגן אח' פנימיD 08-20 500 חליפי1,808.40כןפיאט

AB580MA

תומך ימין אמצעי חיצוני למגן קדמי 

חליפי17.5כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(פלסטיק שחור) 07-11

AB581HY12- מגן אח' חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי2,381.25כן/סטישין

AB581OP

מגן אח' חיצוני -CW 11 ללא חורים 

חליפי4,248.90כןאופל אינסיגניה 11-16לחיישנים

AB581VW98-04 חליפי836.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04מגן קדמי חיצוני

AB582TO16-חליפי230.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי

AB583CI12- (הכנה לצבע) ש' 10-13מגן קדמי חיצוני C-1 חליפי2,639.82כןסיטרואן

AB584FI08-14 3קישוט ניקל למגן קדמי ימיןD 08-20 500 חליפי453.95כןפיאט

AB588OP15- חליפי1,480.44כןאופל קורסה ש' 15-19מגן קדמי פנימי

AB589NIחליפי1,563.36לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן אח' חיצוני -11  עם חורים לחיישנים

AB590PE08-09 (ללא ערפל) חליפי1,806.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12מגן קדמי חיצוני

AB596HY11- 'ש' 11-15תומך שמאל (סרגל) למגן אח i35 חליפי85כןיונדאי אלנטרה

AB596PE08- חליפי1,727.84כןפיג'ו 207 ש' 08-12מגן אח' חיצוני

AB597ME13 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי54.67כן18

AB5FI(שחור) חליפי482.66כןפיאט פונטו ש' 95-99מגן קד' חיצוני 95-99

AB605BM10- ( אפור ) ש' 10-12מגן קדמי חיצוני ללא חור X1 חליפי1,506.02לאב.מ.וו

AB605FI03-06 'חליפי371.02כןפיאט דוקאטו ש' 03-06פינה שמ' למגן אח

AB605NI11 - 'חליפי45.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי וו גרירה במגן קד

AB611VW98-04 חליפי350כןפולקסווגן גולף ש' 98-04מגן אח' פנימי

AB612FI12- חליפי950.42כןפיאט פנדה ש' 12-18מגן קדמי פנימי

AB614OP

פס קישוט ניקל ימ' למגן אח' (סטיישן) - 

חליפי224.01כןאופל אסטרה ש' 1111-15

AB619VW00-05 חליפי680.02לאפולקסווגן בורה ש' 00-05מגן אח' חיצוני

AB61SK09- חליפי1,298.58כןסקודה אוקטביה 09-13מגן קדמי חיצוני

AB621CI11-13- ש' 10-16סורג מגן קדמי+ניקל C-3 חליפי1,136.02לאסיטרואן

AB621ME13 - קלאס ש' 13-22מגן אח' פנימי CLA חליפי4,789.84כןמרצדס

AB622ME15 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי83.6כן18

AB623RE07-10 5מגן אח' חיצוניD 07-10  חליפי1,328.12כןרנו קליאו

AB624HY12- גריל תחתון שמאל +ניקלi20 12-15 חליפי396.02לאיונדאי



AB624ME13- גריל תחתון ימין +חור

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי303.27כן18

AB624OP11 - חליפי223.57כןאופל קורסה ש' 11-15גריל תחתון ימין

AB877FO01-03 (ערפל עגול) חליפי806.02לאפורד מונדאו ש' 01-07מגן קדמי חיצוני

AB878CV13- חליפי2,615.74כןשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' פנימי

AB879MI

קישוט צד אמצעי ניקל למגן קדמי 

חליפי1,249.70כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20שמאל -15

AB882KI15 - 5מגן אח' חיצוניD 11-16 חליפי1,795.00כןקאיה פיקנטו

AB882MA4/5D 09-  4/5גריל תחתון ימין + חורD 09-13 'חליפי58.16כןמאזדה 3 ש

AB883MA

תומך ימין למגן קדמי (מתחת לפנס) 

חליפי103.72כןמאזדה 5 ש' 10-1110-18

AB884CV13- חליפי2,506.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15מגן אח' חיצוני תחתון

AB884KI17 - 5סורג מגן קדמיD/4D 17-22 'חליפי661.34כןקאיה ריו ש

AB885MI08 - 4גריל תחתון ימין עם חור סגורD 08-15 'חליפי80.02לאמיצובישי לנסר ש

AB88CA17 - מגן קדמי חיצוניXT5 17-21 חליפי12,415.78כןקאדילאק

AB88CV08-12 (עם ערפל) חליפי528.28כןשברולט מאליבו ש' 08-12גריל תחתון ימין

AB890KI15 - 3פח אבנים/ספוילר אחוריD 13-16 חליפי854.64כןקאיה פיקנטו

AB892CV15- חליפי485.64כןשברולט סילברדו 13-19תומך ימין למגן קדמי

AB892FO5D , 02-05 חליפי680.02לאפורד פוקוס ש' 00-05מגן אח' חיצוני

AB899CV07-11 חליפי1,775.50כןשברולט סילברדו 07-12פח אבנים קדמי

AB899PE08-12-חליפי506.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12ספוילר/פח אבנים קדמי

AB89LE16 - ש' 08-22קישוט ניקל גריל תחתון ימין RX  חליפי431.26כןלקסוס

AB8BM11-חליפי680.02לאב.מ.וו 300 ש' 09-11סורג קדמי ימין

AB901BM(אלומיניום) חליפי3,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי פנימי -12

AB901FO01- 'חליפי250כןפורד טרנזיט ש' 01-06פינה ימ' למגן אח

AB902FO01-06 'חליפי250כןפורד טרנזיט ש' 01-06פינה שמ' למגן אח

AB906FO03-06 'חליפי154.62כןפורד קונקט ש' 03-13פינה ימ' למגן אח

AB907MI15- חליפי249.05כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמאל צדדי למגן קדמי

AB908FO03-06 חליפי682.84כןפורד קונקט ש' 03-13מגן קדמי חיצוני

AB908KI16-  חליפי949.77כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן מנוע -תחתון

AB908MA09- חליפי139.26כןמאזדה 6  ש' 08-13סורג מגן קדמי

AB912CV13 - חליפי5,306.02לאשברולט טראוורס 13-16מגן קדמי חיצוני תחתון

AB913MI16 - גריל תחתון ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי137.6כן

AB914VW14- 5מגן קדמי פנימיD 10-17 'חליפי958.4כןפולקסווגן פולו ש

AB915RECW 13- '3/5תומך שמ' למגן אחD/CW 10-16 'חליפי603.75לארנו מגאן ש

AB91IS97-98 (ברזל) חליפי501.22לאאיסוזו איפון ש' 97-02מגן קדמי

AB922MI08- ( קד' גדול) מגן מנוע תחתון

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי757.35כן

AB923CV13-(בומבה) חליפי1,101.13כןשברולט אימפלה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

AB924FO06-08 חליפי750.02לאפורד פוקוס ש' 06-08מגן קדמי חיצוני

AB36AU17 - ש' 15-21ספוילר קד' שמאל Q7 חליפי634.6כןאודי

AB36DG20 - חליפי7,587.65כןדודג' ראם - 20מגן קדמי חיצוני

AB371ME04 -  סורג מגן קדמי

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי136.77כן01-07

AB379FO

כיסוי פנס ערפל ימין עם חור + ניקל - 

15

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי386.02לא19

AB380SESTYLE חליפי218.5כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל 12-16 דגם

AB386VW08- 'פס קישוט שמ' למגן אחCC 08-11 'חליפי512.05כןפולקסווגן פאסט ש

AB388BM96-00 חליפי976.16כןב.מ.וו 500 ש' 97-03מגן קדמי חיצוני



AB389SE13- חליפי96.9כןסיאט לאון ש' 12-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB391SU85-93 חליפי586.02לאסובארו ליאונה ש' 85-93מגן קד' חיצוני

AB392SKV 15 - חליפי740כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי פנימי

AB392VW16 - חליפי2,671.40כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני

AB395SE13-16 חליפי221.35כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין

AB396VW15 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי494כן15-22

AB398KI21 - 'פס קישוט שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי107.54כן

AB398SE15 - חליפי3,267.40כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן קדמי חיצוני

AB39DG20 - חליפי2,306.02לאדודג' ראם - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB39LE19 - 'ש' - 19פינה ימין למגן קד UX200 חליפי2,720.00כןלקסוס

AB3BM92-96 חליפי506.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98קד' חיצוני

AB3FI15 - 3גריל תחתון שמאלD 08-20 500 חליפי284.53כןפיאט

AB3NI13 - חליפי366.33כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון שמאל עם ניקל

AB401CI

מגן אח' חיצוני (ללא חורים לחיישנים) 

חליפי2,170.38כןסיטרואן C-4  ש' 11-1311-18

AB401VW15 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי461.7כן15-22

AB406FI95-99 חליפי456.02לאפיאט פונטו ש' 95-99מגן אח' חיצוני שחור

AB406MA02-04 חליפי35.66כןמאזדה לנטיס ש' 99-04גריל תחתון שמאל

AB407SE09-12 חליפי396.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16סורג מגן קדמי

AB416SE09 - (כוורת) חליפי568.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך קדמי תחתון מרכזי

AB417NI08- (כיסוי ערפל) 4/5גריל תחתון ימיןD 08-11 'חליפי141.41כןניסאן טידה ש

AB419HY09-11 5מגן קדמי חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי1,210.00כןיונדאי

AB41SK06-08 חליפי899.61כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מגן קדמי חיצוני

AB421ME94-00  פס קישוט למגן קדמי ימין ניקל

מרצדס W202 קלאס C ש' 94-

חליפי315.12כן00

AB422FO-11חליפי145.04כןפורד אדג' ש' 09-14תומך ימין למגן קדמי

AB422HO12- 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 12-17 'חליפי115.63כןהונדה סיווק ש

AB422MA06-07 חליפי382.55כןמאזדה 6 ש' 03-07גריל תחתון שמאל

AB423BM05- חליפי785.51כןב.מ.וו 300 ש' 05-08מגן קדמי פנימי

AB301TO10-13 חליפי185.65כןטויוטה קורולה ש' 10-13תפס צדדי ימין למגן קדמי

AB304CI04- חליפי786.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מגן קדמי חיצוני

AB304FO4D 11- מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,602.10כן

AB307CH17 - חליפי3,100.80כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי פנימי

AB309CH17 - חליפי7,741.80כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני תחתון

AB309NI07- חליפי901.72כןניסאן נוט ש' 07-13מגן קדמי פנימי

AB30DG10- חליפי4,209.30כןדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

AB310TO15- חליפי3,966.10כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן קדמי חיצוני+ חיישנים

AB313TO12- 'חליפי503.74כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך צדדי שמ' למגן אח

AB314CH17 - חליפי1,695.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קלקר למגן קדמי

AB314HY08-10 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי שמאל i10 חליפי118.4כןיונדאי

AB316HY08-09 ש' 08-14ספוילר/פח אבנים קדמי i10 חליפי174.8כןיונדאי

AB317VO15 - ש' 15-22ספוילר אחורי XC90 חליפי1,684.87כןוולוו

AB326MA97-99 'ש' 97-99פינה ימין למגן קד B2500 חליפי158.99כןמאזדה

AB326NI01-03 'חליפי34.66כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כיסוי וו גרירה במגן קד

AB326VW06-10 חליפי250כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פס קישוט למגן קדמי ימין



AB32LE17 - ש' 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים IS250 חליפי4,759.41כןלקסוס

AB32PE10- חליפי2,500.45כןפיג'ו 207 ש' 08-12מגן קדמי חיצוני

AB32SK01-04 חליפי250כןסקודה פביה ש' 01-08פס קישוט ימין למגן קדמי

AB332MA96-99 ש' 94-99מגן קדמי חיצוני MPV חליפי738.77לאמאזדה

AB333MI96-01 (פלסטיק) חליפי806.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01מגן קד' חיצ' מרכזי

AB334ME01-מגן קדמי פנימי

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי1,811.25לא01-07

AB335BM

מגן אחורי חיצוני עם הכנה לקישוטי 

חליפי6,769.42כןב.מ.וו 120 ש' 15-19ניקל 16-19

AB336AUV 17 - ש' 15-21גריל תחתון ימין Q7 חליפי1,153.46כןאודי

AB338NI01-03 חליפי23.99כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כיסוי פנס ערפל שמאל

AB342CI09- חליפי1,515.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אח' פנימי

AB343MI93-97 ש' 89-96מגן קד' חיצוני L200 חליפי806.02לאמיצובישי

AB344AU05-08 ש' 05-08מגן אח' חיצוני + חורים לחיישן A6 חליפי2,653.22כןאודי

AB344CV15 - חליפי64.02לאשברולט ספארק 15-18תפס צדדי ימין למגן קדמי

AB346ME

מגן קדמי חיצוני - 16 (חבילת 

LUXRY, עם חיישני חניה) 

(EXLUSIVE HY 16-20)E 16-22 קלאס W213 חליפי8,470.26כןמרצדס

AB347SK08- חליפי64.02לאסקודה סופרב ש' 08-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB349CV07- חליפי43.43כןשברולט קפטיבה ש' 07-10סורג מגן קדמי אמצעי

AB350FO11- חליפי146.23כןפורד אדג' ש' 09-14תומך שמאל למגן קדמי

AB924TO13-15 ש' 13-18מגן אח' פנימי RAV-4 חליפי955כןטויוטה

AB926MA15 - ש' 12-16גריל תחתון שמאל עם חור CX-5 חליפי45כןמאזדה

AB92HYחליפי254.98כןיונדאי גטס ש' 03-05מגן קדמי פנימי עליון 03-05  צר

AB931KI16 - חליפי368.02לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע תחתון

AB935HY15-18 מגן קדמי חיצוני עם חיישניםi20 15-20 חליפי1,741.91כןיונדאי

AB935MI15 - חליפי185כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

AB942FO02-05 (קישוט בנפרד) 'חליפי586.02לאפורד פוקוס ש' 00-05מגן קדמי חיצ

AB943PE12 - חליפי695.4כןפיג'ו 208 ש' 12-14מגן מצננים תחתון

AB943TO13- חליפי906.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מגן מנוע תחתון

AB946PER+L -12 'חליפי280.02כןפיג'ו 208 ש' 12-14תומך למגן אח

AB947PE15 - חליפי639.21כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג מגן קדמי

AB947VW13-16  חליפי2,065.20כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי פנימי

AB948VW11-(מוביל) 'חליפי294.65כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך שמ' למגן אח

AB950PE15- חליפי352כןפיג'ו 208 ש' 15-19קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB952VW11- חליפי168.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15תומך שמאל למגן קדמי

AB953TO13-15 'ש' 13-18תומך שמ' למגן אח RAV-4 חליפי168.12כןטויוטה

AB954FO4D 06-08 חליפי294.98כןפורד פוקוס ש' 06-08ספוילר אחורי

AB954RE09- חליפי425.42כןרנו מאסטר ש' 09-22תומך ימין למגן קדמי

AB956PE14-15  חליפי2,436.02לאפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני עליון

AB957HY14 - ש' 11-18מגן קדמי חיצוני i25 חליפי1,978.15כןיונדאי אקסנט

AB958MA17 - 4/5קישוט לגריל תחתון שמאלD 13-18 'חליפי178.99כןמאזדה 3 ש

AB958VW13-16  חליפי3,325.48כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני

AB959TO07-08 'חליפי90.43כןטויוטה יאריס ש' 07-11תומך ניצב למגן קידמי ימי

AB95CA17 - גריל תחתון ימיןXT5 17-21 חליפי1,310.30כןקאדילאק

AB963MA17-18 ש' 17-21מגן קדמי חיצוני CX-3 חליפי1,974.56כןמאזדה

AB964PE14 - חליפי1,816.86כןפיג'ו 2008 13-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB965RE13-17 חליפי1,301.00כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני תחתון

AB966PE14 - חליפי392.46כןפיג'ו 2008 13-19סט תומכים צדדיים למגן אחורי

AB969HY14-  ש' 11-15מגן מנוע קדמי i35 חליפי246.04כןיונדאי אלנטרה



AB96CA17-19 מגן אח' חיצוניXT5 17-21 חליפי12,893.31כןקאדילאק

AB971CV17 - חליפי219.84כןשברולט קרוז 08-20תומך שמאל למגן קדמי

AB971FO06-10 חליפי139.07כןפורד אקספלורר ש' 06-11תומך שמאל למגן קדמי

AB972HY15-18 חליפי1,146.77כןיונדאי טוסון ש' 15-20ספוילר קדמי

AB972RE13- חליפי153.9כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קד' שמאל

AB974CV17 - חליפי455.18כןשברולט טראקס ש' 17-18קישוט לפנס ערפל שמאל

AB974HY15-18 חליפי840.65כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון שמאל

AB976TO12- חליפי2,364.86כןטויוטה קאמרי ש' 12-14ספוילר/פח אבנים קדמי

AB977MA17 - 4/5מגן תחתון למגן קדמיD 13-18 'חליפי323.37כןמאזדה 3 ש

AB979CV16-18 חליפי5,803.23כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן אח' חיצוני

AB980FO06-08 ('קד) חליפי333.25כןפורד פוקוס ש' 06-08מגן תחתון לרדיאטור

AB980MA17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים CX-3 חליפי1,806.02לאמאזדה

AB982MA

תומך צדדי ימין לגריל במגן (משולש) 

09-134/5D 09-13 'חליפי60.94כןמאזדה 3 ש

AB984RE

סט קישוטים שחורים לסורג מגן (ימין 

חליפי627.9כןרנו קנגו 09-18ושמאל) -12

AB985BM14 - חליפי872.05כןב.מ.וו מיני קופר ש' -14ספוילר קדמי

AB985RE13-17 חליפי1,950.20כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני

AB987TO07-08 חליפי59.9כןטויוטה קאמרי ש' 07-11גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB989RE

גריל תחתון+תאורת יום ימין+שמאל 

חליפי743.03כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סט) (סטיישן) -14

AB989TO12- חליפי878.05כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי פנימי

AB98IS97-01 חליפי302.96כןאיסוזו איפון ש' 97-02תומך שמאל למגן קדמי

AB993PE10-11 חליפי2,306.02לאפיג'ו 3008 10-16מגן אח' חיצוני

AB994CV17-21 חליפי2,116.82כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי פנימי

AB995HY12- מגן מנוע - ימיןi20 12-15 חליפי456.02לאיונדאי

AB995TO12- חליפי1,434.94כןטויוטה אייגו ש' 12-14מגן אח' חיצוני

AB996VW00-05 חליפי154.46כןפולקסווגן בורה ש' 00-05תומך שמאל למגן קדמי

AB997RE10- 'חליפי902.39כןרנו מאסטר ש' 09-22פינה ימ' למגן אח

AB998CV16-17 חליפי2,245.97לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן קדמי

AB99DC18 - חליפי1,321.70כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר קדמי שחור

51117303081V 13 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל X5 מקורי821.01לאב.מ.וו

850427014R17 - '5קלקר למגן אחD 13-19  מקורי202.67לארנו קליאו

מקורי307.78לאפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 162740658017

756104905RV 18 - מקורי4,247.11כןרנו מגאן סטיישן - 18מגן אח' פנימי

1918858SW 15 - מגלש אחורי

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,227.53לא19

86588G400018 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדi30 - 18 מקורי321כןיונדאי

DA6B51694A15-19  4תושבת לפנס ערפל שמאלD/5D 15-21 'מקורי40.06כןמאזדה 2 ש

8665059001CA17 - מדרגה למגן אחוריH350 17-18 מקורי6,211.00לאיונדאי

מקורי71.38כןשברולט ספארק - 19תומך ימין למגן קדמי - 4257578819

מקורי69.34כןשברולט ספארק - 19תומך שמאל למגן קדמי - 4257578719

GSH750M4219 - מקורי107.99כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

AB403SE09-12 חליפי140.8כןסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

AB404SE09 - חליפי3,860.02לאסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07מגן קדמי חיצוני

AB404VW09- (ללא ערפל) חליפי281.28כןפולקסווגן גולף ש' 09-13גריל תחתון ימין

AB40SK01-04 מגן קדמי חיצוני

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי854.31כן

AB410NI14- חליפי676.62כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמאל למגן קדמי בומבה

AB411BM96-03 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03גריל תחתון ימין

AB412TO98-00 חליפי907.4כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03מגן קדמי חיצוני תחתון



AB415KI13-15 חליפי1,798.00כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי חיצוני

AB416KI13-15 חליפי858.3כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי פנימי

AB417SE16 - חליפי478.55כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון קדמי

AB419MI07-09 סורג מגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי388.37כן15

AB419SE17 - חליפי3,517.97כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

AB41DCL+R 15- חליפי113.92כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סט תומכים למגן קדמי

AB41FO5D 11- 'כיסוי וו גרירה במגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי236.02לא

AB422ME

פס קישוט למגן קדמי שמאל ניקל 94-

00

מרצדס W202 קלאס C ש' 94-

חליפי441.7כן00

AB423TO96-98 ש' 93-00מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי616.89לאטויוטה

AB424VW09-  'חליפי125.6כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך צדדי שמ' למגן אח

AB425SE06-09 חליפי86.02לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11תפס צדדי שמאל למגן קדמי

AB427KI13-15 חליפי2,858.65כןקאיה פורטה 13-18מגן אח' חיצוני

AB427SE17 - חליפי281.2כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל עם חור

AB429HY10- מגן אח' חיצוני תחתוןIX35 10-15 חליפי1,047.57כןיונדאי

AB431VW17-19 חליפי396.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB433MA06-07 חליפי568.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מגן קדמי פנימי

AB434TO05-07 5גריל תחתון ימיןD 05-07 חליפי236.02לאטויוטה קורולה רנקס

AB43RE10- חליפי210כןרנו לוגן 08-11תושבת שמאל לפנס ערפל קדמי

AB441HY11- (לפנס)ש' 11-18שפם שמאל תחתון לסורג i25 חליפי79.66כןיונדאי אקסנט

AB443MA99-04 חליפי26.4כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן מנוע תחתון שמאל

AB445VW15 - מגן קדמי חיצוני ללא גריל עליון

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי4,506.02כן15-22

AB447TO03-03 4מגן קדמי פנימיD 03-04 'חליפי481.16כןטויוטה קורולה ש

AB448TO01-02 חליפי843.64כןטיוטה קורולה ש' 01-02מגן קדמי חיצוני

AB44FO09- חליפי1,506.02לאפורד אדג' ש' 09-14מגן אח' פנימי

AB450MA04-08 (לבן) '4תומך צדדי ימין למגן קדD 04-09 'חליפי71.7כןמאזדה 3 ש

AB452MA07-08 4סורג מגן קדמיD 04-09 'חליפי334.84כןמאזדה 3 ש

AB453VW17 - חליפי75.2כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין

AB673TO13- חליפי250.05כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' מתחת לפנס

AB675MA 09 -(1.6) 4/5גריל ימין במגן ללא חורD 09-13 'חליפי108.37כןמאזדה 3 ש

AB676FI13- '500 ש' 13-17כיסוי וו גרירה במגן אחL חליפי58.98כןפיאט

AB676NI15 - 'חליפי80.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימ' למגן אח

AB678ME17 - מגן אח' פנימי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי8,054.54כןש' 15-21

AB67DC18 - חליפי96.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין

AB681CI09 - חליפי385.25כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנימי פלסטיק למגן קדמי

AB682MA10-11 חליפי196.02לאמאזדה 5 ש' 10-18גריל תחתון שמאל עם חור

AB682ME17 - פס קישוט למגן קדמי ימין

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי446.14כן-19

AB683AU13- ש' 08-15גריל תחתון ימין עם חור לערפל A4 חליפי265.6כןאודי

AB683ME16 - קלקר למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 חליפי2,650.82כןמרצדס

AB684AU07- ש' 06-08גריל תחתון שמאל A3 חליפי784כןאודי

AB685AU07- ש' 06-08גריל תחתון ימין A3 חליפי631.2כןאודי

AB685CI12- (דגם קצר)  (סט) 'חליפי436.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך  למגן אח



AB685TO16 - חליפי586.5כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB687BM12- חליפי454.94כןב.מ.וו 300 ש' 12-18קשוט ניקל גריל תחתון ימין

AB687ME14-18 סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי1,222.25כן14-21

AB687NI15 - חליפי1,491.58כןניסאן אלמרה ש' 15-17מגן קדמי פנימי

AB688ME15 - פס קישוט למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי965.28כן14-21

AB688NI17 - 'חליפי85.25כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB689CI08- (סט) חליפי596.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11כיסוי שפם לפנס

AB68CA17 - מגן קדמי פנימיXT5 17-21 חליפי3,431.61כןקאדילאק

AB692CI15-18 חליפי2,419.20כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן קדמי חיצוני

AB693HO15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני עליון לצבע HRV חליפי2,946.70כןהונדה

AB694ME15 - פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,334.06כן14-21

AB695CI09 - חליפי635.03כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן אחורי

AB696VW06-09 5מגן קדמי פנימיD 06-09 'חליפי506.02לאפולקסווגן פולו ש

AB697MI13- 'חליפי977.15כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון שמאל למגן אח

AB699HO16- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V חליפי3,951.05כןהונדה

AB6SE

תומך שמאל למגן קדמי דגם (טורבו) 

חליפי363.8כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוD5 ש-13

AB700ME(קופה) ספוילר קד' שמאל - 15

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי900.96כןש' 15-20

AB702AU12- ש' 12-17תומך שמאל למגן קדמי A6 חליפי113.05כןאודי

AB704HY11- ש' 11-18מגן מנוע קדמי i25 חליפי184.94כןיונדאי אקסנט

AB351FO15 - חליפי2,674.66כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי עליון

AB351MA97-98 חליפי350כןמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98מגן קדמי חיצוני

AB353TO

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

2WD 09- חליפי1,098.00כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15וחורים לקשת

AB356KI18 - חליפי276.34כןקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון ימין

AB357CI02 - 'ש' 02-09פס קישוט למגן אח C-3 חליפי492.7כןסיטרואן

AB358HO99-00 4מגן אח' פנימיD 96-00 'חליפי580.16כןהונדה סיוויק ש

AB35SK10- חליפי988.43כןסקודה יטי 10-13מגן אח' פנימי

AB361AU08-10 ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי Q7 חליפי560.8כןאודי

AB361HY08-10 ש' 08-14מסגרת לפנס ערפל שמאל i10 חליפי43.2כןיונדאי

AB362RE

סט פסי קישוט למגן אחורי ימין + שמאל 

חליפי486.02לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23- 17

AB362SK

פח אבנים/ספוילר אחורי ללא חיישנים - 

חליפי355.31כןסקודה אוקטביה 1313-16

AB363RE

סט תושבות למגן אחורי ימין + שמאל - 

חליפי1,366.96כןרנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

AB363VO15 - ש' 15-22מגן קדמי פנימי XC90 חליפי5,863.72כןוולוו

AB364FO06 - (אחורי) חליפי38.04כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך ימין למגן קדמי

AB364RE09 - חליפי1,154.17כןרנו קנגו 09-18מגן אח' פנימי

AB365SK17 - חליפי3,028.52כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני

AB366SK17-20 חליפי345.1כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB366VW17 - חליפי1,817.66כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי פנימי

AB368KI20 - חליפי2,879.87כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

AB368MA00- ש' 00-02ספוילר/פח אבנים קדמי B2500 חליפי350כןמאזדה

AB36DC15- חליפי66.23כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן מנוע תחתון ימין



AB370MA03-05 חליפי68.02לאמאזדה 6 ש' 03-07גריל תחתון שמאל

AB371MA03-05 חליפי26.64כןמאזדה 6 ש' 03-07גריל תחתון ימין

AB374KI16-18 חליפי4,030.53כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי חיצוני תחתון

AB377KI12-14 5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 12-16 'חליפי126.4כןקאיה ריו ש

AB37VO20 - ש' 15-22סורג מגן קדמי XC90 חליפי650כןוולוו

AB37VW11 - חליפי110.2כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16תומך שמאל למגן קדמי

AB380VW08- 'תומך שמ' למגן אחCC 08-11 'חליפי431.2כןפולקסווגן פאסט ש

AB385SK15-19 חליפי100.7כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמאל למגן קדמי

AB386ME06-12  'פינה שמ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי531.33כן18

AB390TO2WD 92-97 'חליפי77.15כןטויוטה היילקס ש' 92-97תומך שמ' למגן קד

AB395HO06- (עם ערפל) ש' 03-08ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V חליפי1,302.00כןהונדה

AB395MI02-07 (תחתון) חליפי1,159.22לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07מגן קדמי פנימי

AB396ME08-11 חליפי662.62כןמרצדס 204  ש' 08-11תומך שמאל למגן קדמי

261522924R

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל 

מקורי468.57לארנו מגאן סטיישן - 18ללא חיישן - 18

KT4Z17D957FAPTM19 - מקורי9,974.58לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

86591A8000(היברידי) מקורי285.9כןקאיה אופטימה ש' 16-20ספוילר קדמי - 16

מקורי487.48לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני תחתון - 5111740539318

D34833ST 19 - מקורי8,376.96לאפורד אדג' ש' - 19מגן אח' חיצוני תחתון

68420672AA15 - מקורי1,876.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מגן מנוע תחתון

מקורי1,099.05לאלקסוס NX ש' 15-23מגן מנוע תחתון - 514417803015

V5G6807568Q9B917 - מקורי3,330.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,621.91לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22תומך ימין למגן קדמי - 5111739052418

622355835R17 - 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתוןD מקורי303.08כןרנו גרנד קופה

V5G0853665L9B917 - מקורי445לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט גריל תחתון שמאל

86564C8AC019 - גריל תחתון ימיןi20 15-20 מקורי894כןיונדאי

620101492S12 - מקורי3,738.53כןרנו גרנד סניק ש' 12-13מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

23229367

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים וללא 

מקורי5,768.00לאשברולט סילברדו 13-19ערפל - 15

מקורי2,477.72לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון ללא חיישנים - 5112735527115

865164H00008 - תומך צדדי ימין למגן קדמיi800 08-21 מקורי491כןיונדאי

850446345R16 - 'מקורי270.1לארנו קדג'אר 16-20תומך צדדי ימ' למגן אח

5215602140SW 19 - '5תומך שמ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי245כןטויוטה קורולה ש

850221774R(ח) מקורי2,605.54כןרנו גרנד סניק ש' - 20מגן אח' חיצוני - 20

865402WAF0V 16 - מקורי5,991.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני עליון

86665F1100

פח אבנים/ספוילר אחורי (דגם מפואר) - 

מקורי1,866.20לאקאיה ספורטג' ש' 1616-21

מקורי429.07כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך עליון למגן קדמי - 8412979418

מקורי591.64לאשברולט טראוורס 17-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 2328388517

07BCKA50A11A4D 19 - '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD -19 'מקורי39.81כןמאזדה 3 ש

מקורי148.93לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין עם חור - 5111725536613

1627661580ACC - 19 מקורי931.21לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג מגן קדמי עם

5QZ54XS9AA14 - מקורי3,341.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון שמאל

18722375D 15 - 'כיסוי וו גרירה במגן אח

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי423.02כן19

291304A003(ח) ש' 99-08מגן מנוע תחתון - 07  H1 מקורי2,386.65כןיונדאי

95095474V 13 - מקורי75.86לאשברולט טראקס ש' 13-16גריל תחתון ימין



86696G630018 - 'פס קישוט למגן אחGT LINE - 18 מקורי165.5לאקאיה פיקנטו

261A24871R20 - מקורי1,095.30לארנו גרנד סניק ש' - 20סט קישוטי גרילים לפנסי ערפל

1864636

כיסוי פנס ערפל שמ' עם חור לערפל -

15 (ח)

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי236.86כן19

86560H600019-20 מקורי641כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי פנימי צר

526820D01017 - מקורי185.8כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי שמאל במגן אחורי

מקורי5,608.15לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי חיצוני - 5177738216413

86631H600019-20 מקורי1,278.00לאיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' פנימי

86517F150019 - 'מקורי57.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,065.77כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט ניקל למגן אח' - 8411767417

UBY25003XA2WD 09-10 פיק אפ 07-10מגן קדמי חיצוני BT-50 מקורי661.73לאמאזדה

D2625415 - מקורי392.38לאפורד אדג' ש' 15-18גריל תחתון ימין

86534F150019 - מקורי514.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך ימין למגן קדמי

95393436

גריל תחתון שמאל עם חור + הכנה 

מקורי202.57כןשברולט ספארק 15-18לניקל - 15

FT4Z17B814AA15 - מקורי392.38לאפורד אדג' ש' 15-18גריל תחתון ימין

86514H600019 - מקורי93כןיונדאי אקסנט 19-22תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי264.36כןפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ערפל - 17 (ח)2055466

86560F150019 - מקורי1,046.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג מגן קדמי

B0P9500T1B5D 19 - 4/5תומך ימין למגן קדמיD -19 'מקורי14.04כןמאזדה 3 ש

BCKA500S0B19 - (כוורת) 4/5מגן אבנים תחתוןD -19 'מקורי221.14לאמאזדה 3 ש

מקורי266כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט גריל תחתון ימין שחור - 521250240019

מקורי1,809.03כןפורד קוגה ש' 13-18מגן מנוע תחתון - 13 (ח)2055733

850229109R

מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים (1.3) - 

(RS LINE) 2020 - מקורי3,742.27כןרנו קליאו

1617019780

מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשת - 16 

מקורי3,422.94כןפיג'ו 2008 13-19(ח)

מקורי16,169.43לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני מושלם עם חיישנים - 2315401615

מקורי1,380.06לאפיג'ו 3008 17-21קצה מגן אח' חיצוני שמאל - 161804088017

6405A238XA(ח) פס קישוט מרכזי למגן קדמי - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,096.00כן21

V5NA80739317 - 'מקורי181לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמ' למגן אח

מקורי2,200.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פינה ימ' למגן אח' - 521614294419

מקורי11,595.73לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מגן אח' חיצוני - 5112947827219

261521762R20 - מקורי1,200.44כןרנו קליאו - 20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

מקורי334.08כןטויוטה אוונסיס 15-18קישוט לגריל תחתון שמאל - 531240504015

מקורי5,869.79לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מגן אח' פנימי - 5112742544419

1613479080GTI 15 - מקורי4,850.63כןפיג'ו 208 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

מקורי520.51לאב.מ.וו X7 ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112947829619

86564J7010CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל תחתון ימיןD מקורי274.1כןקאיה סיד

850427699R

סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח' - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי864.14כןרנו קליאו

מקורי182.35כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כיסוי וו גרירה ימין בסורג מגן קדמי - 532854212019

86527D752019 - מקורי457כןיונדאי טוסון ש' 15-20קישוט לגריל תחתון שמאל

98114500XT17 - (גחון קדמי) מקורי1,328.86לאפיג'ו 3008 17-21מסיט רוח למגן

מקורי4,106.21לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן מנוע תחתון מרכזי - 16 (ח)5141042120

מקורי3,955.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 521590696215

07DFR550221CBB20 - ש' - 20מגן אח' חיצוני CX-30 מקורי3,404.42כןמאזדה

מקורי357.26לאב.מ.וו X5 ש' 19-כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112849899419

V2E080717807 - תומך ימין למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי250כן11



מקורי1,690.23לאב.מ.וו X5 ש' 19-פינה ימ' למגן אח' - 5112849899019

86553H600019-20 מקורי90כןיונדאי אקסנט 19-22תומך שמאל למגן קדמי

DFR550EL1A20 - ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל CX-30 מקורי45.71לאמאזדה

1617977580

סט גרילים תחתון ימין + שמאל 17-20 

V17-21 5008 מקורי549.74כןפיג'ו

מקורי223לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 521694707019

מקורי1,098.61כןפיג'ו 2008 13-19פינה ימ' למגן אח' - 16 (ח)1617598080

DFR5500T0A20 - ש' - 20תומך ימין למגן קדמי CX-30 מקורי60.87לאמאזדה

850177128R19 - 'מקורי1,542.08לארנו קדג'אר 16-20פינה שמ' למגן אח

מקורי304.29כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521274791119

מקורי1,695.28לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן אחורי פנימי מרכזי - 5112849665520

מקורי228.01לאשברולט מאליבו ש' 16-19גריל תחתון ימין - 2347839416

מקורי525.24כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20קלקר למגן אח' - 221354020

מקורי945.03כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי פנימי מרכזי - 982581358020

511801076R19 - 'מקורי765.87כןרנו קדג'אר 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי557.43כןטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר תחתון למגן קדמי - 526184713019

מקורי291.9כןשברולט מאליבו ש' 16-19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין - 16 (ח)23478374

2217498SW 20 - '4 ש' - 20תומך ימ' למגן אחD/5/SW מקורי530כןפורד פוקוס

2217499SW 20 - '4 ש' - 20תומך שמ' למגן אחD/5/SW מקורי447.79כןפורד פוקוס

מקורי2,931.87לאפיג'ו 2008 - 20מגן אח' פנימי - 982478528020

DFR5501V020 - ש' - 20קלקר שמאל למגן קדמי CX-30 מקורי71.59כןמאזדה

98258444XT20 - 'מקורי351.67כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB457AU

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה) 16 -

חליפי586.02לאאודי Q5 ש' 0909-16

AB457FI10- חליפי851.42כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16מגן קדמי פנימי

AB457VW18-20 5-מגן קדמי חיצוניD 18 'חליפי2,853.66כןפולקסווגן פולו ש

AB458SE17 - חליפי2,372.01כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB459AU01 - 'ש' 01-04ספוילר קד A4 חליפי507.15לאאודי

AB468TO2 ללא חוריםWD 06-08 חליפי1,170.83כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קד' חיצוני

AB46SK06-08 חליפי196.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08פס קישוט ימין למגן קדמי

AB471VW16 - חליפי456.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון שמאל

AB472TO03-06 חליפי914.88כןטויוטה יאריס ש' 03-06מגן אח' חיצוני עליון

AB474TO03-06 חליפי165.5כןטויוטה יאריס ש' 03-06פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB476FI06-10 'חליפי422.79כןפיאט דובלו ש' 03-10פינה שמ' למגן אח

AB477FO15 - חליפי1,818.00כןפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי פנימי

AB477SU13- חליפי185כןסובארו פורסטר 13-18תומך ימין למגן קדמי

AB478AU09- ש' 08-14גריל תחתון שמאל Q7 חליפי478.4כןאודי

AB478BM05-08  חליפי1,292.96כןב.מ.וו 300 ש' 05-08מגן קדמי חיצוני+חישן+שפריצר

AB478TO05-07 5מגן אח' חיצוניD 05-07 חליפי1,180.68כןטויוטה קורולה רנקס

AB483SU12-15 'ש' 12-17כיסוי וו גרירה במגן קד XV חליפי161.5כןסובארו

AB483TO03-07 מגן קדמי חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי2,506.02לא08

AB485FO11 - 'חליפי286.02לאפורד אדג' ש' 09-14תושבת לוחית רישוי קד

AB487BM12- ללא חישנים F30 חליפי4,485.02כןב.מ.וו 300 ש' 09-11מגן קדמי חיצוני

AB487CV13- חליפי412.87כןשברולט מאליבו ש' 13-15סורג מגן קדמי

AB48DC15 - חליפי1,810.00כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

AB494KI13-(שחור)חליפי80.02לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB494TO07-09 חליפי906.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי פנימי



AB495HO

ספוילר/פח אבנים קדמי (ללא ערפל) -

חליפי1,206.02לאהונדה CR-V ש' 0603-08

AB495KI13- חליפי246.94כןקאיה פורטה 13-18מגן מנוע מרכזי

AB497MI08- חליפי478.73כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סורג מגן קדמי

AB49VW14 - '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-17 'חליפי132.8כןפולקסווגן פולו ש

AB503MI10 - חליפי679.69כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12סורג מגן קדמי תחתון

AB503TO06- חליפי2,908.57כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן אח' חיצוני ניקל

AB504VW17 - חליפי1,183.65כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן מנוע תחתון

AB506MI10- חליפי2,521.10כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

AB506OP5D 98-04  חליפי350כןאופל אסטרה ש' 98-04מגן אח' חיצוני

AB510MA08- חליפי1,136.02לאמאזדה 6  ש' 08-13מגן אח' פנימי

AB423KI13-15 חליפי106.02כןקאיה פורטה 13-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB424MA2X4 03-06 'ש' 03-06ספוילר למגן קד B2500 חליפי706.02לאמאזדה

AB426FO

כיסוי פנס ערפל ימין (ללא חור) -11 

SW

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי119כן

AB427HY07- 11 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 07-12 'ש i30 חליפי67.45כןיונדאי

AB427TO18 - חליפי636.34כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי

AB429VWTYG חליפי5,960.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני - 17 בוטל והוקם

AB42DC15-17חליפי965כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

AB42HY02-05 חליפי2,031.09כןיונדאי סונטה ש' 02-05מגן קדמי פנימי

AB42KI

מסגרת ניקל שמאל לסורג מגן קדמי 

17-20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי177.65כן

AB42LE18 - ש' 15-23מגן אח' חיצוני NX חליפי7,306.02לאלקסוס

AB432MI08- 4ספוילר קד' שמאלD 08-15 'חליפי1,052.47כןמיצובישי לנסר ש

AB433VW11- חליפי1,888.87כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן קדמי פנימי

AB434BM

מגן קדמי חיצוני (תחתון) עם חיישן 06-

חליפי2,518.55כןב.מ.וו X5 ש' 1006-10

AB434SE13 - 'חליפי190כןסיאט לאון ש' 12-19תומך ימ' למגן אח

AB434VW17-19 חליפי471.75כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון ימין עם חור לחיישן

AB439MI05-10 חליפי3,056.02לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מגן קדמי חיצוני

AB439SE17 - חליפי2,580.85כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

AB442SE15 - חליפי222.49כןסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון שמאל

AB442VW17-19 חליפי115.9כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

AB443BM05-08 חליפי19.38כןב.מ.וו 300 ש' 05-08פס קישוט מרכזי למגן קדמי

AB443VW17-19 חליפי103.7כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

AB444MA03-07 חליפי251.23כןמאזדה 6 ש' 03-07מגן אח' פנימי

AB44BU06-09 חליפי1,160.00כןביואיק לוצרן ש' 06-08מגן אח' פנימי

AB44RE10- חליפי85.16כןרנו לוגן 08-11תושבת ימין לפנס ערפל קדמי

AB450AU08- ש' 08-15מגן קדמי פנימי A4 חליפי1,967.79כןאודי

AB451MI4D 08- 4מגן אח' פנימי עליוןD 08-15 'חליפי127.2כןמיצובישי לנסר ש

AB452SE17 - חליפי912.81כןסיאט איביזה  ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB453FI96-02 מגן קד' חיצוני

פיאט דוקאטו 96-02/בוקסר 

חליפי3,013.24כן95-02

AB454SU08- ש' 08-13מגן קדמי חיצוני B3 חליפי1,694.84כןסובארו

AB455FO07-11 חליפי272.43כןפורד טרנזיט ש' 07-13מגן אח' חיצוני

AB455VW17 - חליפי133.98כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל

AB456CI09-11 חליפי110.81כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן אחורי

AB457HY09-11 5סורג מגן קדמיD 07-12 'ש i30 חליפי267.37כןיונדאי

AB457SE17 - חליפי3,582.15כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

AB626TO17-19 מגן קדמי חיצוני עם חיישן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,443.92כן22



AB628TO17 - תומך ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי165כן22

AB631VW03-05 5מגן קדמי חיצוניD 03-05 'חליפי698.96כןפולקסווגן פולו ש

AB634SU13-15 - חליפי1,728.05כןסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני + מתזים

AB639ME17 - קלקר למגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי1,658.73כןש' 15-20

AB639VW03- 5מגן קדמי פנימיD 03-05 'חליפי382.16כןפולקסווגן פולו ש

AB640NI11- חליפי85.33כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך ימין צדדי למגן קדמי

AB640OP15 - חליפי197כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB643NI15 - 'טרייל ש' 15-23תומך ימ' למגן אח X חליפי324.19כןניסאן

AB644NI15- טרייל ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי X חליפי1,151.57כןניסאן

AB646CI11- ש' 11-18גריל תחתון שמאל +חור לערפל  C-4 חליפי453.97כןסיטרואן

AB646SU13 - חליפי1,734.80כןסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AB647KI12- 4מגן קדמי פנימי תחתון צרD 12-16 'חליפי436.72כןקאיה ריו ש

AB647ME19 - חליפי5,251.25כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי חיצוני

AB647NI15 - 'טרייל ש' 15-23תומך שמ' למגן אח X חליפי239.63כןניסאן

AB647SUSW 13 - חליפי3,784.40כןסובארו אימפרזה 13-16מגן אח' חיצוני

AB647TO12- חליפי352.82כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג מגן קדמי

AB64VW11 - 'חליפי289.6כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תושבת לוחית רישוי קד

AB652TO12- חליפי220.8כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תפס ימין למגן קדמי

AB654OP(אינוביישן) חליפי3,777.97כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן אחורי חיצוני - 16

AB655ME17 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

חליפי11,507.35כן13-19

AB655SU16 - ש' 12-17מגן קדמי חיצוני XV חליפי1,981.35כןסובארו

AB655VW04-08 (גשר תחתון) חליפי550.64לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן קדמי פנימי

AB656VW04- חליפי898.64כןפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן אח' פנימי

AB658ME16 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי5,517.00כן18

AB660RE18 - חליפי906.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון

AB661OP11 - חליפי296.02לאאופל אסטרה ש' 11-15גריל תחתון ימין

AB662NI14-16 חליפי352.91כןניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון ימין

AB664NI15 - חליפי319.52כןניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB664OP13 - 'חליפי434.94כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד

AB665MA06-07 חליפי120.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מסגרת ניקל לגריל תחתון ימין

AB666MI10- ספוילר קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,258.00כן15

AB670NI17 - חליפי296.16כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט למגן קדמי ימין

AB69FO08-11 (ללא ערפל) חליפי147.36כןפורד פוקוס ש' 08-11גריל תחתון ימין

AB69VW15-19 חליפי450כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי תחתון

AB6CA08- מגן קדמי פנימיCTS 08-11 חליפי2,396.80כןקאדילאק

AB6HO1.0L 17 - 5גריל תחתון ימיןD 17-22 'חליפי418.88כןהונדה סיווק ש

AB700CI17 - ש' 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון C-3 חליפי1,703.21כןסיטרואן

AB701MA08- חליפי180.64כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי פנימי תחתון

AB703HY09-12 5קלקר למגן קדמיD 07-12 'ש i30 חליפי436.05כןיונדאי

AB703TO09 - חליפי840.86כןטויוטה אייגו ש' 12-14סורג מגן קדמי

AB704AU12- ש' 11-18מסגרת לפנס ערפל שמאל Q3 חליפי798כןאודי

AB704FI14 - 'חליפי1,632.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

AB706HY11- 'ש' 11-15תומך מסילה למגן אח i35 חליפי895.07כןיונדאי אלנטרה

AB707RE08-10 (עם ערפל) חליפי123.4כןרנו לוגן 08-11גריל תחתון שמאל



AB708CI(פרטנר) חליפי812.21כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי פלסטיק - 09

AB709VW06-08 (שחור) סורג מגן קדמי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי719.95כן

AB710ME15 - מגן קדמי חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי11,989.00כןש' 15-20

AB713AU11- ש' 11-18תומך מחבר פינות למגן Q3 חליפי365כןאודי

AB715CI

סט תומך צדדי ימין +שמאל למגן קדמי 

חליפי280.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-0804-08

AB715HO13 - ש' 13-18מגן מנוע -תחתון CR-V חליפי1,475.72כןהונדה

AB715TO

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה) 17-

19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,359.04כן22

AB716MEV 15 - מגן אח' חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי9,542.95כןש' 15-20

AB717VW06-  חליפי1,386.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מגן אח' חיצוני

AB718PE12- חליפי154.51כןפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון שמאל+חור לפנס

AB71FO08-11 חליפי364.71כןפורד פוקוס ש' 08-11סורג מגן קדמי

AB721RE08- חליפי521.63כןרנו לוגן 08-11מגן קדמי פנימי

AB724HY14-16 ש' 14-19מגן קדמי פנימי i10 חליפי1,300.14כןיונדאי

AB727TO17 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי814.1כן22

AB732RE10 -  5מגן אח' חיצוניD 11-13  חליפי1,156.02לארנו קליאו

AB734AU

מגן קדמי חיצוני שחור ללא 

חליפי4,344.30כןאודי A4 ש' 08-15חישן+מתזים -13

AB738RE10- 'חליפי174.75כןרנו סניק ש' 10-12תומך ימ' למגן אח

AB739RE09- חליפי288.97כןרנו קולאוס 09-11קלקר למגן קדמי

AB739VW06-11 חליפי1,730.72כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11ספוילר אחורי

AB742ME20 - מגן אח' חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי5,190.17כןש' 15-21

AB742RE16-18 חליפי2,876.61כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

AB743VW06-08 (עם ערפל) גריל תחתון ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי166.34כן

AB670VW04- חליפי142.72כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פס קישוט ימין למגן קדמי

AB671HO15- ש' 15-18תומך ימין למגן קדמי עליון HRV חליפי415.75כןהונדה

AB671VW04-09 (שחור) חליפי2,195.00כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן קדמי חיצוני

AB675TO07- חליפי181.25כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB678HO13-15 'ש' 13-18פינה ימ' למגן אח CR-V חליפי1,478.72כןהונדה

AB678OP08 - חליפי164.24לאאופל קורסה ש' 08-10גריל תחתון שמאל ללא חור

AB678VW06-09 5מגן קדמי חיצוניD 06-09 'חליפי918כןפולקסווגן פולו ש

AB683VW00-05 חליפי83.68כןפולקסווגן בורה ש' 00-05גריל תחתון שמאל

AB685RE16 - חליפי271.02כןרנו קדג'אר 16-20תומך למגן קדמי פנימי

AB688CI

סט כיסוי פנס ערפל עם חור ימין+שמאל 

חליפי581.33כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18- 15

AB689HO15-17 'חליפי186.02לאהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימ' למגן אח

AB68TO03-06 חליפי736.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06פח אבנים אחורי

AB690ME15 - פס קישוט למגן קדמי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי816.2כן14-21

AB691CI05-10 -ש' 05-10פס קישוט (ניקל)למגן קדמי  C-4 חליפי356.5כןסיטרואן

AB691MA09- 4/5תומך שמאל למגן קדמי צדדיD 09-13 'חליפי80.82כןמאזדה 3 ש

AB691NI11- (לבן) חליפי192.39כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB692HO15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני HRV חליפי2,125.04כןהונדה



AB693BM12- 'חליפי210.48כןב.מ.וו 300 ש' 12-18כיסוי וו גרירה במגן אח

AB694CI

סט תומכים צדדיים למגן אחורי 

חליפי398.34כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ימין+שמאל - 09

AB695FI08- 3תפס צדדי שמאל למגן קדמיD 08-20 500 חליפי186.02לאפיאט

AB697PE12- חליפי561.03כןפיג'ו 208 ש' 12-14סורג מגן קדמי

AB699MI13- 'חליפי917.15כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון שמאל למגן קד

AB699TO12- (עם חור) חליפי79כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון שמאל

AB6TO19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי עליון RAV-4 חליפי1,805.95כןטויוטה

AB703AU12- ש' 12-17תומך ימין למגן קדמי A6 חליפי110.2כןאודי

AB704CI07 - ש' 07-10סורג מגן קדמי C-4 חליפי656.01כןסיטרואן פיקסו

AB705HO16 - 'ש' 13-18פינה שמ' למגן אח CR-V חליפי1,481.77כןהונדה

AB707HO(1.5) 18 - 4סורג מגן קדמיD -18 'חליפי1,411.14כןהונדה סיווק ש

AB708FO18 - חליפי66.76כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא ערפל

AB70LE15 -18 ש' 15-23מגן קדמי פנימי NX חליפי2,500.33כןלקסוס

AB70SZ06-08 (ברזל) חליפי1,995.49כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי פנימי

AB710RE09-13 (ללא ערפל) חליפי1,303.65כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני

AB710VW06-10 מגן אח' פנימי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,122.50כן

מקורי127.15לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמאל למגן קדמי - 8429339718

29110F1050(דגם דיזל) מקורי2,837.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע תחתון - 19

850901098R19 - 'מקורי280.41לארנו קדג'אר 16-20קלקר למגן אח

מקורי10,866.51לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני - 5111744513516

86511B250017 - מקורי1,546.80לאקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני

960468221R19 - 'מקורי386.3כןרנו קדג'אר 16-20סט קישוטים ימ' + שמ' למגן אח

מקורי5,347.08כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון לצבע - 8429462817

מקורי779.96לאפיג'ו 2008 - 20קלקר למגן קדמי - 982581398020

KB8A5034017 - ש' 17-22מגן אבנים ימין במגן אחורי CX-5 מקורי168.57לאמאזדה

8661159000CA17 - מגן אח' חיצוניH350 17-18 מקורי3,687.00כןיונדאי

DFR551W71D20 - ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין CX-30 מקורי75.13כןמאזדה

51118072810(M דגם) ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 17 X1 מקורי168.17לאב.מ.וו

מקורי2,053.04כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מגן מנוע תחתון מרכזי - 243906220

מקורי175כןיונדאי H350 17-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 865175900017

98259670XY

פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 (אגזוז 

מקורי1,833.26כןפיג'ו 2008 - 20כפול)

849932462R11 - (על הרצפה) מקורי708.54לארנו מאסטר ש' 09-22כיוסי פח אחורי

DFR550640A20 - ש' - 20גומי גשם לדלת קדמית ימין CX-30 מקורי208.46לאמאזדה

22276715D 20 - '4 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אחD/5/SW מקורי276.74כןפורד פוקוס

V2K5807183A16 - מקורי266לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך שמאל צדדי עליון למגן קדמי

86527A900015- מקורי103.6לאקאיה קרניבל ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל שמאל

מקורי189.59כןשברולט ספארק 11-15ספוילר אחורי - 11 (דגם LTZ) (ח)95078765

V2GM805705B20 - מקורי325לאפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי פנימי מרכזי

51128067668(M דגם) ש' 13-21מגן אח' חיצוני עליון - 17 X1 מקורי10,815.35לאב.מ.וו

מקורי4,086.99לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי חיצוני - 2099961211

628106602R

סט תומכים צדדיים למגן קדמי ימין + 

מקורי357.34כןרנו קליאו - 20שמאל - 20

מקורי183.93לאאלפא מיטו 10-16תפס צדדי ימין למגן קדמי -5051029410

V5E580786313 - 'מקורי133כןסקודה אוקטביה 13-16תומך מרכזי למגן אח' שמ

V2GM8536779B920 - מקורי1,224.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20סורג מגן קדמי

86514H8000( דגם טורבו) 5תומך ימין למגן קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי81.4כןקאיה ריו ש

850104389R18 - מקורי8,176.32כןרנו זואי 16-20מגן אח' חיצוני



5215906990V 15 - מקורי4,807.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן אח' חיצוני

756104427R(ח) מקורי1,402.66כןרנו זואי 16-20מגן אח' פנימי - 16

AB386SK15-19 חליפי101.65כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימין למגן קדמי

AB387HO05 4תומך (שפם)שמאל למגן קדמיD 01-06 'חליפי156.74כןהונדה סיווק ש

AB387SK15-19 חליפי761.6כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

AB388ME

מגן קדמי חיצוני+חור לסנסור ללא חור 

למתיז- 07

מרצדס 211 קלאס E  ש' 07-

חליפי1,514.75כן10

AB389RE

סט תומכים למגן קדמי ימין +שמאל - 

חליפי477.13כןרנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

AB389TO10-12 'חליפי223.46כןטויוטה קורולה ש' 10-13תומך צדדי ימ' למגן אח

AB38DC15- 'חליפי892.43כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פס קישוט למגן אח

AB38FO09-11 'חליפי282.68כןפורד פיאסטה ש' 09-12תומך שמ' למגן אח

AB391TO4WD 92-97  חליפי772.35לאטויוטה היילקס ש' 92-97מגן קד' חיצוני

AB394HO02-04 ש' 03-08תומך שמאל למגן קדמי CR-V חליפי292.28כןהונדה

AB394KI10- חליפי158.14כןקאיה ספורטג' ש' 10-12תפס צדדי ימין למגן קדמי

AB395BM99-05 חליפי680.02לאב.מ.וו 300 ש' 99-05מגן קדמי פנימי

AB399FO18 - חליפי133.87כןפורד פיאסטה ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB399KI10- חליפי2,860.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן אח' חיצוני

AB3TE21 - חליפי750כןטסלה מודל 3 ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

AB3TO15- חליפי1,506.02לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך מרכזי למגן קדמי

AB401MA99-01 חליפי72.84כןמאזדה לנטיס ש' 99-04סורג מגן קדמי

AB402FO11- חליפי120.02לאפורד מונדאו ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי

AB402MA02-04 חליפי89.65כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מגן קדמי פנימי

AB403MI04-08 חליפי1,980.45כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן אח' חיצוני

AB404NI14- חליפי2,381.64כןניסאן אלטימה ש' 14-15מגן קדמי חיצוני

AB408MA03- חליפי80.88כןמאזדה 6 ש' 03-07תומך (שפם) שמאל למגן קדמי

AB40RE06-08 חליפי377.84כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי ימין

AB411MA4D 04-06 4מגן קדמי חיצוניD 04-09 'חליפי1,206.02לאמאזדה 3 ש

AB412BM96-03 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03גריל תחתון שמאל

AB412KI18 - חליפי3,709.93כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB412VW08- חליפי2,323.20כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09ספוילר/פח אבנים קדמי

AB413MA4D 04-06 4סורג מגן קדמיD 04-09 'חליפי186.97כןמאזדה 3 ש

AB414KI18 - קישוט סורג מגן קדמיGT LINE - 18 חליפי729.98כןקאיה פיקנטו

AB414SE12 - חליפי215.1כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוגריל תחתון שמאל

AB415ME09- מגן קדמי פנימי

מרצדס W169 קלאס A ש' 05-

חליפי3,277.16לא12

AB415SE12 - חליפי213.06כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוגריל תחתון ימין

AB417VW10-5מגן מנוע אחורי תחתוןD 10-17 'חליפי568.02לאפולקסווגן פולו ש

AB419ME10- חליפי1,624.65כןמרצדס 204  ש' 08-11מגן קדמי פנימי

51748063000(M דגם) ש' 13-21כיסוי ימין בסורג מגן קדמי - 17 X1 מקורי58.66לאב.מ.וו

86560H8040( דגם טורבו) 5סורג מגן קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי1,593.00לאקאיה ריו ש

86524H8020( דגם טורבו) 5גריל תחתון ימין -18D/4D 17-22 'מקורי301.3כןקאיה ריו ש

850223534R17 - 5מגן אח' חיצוני עם חיישניםD 13-19  מקורי2,318.47לארנו קליאו

V7C08074219B918 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי4,471.00כן22

521690R07016 - ש' 13-18מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים RAV-4 מקורי4,026.02כןטויוטה

51117471521

קישוט ניקל עליון לגריל תחתון שמאל - 

מקורי493.79לאב.מ.וו 300 ש' - 1919

983213171T(חשמלי) מקורי5,697.70כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 20



620104809Y16 - מקורי1,806.55לארנו זואי 16-20מגן קדמי פנימי

מקורי3,166.99כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי 531020625018-20

95095473

גריל תחתון ימין עם חור לערפל מושלם 

מקורי578.79לאשברולט טראקס ש' 13-16- 13

86573H8000

כונס אוויר שמאל במגן קדמי -18 (דגם 

מקורי182.2לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

DHN350101A20 - 4גריל תחתון ימיןD/5D 15-21 'מקורי58.74כןמאזדה 2 ש

מקורי792כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 521324207019

מקורי435.17לאב.מ.וו 300 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112849393919

622542539R(RS LINE) 20 - מקורי1,344.89לארנו קליאו - 20סורג מגן קדמי

מקורי1,298.94כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן אח' פנימי - 520234206019

מקורי804.66לאשברולט סילברדו 13-19תומך שמ' צדדי למגן אח' - 2310814815

86565D711015 - מקורי1,175.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגלש קדמי

מקורי577.84כןפיג'ו 208 ש' - 20סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח' - 167373578020

1649797980

סט תומכים מרכזיים ימ' + שמ' למגן 

מקורי444.24כןפיג'ו 208 ש' - 20אח' - 20

מקורי951.25כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קלקר עליון למגן קדמי - 526144212019

מקורי464.87לאב.מ.וו X6 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112806996720

מקורי981.51כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך ימין למגן קדמי - 525354205019

71550T8KG00ZZ15- (בומבה) 'ש' 15-18תומך ימ' למגן אח HRV מקורי1,463.04כןהונדה

מקורי465לאלקסוס UX200 ש' - 19גריל תחתון שמאל - 814827607019

GRT65169417 - מסגרת לפנס ערפל שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי179.65כן18

620265730R20 - מקורי4,501.02כןרנו קולאוס - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

5311342120EXPERIENCE 19 - ש' - 19סורג מגן קדמי RAV-4 מקורי1,823.52כןטויוטה

22012904D 20 - 4 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחוריD/5/SW מקורי1,726.47לאפורד פוקוס

865122B70010- מקורי255לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12סורג מגן קדמי

98252028XY20 - מקורי1,799.92לאפיג'ו 208 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB41BU06- חליפי1,372.16כןביואיק לוצרן ש' 06-08מגן קדמי פנימי

AB41RE07-08 חליפי229.93כןרנו סניק ש' 04-09מגן אבנים תחתון

AB422MI

תומך ימין למגן קדמי (סרגל- ברזל) 04-

חליפי56.8כןמיצובישי לנסר ש' 0804-08

AB424KI19 - חליפי963.66כןקאיה נירו 16-23סורג מגן קדמי

AB428MA00-02 חליפי67.12כןמאזדה 626 ש' 00-02פס קישוט ימין למגן קדמי

AB429SE12 - 'חליפי194.75כןסיאט לאון ש' 12-19תומך שמ' למגן אח

AB429TO98-01 חליפי96.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01תומך ימין למגן קדמי

AB42FO4D - 11 'כיסוי וו גרירה במגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי119.78כן

AB430VW07-10 מגן אח' חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי2,164.10כן11

AB433BM-06 ש' 06-10מגן קדמי חיצוני (תחתון) ללא חיישן X5 חליפי1,496.09כןב.מ.וו

AB435VW17-19 חליפי471.75כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון שמאל עם חור לחיישן

AB436VW11- (צדדי) חליפי151.2כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימין למגן קדמי

AB439MA

-4D 04 תומך (שפם) שמאל למגן קדמי

084D 04-09 'חליפי86.87כןמאזדה 3 ש

AB442HY

מגן קדמי חיצוני ללא תושבת ללוחית 

חליפי1,427.10כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15רישוי 11-13

AB446SE12 - חליפי1,186.60כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר קדמי

AB446TO06 -  'חליפי506.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15המשך כנפון ימין במגן קד

AB449SE17 - חליפי3,074.96כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB449VW17 - חליפי586.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי



AB44SK06-08 (כיסוי ערפל) חליפי33.3כןסקודה אוקטביה ש' 06-08גריל תחתון ימין

AB455SU09-10 חליפי1,690.67כןסובארו פורסטר ש' 09-12מגן קדמי חיצוני

AB456SU09- חליפי2,295.90כןסובארו פורסטר ש' 09-12מגן אח' חיצוני

AB460VW17 - חליפי332.35כןפולקסווגן גולף ש' 13-20קישוט גריל תחתון ימין

AB462MI08-09 חליפי291.48כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09סורג מגן קדמי

AB465MA08-(עבה) חליפי720.89כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי פנימי

AB467BM

פס קישוט למגן קדמי שמאל +חור 06-

חליפי560.68כןב.מ.וו 700 ש' 0806-08

AB467MA5D 07-09 5מגן קדמי חיצוניD 07-14 'חליפי1,306.02לאמאזדה 2 ש

AB468MI08-10 (תחתון) חליפי1,366.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מגן אח' חיצוני

AB474BM13 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני X5 חליפי9,696.65כןב.מ.וו

AB476SU13 - חליפי2,108.00כןסובארו פורסטר 13-18מגן אח' חיצוני

AB478HY09-11 5מגן אח' חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי1,750.00כןיונדאי

AB478SU13- חליפי135.2כןסובארו פורסטר 13-18תומך שמאל למגן קדמי

AB480HY11- (לפנס)ש' 11-18שפם ימין תחתון לסורג i25 חליפי79.66כןיונדאי אקסנט

AB481TO07-09 חליפי1,090.80כןטויוטה יאריס ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

AB706CI16 - ש' 16-18סט ניקלים לגרילים ימין+שמאל C-4 חליפי856.09כןסיטרואן פיקסו

AB706HO18 - 4תומך עליון קדמי פנימיD -18 'חליפי186.83כןהונדה סיווק ש

AB708HO(2.0) 18 - 4סורג מגן קדמיD -18 'חליפי916.76כןהונדה סיווק ש

AB718AU12- ש' 08-15מגן קדמי חיצוני ללא חור לחיישנים A4 חליפי5,547.95כןאודי

AB723RE09-16 (ערום) חליפי1,706.02לארנו קנגו 09-18מגן אח' חיצוני

AB725RE09-11 חליפי706.49כןרנו קנגו 09-18סורג מגן קדמי

AB726FI16 - חליפי1,062.75כןפיאט טיפו ש' 16-18גריל תחתון שמאל ללא חור

AB726VW06-08 מגן מנוע תחתון

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי756.03כן

AB727HY07- חליפי350כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07מגן קדמי פנימי

AB727ME20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים GLB חליפי11,097.70כןמרצדס

AB727VW05- חליפי2,319.88כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

AB728AU

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

חליפי5,960.02לאאודי A6 ש' 1212-17

AB72FO

סורג מגן קדמי (עם מסגרת ניקל) 08-

חליפי240.01כןפורד פוקוס ש' 1108-11

AB72SE09-12 (עם ערפל) חליפי236.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין

AB72SK09- חליפי67.15כןסקודה אוקטביה 09-13סורג פנימי שמאל במגן קדמי

AB731BM12- 'חליפי381.93כןב.מ.וו 500 ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן קד

AB731FI15 - חליפי1,506.02לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB732TOXLE 18-20 חליפי4,106.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

AB734PE10- 'חליפי353.68כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן אח

AB735AU12- ש' 12-19גריל תחתון שמאל +חור A3 חליפי385.6כןאודי

AB735FI15 - 500 ש' 15-18מגן קדמי פנימי עליוןX חליפי2,504.13כןפיאט

AB735ME15 - קישוט תחתון לספוילר קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי5,306.02לאש' 15-21

AB735RE

 3D, 5D 10 -  תומך ימין למגן קדמי

CW,3/5D/CW 10-16 'חליפי417.07כןרנו מגאן ש

AB739MA12- ש' 12-16מגן קדמי פנימי CX-5 חליפי1,335.68כןמאזדה

AB742HO09-10 חליפי477.27כןהונדה ג'אז ש' 09-11תומך שמאל למגן קדמי

AB743ME19 - קלאס ש' 13-22מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים CLA חליפי7,736.66כןמרצדס

AB746ME19 - 'קלאס ש' 13-22פס קישוט שמ' למגן אח CLA חליפי1,166.51כןמרצדס

AB749FI

קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 15 

חליפי303.9כןפיאט 3D 08-20 500(דגם לאונג)



AB755MA13- מגן קדמי פנימי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,284.19כן18

AB756FI07 - חליפי3,510.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן אח' פנימי

AB757VW06- מגן קדמי חיצוני + חיישן

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,860.02לא

AB758HY11-13 ש' 11-15מגן מנוע קד' שמ i35 חליפי166.49כןיונדאי אלנטרה

AB759MI07-(ארוך) 'חליפי2,239.75כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פינה שמ' למגן אח

AB745HOVP 17 - 5מגן קדמי חיצוניD 17-22 'חליפי3,960.02לאהונדה סיווק ש

AB747AU12- (פתוח) ש' 12-17גריל תחתון שמאל A6 חליפי304.8כןאודי

AB747FI(דגם לאונג) 3מגן קדמי חיצוני - 15D 08-20 500 חליפי2,541.68כןפיאט

AB747TO13-15 חליפי1,806.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB749FO14 - חליפי1,558.00כןפורד טרנזיט ש' 14-21מדרגה במגן אחורי חיצוני

AB74DC18 - 'חליפי383.15כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

AB74LE16 - ש' 08-22פס קישוט למגן קדמי שמאל RX  חליפי614.5כןלקסוס

AB74VW03-09 5מגן אח' חיצוניD 03-05 'חליפי1,086.02לאפולקסווגן פולו ש

AB751ME16-20 מגן קדמי חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 חליפי18,520.02כןמרצדס

AB752FI14-  חליפי1,706.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פח אבנים קדמי

AB752VW06-08 (שחור + ניקל) סורג מגן קדמי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי302.96כן

AB755TO13- (סרגל) 'חליפי341.1כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח

AB758FI08-14 '3כיסוי וו גרירה במגן קדD 08-20 500 חליפי276.5כןפיאט

AB758VW09- (עם חיישנים) חליפי3,713.79לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי חיצוני

AB759HY07-11 (שפם) 5תומך שמאל למגן קדמיD 07-12 'ש i30 חליפי56.02לאיונדאי

AB760HY07-11 (שפם)'5תומך ימין למגן קדD 07-12 'ש i30 חליפי56.02לאיונדאי

AB760TO13-15 ש' 13-18מגן אח' חיצוני RAV-4 חליפי1,740.22כןטויוטה

AB763TO17-19 כיסוי תחתון במגן קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי676.96כן22

AB765HY12- חליפי2,251.51כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי פנימי

AB766HYCW 12- מגן אח' פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,501.92לא/סטישין

AB76DC18 - 'חליפי165.15כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

AB770ME15 - קלקר למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי1,359.97כןש' 15-21

AB770TO15- חליפי558.05כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון שמאל עם חור ערפל

AB777VW04- חליפי713.63לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09סורג מגן קדמי

AB778PE14-18 חליפי209.06כןפג'ו 308 ש' 14-20קלקר למגן קדמי

AB780PE14-18 חליפי542.83כןפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון ימין פנימי

AB784AU13 - ש' 08-15מגן אח' חיצוני A4 חליפי8,976.92לאאודי

AB78DC15 - חליפי673.9כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פח אבנים/ספוילר אחורי

AB78RE14 - חליפי250כןרנו גרנד סניק ש' 14-16קלקר למגן קדמי

AB790AU08 - ש' 08-14מסגרת לפנס ערפל שמאל Q7 חליפי168.02לאאודי

AB790RE09- (עם ערפל שחור) 4גריל תחתון ימיןD 09-15 'חליפי379.22כןרנו פלואנס ש

AB791VW09- חליפי936כןפולקסווגן גולף ש' 09-13ספוילר אחורי

AB794VW09- 'חליפי369.55כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך מרכזי למגן אח

AB482KI12- חליפי350כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן קדמי פנימי



AB482SU12-15 ש' 12-17מגן קדמי חיצוני XV חליפי1,506.02לאסובארו

AB482TO2WD 06- חליפי436.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי פנימי

AB485TO03- 'חליפי123.17לאטויוטה יאריס ש' 03-06פס קישוט שמ' למגן אח

AB489KI12- חליפי2,106.02לאקאיה סול ש' 12-13מגן אח' חיצוני

AB48DG20 - חליפי1,062.50כןדודג' ראם - 20תומך ימין = שמאל למגן קדמי

AB491BM11- חליפי904.21כןב.מ.וו 300 ש' 09-11תומך מרכזי למגן קדמי

AB493CI10- פיקסו ש' 10-18מגן קדמי פנימי C-3 חליפי1,414.11כןסיטרואן

AB496TO05-07 4מגן אח' חיצוניD 05-07 'חליפי1,101.04כןטויוטה קורולה ש

AB498TO07-09 חליפי160.19כןטויטה אוריס ש' 07-09סורג מגן קדמי

AB499HY11- ש' 11-18מגן קדמי פנימי i25 חליפי506.02לאיונדאי אקסנט

AB49DC12 - חליפי580.16כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תושבת לפנס ערפל ימין

AB502VW16 - חליפי236.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי עליון ימין למגן קדמי

AB508SZ13 - חליפי4,068.48כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי חיצוני

AB509OP98-04 חליפי350כןאופל אסטרה ש' 98-04מגן קדמי פנימי

AB509TO08- חליפי185.18כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמאל למגן קדמי צדדי

AB50MA4D 04-08 4מגן אח' פנימיD 04-09 'חליפי520.02לאמאזדה 3 ש

AB50VW11- (פלסטיק) חליפי576.1כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן קדמי פנימי עליון

AB511SU12- 'חליפי261.8כןסובארו אאוטבק ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

AB513HO13-ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי CR-V חליפי79.74כןהונדה

AB513MA08- (דק) חליפי565.16כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי פנימי תחתון

AB514AU09- ש' 08-15פח אבנים/ספוילר אחורי A4 חליפי587.2כןאודי

AB515TO07- חליפי1,127.70כןטויטה אוריס ש' 07-09מגן קדמי חיצוני

AB516SZ13 - חליפי368.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג מגן קדמי

AB519MI07- תפס צדדי ימין למגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי95כן15

AB519SZ15 - חליפי3,708.64כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB519TO07-09 חליפי1,506.02לאטויטה אוריס ש' 07-09מגן אח' חיצוני

AB520TO

מגן קדמי חיצוני (לרכב מייבוא אישי) 

חליפי5,089.32לאטויוטה קאמרי ש' 07-0807-11

AB528ME09- חליפי3,206.02לאמרצדס 212  ש' 09-11מגן קדמי חיצוני

AB52VW15 - חליפי360כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תושבת לגריל תחתון ימין

AB530VW17 - חליפי420.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB532VW17 - חליפי451.92כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי ימין

AB53SK06- חליפי968.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08מגן קדמי פנימי

AB53VW13 - חליפי4,095.84לאפולקסווגן אמארוק 13-18מגן קדמי פנימי

AB458KI12- חליפי1,463.70כןקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי פנימי

AB459MI04-08 חליפי234.25כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן אח' פנימי

AB45DGחליפי5,232.60כןדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 14 שחור

AB462MA03-06 '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 04-09 'חליפי60.45כןמאזדה 3 ש

AB464OP93-97 חליפי350כןאופל קורסה/קומבו 93-00מגן אח' חיצוני

AB465TO01-02 חליפי248.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02גריל תחתון ימין במגן

AB466AU09-13- (בומבה) ש' 09-16תומך ימין למגן קדמי Q5 חליפי768.02לאאודי

AB467MI2WD 07- מגן קדמי חיצוני

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,956.02לא15

AB468BM06-08 חליפי560.68כןב.מ.וו 700 ש' 06-08פס קישוט למגן קדמי ימין +חור

AB470TO03-06 חליפי729.4כןטויוטה יאריס ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

AB470VW17 - 'חליפי191.25כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB471AU08- ש' 08-15מגן אח' פנימי A4 חליפי1,578.15כןאודי

AB474FO07-10 'חליפי30.21כןפורד מונדאו ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן קד

AB474SU13- חליפי382.55כןסובארו פורסטר 13-18שפם ימין תחתון לפנס

AB475BM13 - ש' 13-18מגן קדמי פנימי X5 חליפי3,323.69כןב.מ.וו

AB475MI08- 4קלקר למגן קדמי ימיןD 08-15 'חליפי162.4כןמיצובישי לנסר ש



AB479BM11- חליפי856.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 02-07מגן קדמי חיצוני

AB47DC15 - חליפי378.94כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קלקר למגן אח' ימין

AB47VW15 - חליפי3,804.19כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן אח' חיצוני

AB483VW(GTI) 09- חליפי1,602.25כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי פנימי

AB484TO03- 'חליפי123.17לאטויוטה יאריס ש' 03-06פס קישוט ימ' למגן אח

AB485ME07- פס קישוט למגן קדמי שמאל ניקל

מרצדס 211 קלאס E  ש' 07-

חליפי297.19כן10

AB485SU

גריל תחתון שמאל + חור לפנס ערפל -

חליפי319.66כןסובארו פורסטר 1313-18

AB487TO03-06 חליפי164.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06גריל תחתון שמאל

AB488AU10-ש' 09-16פינה ימין למגן קד' עם חור למתיז Q5 חליפי2,852.00כןאודי

AB489MI08- (עם חור לחיישן) 'חליפי2,573.41כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פינה ימ' למגן אח

AB48RE06-08 חליפי377.84כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB492SU13- (ברזל) חליפי1,056.02לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי פנימי כוורת

AB499FI00- חליפי380.97כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מגן אח' פנימי

AB49IS03-07 חליפי301.88לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07תומך ימין למגן קדמי

AB49SK01- גריל תחתון שמאל

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי69.34כן

AB4FI15 - 3גריל תחתון ימיןD 08-20 500 חליפי269.31כןפיאט

AB4MI14 -19 חליפי136.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך שמאל למגן קדמי

AB4VW09- 'חליפי111.2כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך ימ' צדדי למגן אח

AB760ME15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני ארוך V-CLASS חליפי3,243.83כןמרצדס

AB761MA

תומך שמאל צדדי למגן קדמי (שחור) 

5D 10-115D 07-14 'חליפי85.33כןמאזדה 2 ש

AB761ME13- 'פינה ימ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי486.02לא18

AB762RE11- 5תומך שמאל למגן קדמיD 11-13  חליפי223.17כןרנו קליאו

AB763RE11- 5תומך ימין למגן קדמיD 11-13  חליפי225.55כןרנו קליאו

AB764RE

סט פסי קישוט למגן קדמי 

חליפי404כןרנו קליאו  5D 11-13(שמאל+ימין+מרכזי) -11

AB765ME19 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי1,536.10כן14-21

AB767MI15- חליפי898.45כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18גריל תחתון שמאל

AB769TO17 - גריל שמאל במגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי727.18כן22

AB771RE

מגן קדמי פנימי (תושבת פנסים 

חליפי879.03כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15פלסטיק)09-13

AB773AU15 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 חליפי6,093.65כןאודי

AB777ME20 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי15,735.00כןש' 15-20

AB779RE09- (פלסטיק) 4מגן אח' פנימי תחתוןD 09-15 'חליפי1,313.20כןרנו פלואנס ש

AB77TO2WD 92-97 חליפי501.47כןטויוטה היילקס ש' 92-97ספוילר תחתון

AB786TO

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים 

17-19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,781.60כן22

AB786VW98- חליפי350כןפולקסווגן גולף ש' 98-04מגן מנוע תחתון

AB787ME18- ש' -19מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים A קלאס W177 חליפי8,506.02לאמרצדס

AB788RE09 - 'חליפי263.75כןרנו קנגו 09-18פינה ימ' למגן אח

AB790FO08- 'חליפי466.22כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן מנוע תחתון קד

AB801PE09- חליפי350כןפיג'ו 3008 10-16גריל תחתון ימין לערפל בלי חור



AB803VW

מגן קדמי חיצוני (לצבע) עם הכנה 

חליפי4,693.82לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12לקישוט -10

AB805AU15 - ש' 11-18גריל תחתון ימין A1 חליפי1,083.20כןאודי

AB813PE10- חליפי513.72כןפיג'ו 3008 10-16פס קישוט למגן קדמי

AB815AU15 - ש' 11-18מגן אח' חיצוני A1 חליפי4,915.38כןאודי

AB81CV06-08 חליפי2,127.10כןשברולט אפלנדר ש' 06-09מגן קדמי פנימי

AB822MA12- (קצר) ש' 12-16תומך ימין למגן קדמי CX-5 חליפי29.84כןמאזדה

AB824FO14- חליפי760.3כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימין למגן אחורי

AB824MA4D 13- 4/5מגן אח' חיצוניD 13-18 'חליפי2,506.02לאמאזדה 3 ש

AB824PE

גריל תחתון ימין+שמאל  (ללא חור 

חליפי608.02לאפג'ו 308 08-13לערפל) -11

AB825AU09 - ש' 09-11ספוילר/פח אבנים קדמי A3 חליפי792כןאודי

AB826KI08-09 5 ש' 08-09פס קישוט למגן קדמיD  חליפי250כןקאיה סיד

AB828AU15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל עם ניקל A3 חליפי3,271.20כןאודי

AB828TO

מגן קדמי חיצוני 2WD - ללא חורים 

חליפי1,119.30כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15למתזים וללא חורים לקשת 09

AB796RE5D 10-13 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי724.44כןרנו מגאן ש

AB796VW09- (ללא חיישנים) חליפי2,806.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן אח' חיצוני

AB79HY01-08 ש' 99-08מגן קדמי חיצוני  H1 חליפי906.02לאיונדאי

AB7SE

 D5 (טורבו) תומך ימין למגן קדמי דגם

חליפי241.08כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

AB800AU13 - ש' 09-16גריל תחתון ימין עם חור וניקל Q5 חליפי1,075.25כןאודי

AB801MA13- 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 13-18 'חליפי34.89כןמאזדה 3 ש

AB802RE11- 5סורג קדמי פנימיD 11-13  חליפי528.63כןרנו קליאו

AB802TO13 - חליפי306.02לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18גריל תחתון שמאל

AB809AU15 - ש' 11-18ספוילר קדמי Q3 חליפי1,235.95כןאודי

AB80CV06-09 חליפי1,440.00כןשברולט אפלנדר ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

AB810PE08- 'חליפי189.58לאפג'ו 308 08-13פס קישוט ימ' למגן אח

AB811MA13-16  4/5גריל ימין עם חור לפנס ערפלD 13-18 'חליפי105.38כןמאזדה 3 ש

AB814AU15- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני  עם חורים למתזים Q3 חליפי7,773.54כןאודי

AB818PE10-12 חליפי96.1כןפיג'ו 107 ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי

AB820MA12-15 ש' 12-16גריל תחתון ימין עם חור לערפל CX-5 חליפי214.08כןמאזדה

AB821BM06- ש' 06-10גריל תחתון שמאל X5 חליפי276.52לאב.מ.וו

AB821PE08-09 חליפי445.12כןפיג'ו 207 ש' 08-12ספוילר קד' ימין

AB823ME17 - קלקר למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי1,901.00לאש' 15-21

AB827AU5D 15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 חליפי910.1כןאודי

AB830PE12- חליפי489כןפיג'ו 208 ש' 12-14גריל תחתון שמאל ניקל

AB830TO14-16 חליפי2,298.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי חיצוני

AB832TO16-חליפי485.05כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי צדדי

AB833MA13- תומך ימין למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי32.02כן18

AB835MA13-  תומך לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי128.46כן18

AB841AUS5 17 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני A5 חליפי6,917.68כןאודי

AB846KI14 - 4מגן אח' חיצוניD 12-16 'חליפי1,385.50כןקאיה ריו ש

AB848KI11 - 5מגן אח' פנימיD 11-16 חליפי1,494.30כןקאיה פיקנטו

AB857TO17 - בטנה אחורית לכנף אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי631.2כן22

AB859KI16 - 'חליפי306.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך שמ' למגן אח

AB861KI16 - חליפי220.42כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך צדדי ימין למגן קדמי



AB861RE05- 'חליפי673.97כןרנו מאסטר ש' 05-08פינה ימ' למגן אח

AB862KI16 - חליפי217.86כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB864FOV 14 - 'חליפי249.27כןפורד טרנזיט ש' 14-21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB864MI

קישוט צד עליון ניקל למגן קדמי שמאל -

חליפי475כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

AB830KI10- חליפי760.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג עליון מגן קדמי

AB831PE12- חליפי1,920.84כןפיג'ו 208 ש' 12-14מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים

AB831TO13- 'חליפי769.85כןטויוטה פריוס ש' 13-15תושבת לוחית רישוי קד

AB835FO

סורג מגן קדמי (טיטניום +מסגרת ניקל) 

חליפי946.46כןפורד מונדאו ש' 08-0908-12

AB835TO17 - חליפי358.56כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB836RE11- 5מגן אח' פנימיD 11-13  חליפי1,320.34כןרנו קליאו

AB83HY03-05 חליפי506.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מגן קדמי פנימי תחתון

AB841PE08-12 חליפי125.12כןפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון ימין

AB842PE

פח אבנים/ספוילר אחורי ללא חור 

חליפי1,096.45כןפיג'ו 208 ש' 12-14לאגזוז -12

AB842TO17 - חליפי155.17כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי שמאל במגן אחורי

AB84SK08-10 חליפי156.02לאסקודה פביה ש' 08-14סורג מגן קדמי

AB862TO17 - מגן אח' חיצוני

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,958.94כן22

AB864RE13-16 5מגן קדמי חיצוניD 13-19  חליפי1,797.89כןרנו קליאו

AB868RE

פס קישוט למגן קדמי (סט) מתחת 

חליפי551.6כןרנו קליאו  5D 13-19לפנס -13

AB869KI16 - חליפי230.48כןקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

AB871FOחליפי1,112.43כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן אח' חיצוני 08-11 סטיישין

AB873KI16-18 חליפי1,584.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל אפור

AB876RE13-   5סט מסגרות פנסי ערפלD 13-19  חליפי224.22כןרנו קליאו

AB87CA16 - ש' 14-18מגן קדמי פנימי CTS חליפי4,119.87כןקאדילאק

AB87CV08-12 (עם ערפל) חליפי346.41כןשברולט מאליבו ש' 08-12גריל תחתון שמאל

AB882CV-13  חליפי906.07כןשברולט אימפלה ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמי

AB882FO03-08  חליפי580.16כןפורד פיאסטה ש' 03-08מגן קדמי

AB884MA

תומך שמאל למגן קדמי (מתחת לפנס) -

חליפי82.47כןמאזדה 5 ש' 1010-18

AB887MI15- חליפי423.3כןמיצובישי טרייטון 15-19מסגרת לפנס ערפל שמאל

AB88LE16 - ש' 08-22קישוט ניקל גריל תחתון שמאל RX  חליפי352.06כןלקסוס

AB890TO13- 'כיסוי וו גרירה במגן קד

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי98.2כן15

AB892MA4D -14 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD 13-18 'חליפי38.02לאמאזדה 3 ש

AB894KI15 - 5פח אבנים/ספוילר אחוריD 11-16 חליפי864.32כןקאיה פיקנטו

AB895TO13- מסגרת לפנס ערפל שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי259כן15

AB896KI16 - חליפי408.51כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי

AB899KI

מגן אח' חיצוני ללא חיישנים (מושלם) 

17-20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,971.58כן

AB8RE09-11 חליפי1,178.00כןרנו קנגו 09-18תומך למגן אחורי חיצוני

AB901PE15- חליפי310.36כןפיג'ו 108 ש' 15-20סט תומכים למגן קדמי

AB510SU12- 'ש' 12-17תומך ימ' למגן אח XV חליפי236.47כןסובארו

AB511AU09- (מוביל) 'ש' 08-15תומך שמ' למגן אח A4 חליפי386.02לאאודי

AB511MA08-10 ('קד) 'חליפי350כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן מנוע תחתון קד

AB516TO07-09 (עם ערפל) חליפי248.65כןטויטה אוריס ש' 07-09גריל תחתון ימין

AB516VW13-16 חליפי71.2כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB519VW08-09 חליפי3,111.80כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מגן קדמי חיצוני לצבע



AB51FI04-11 'חליפי184.16כןפיאט פנדה ש' 04-11פס קישוט למגן אח

AB51MI08- חליפי124.54כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך ימין למגן קדמי

AB51VW15 - חליפי368.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תושבת לגריל תחתון שמאל

AB522FI04-11 חליפי903.1כןפיאט פנדה ש' 04-11מגן קדמי פנימי

AB522PE5D 99-04 חליפי543.73כןפיג'ו 206 ש' 99-07מגן אח' חיצוני

AB523VW92-96 'חליפי135.24לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 92-96פינה ימ' למגן אח

AB526FI04-11 חליפי1,171.56כןפיאט פנדה ש' 04-11מגן קדמי חיצוני

AB528AU11- ש' 11-18מגן אח' פנימי A1 חליפי1,052.30כןאודי

AB528MI08- כיסוי פנס ערפל ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי142.8כן

AB528PEחליפי2,470.50כןפיג'ו 306 ש' 98-02מגן קדמי חיצוני 00-02 ערפל עגול

AB532OP05-07 חליפי986.02לאאופל אסטרה ש' 05-07מגן קדמי חיצוני

AB536PE02-05 חליפי534.62כןפיג'ו  307 ש' 02-05מגן קדמי חיצוני

AB536TO07-08 חליפי188.19כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB540FI07- חליפי81.2כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11גריל תחתון שמאל

AB540PE3D XS 99-05  חליפי1,909.06כןפיג'ו 206 ש' 99-07מגן קדמי חיצוני

AB541FI07-11 חליפי298.86כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11סורג מגן קדמי

AB543VW04-09 (לצבע) חליפי2,306.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן אח' חיצוני

AB545OP05- חליפי76.58כןאופל קורסה ש' 01-07גריל תחתון ימין

AB545RE09-13 4מגן מנוע תחתוןD 09-15 'חליפי586.02לארנו פלואנס ש

AB545TO

מגן אח' חיצוני (לדגם ללא קישוט) 03-

07

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,795.18כן08

AB546OP05- חליפי76.58כןאופל קורסה ש' 01-07גריל תחתון שמאל

AB546VWGTI 17 - חליפי644.4כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

AB547TO08-09 חליפי224.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10סורג מגן קדמי

AB548FO5D 11- מגן אח' פנימי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,010.50כן

AB548HO15- ש' 15-18גריל לפנס ערפל קדמי ימין HRV חליפי269.78כןהונדה

AB548TO08-09 (קטן) 'חליפי336.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע תחתון קד' אח

AB548VWGTI 17 - חליפי452.2כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל

AB550FI07-11 חליפי706.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מגן אח' חיצוני

AB501MI08- 'חליפי174.26כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי מרובע שמאל למגן קד

AB502SU10- ש' 09-14כיסוי שפריצר במגן שמאל B4 חליפי150כןסובארו

AB50SK01-05 פס קישוט למגן קדמי

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי287.2כן

AB512TO08-09 חליפי112.98כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע תחתון ימין

AB514HY11- ש' 08-14מגן אח' פנימי i10 חליפי655.2כןיונדאי

AB514MA4D 07-08 4מגן אח' חיצוניD 04-09 'חליפי1,706.53כןמאזדה 3 ש

AB517SZ15-18 חליפי3,247.70כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

AB51SK01- סורג מגן קדמי

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי100.8כן

AB51TO03-04 4קליפס למגן קדמיD 03-04 'חליפי14.42כןטויוטה קורולה ש

AB520MI07- תפס צדדי שמאל למגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי58.02לא15

AB520VW13-16 חליפי586.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

AB524TO07-11 חליפי156.8כןטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB525TO07-08  חליפי779.5כןטויוטה קאמרי ש' 07-11קלקר למגן קדמי

AB525VW13-חליפי668.1כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר קדמי

AB526TO07-11 חליפי1,041.92לאטויוטה קאמרי ש' 07-11מגן אח' פנימי

AB527FO09-11 חליפי2,086.02לאפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני תחתון



AB529MA07- פיק אפ 07-10מגן קדמי פנימי BT-50 חליפי1,145.72כןמאזדה

AB52SK4/5D 01-05 מגן אח' חיצוני

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי860.02לא

AB530SU03-08 חליפי1,506.02לאסובארו פורסטר ש' 03-05מגן אח' חיצוני+חיישנים

AB531PE99- חליפי96.83כןפיג'ו 206 ש' 99-07סורג מגן קדמי

AB533ME04- סורג מגן קדמי

מרצדס W211 קלאס E  ש' 

חליפי237.43כן01-06

AB534KI

מגן קדמי חיצוני -13-בוטל והקם מקט 

TYG13-15 'חליפי2,306.02לאקאיה ספורטג' ש

AB534OP99- חליפי496.02לאאופל זאפירה ש' 99-05מגן קדמי חיצוני

AB534VW95-99 3/5מגן אח' חיצוניD 95-99 'חליפי350כןפולקסווגן פולו ש

AB542RE07 - חליפי1,417.48כןרנו טראפיק ש' 07-10מגן אח' פנימי

AB544VW04- (שחור) חליפי2,950.15כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן אח' חיצוני

AB546PE02-05 חליפי265.34כןפיג'ו  307 ש' 02-05סורג מגן קדמי

AB547VW12- מגן קדמי חיצוני + מתזיםCC 12-17 'חליפי3,577.82לאפולקסווגן פאסט ש

AB54DC12 - (פלסטיק) חליפי683.37כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18קלקר למגן קדמי

AB555VWGTI 17 - חליפי865.45כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB561FI07- חליפי856.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן קדמי מרכזי

AB561TO4WD 09-10 חליפי1,294.00כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

AB563MI07- תומך שמאל (מרובע) למגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי95.06כן15

AB566HY11- ש' 11-18כיסוי פנס ערפל שמאל i25 חליפי95.59כןיונדאי אקסנט

AB550PE05-08 (פיבר) חליפי1,020.90כןפיג'ו 407 ש' 05-10מגן אח' פנימי

AB551MI10- 'חליפי1,101.24כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פינה ימ' למגן אח

AB552PE

פס קישוט ימין למגן קדמי (שחור) 02-

חליפי118.82כןפיג'ו  307 ש' 0502-05

AB553MA5D 07-11 5מגן אח' חיצוניD 07-14 'חליפי1,625.00כןמאזדה 2 ש

AB556RE98- חליפי853.94כןרנו קנגו ש' 98-03מגן קדמי חיצוני+ קלקר

AB558MEV 16 - מגן אח' חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 חליפי15,306.02לאמרצדס

AB561MA5D 10-11 5גריל תחתון ימין ללא ערפלD 07-14 'חליפי222כןמאזדה 2 ש

AB562MA08-09 חליפי1,960.02לאמאזדה 6  ש' 08-13מגן אח' חיצוני

AB567CI11-  ש' 11-18סורג מגן קדמי תחתון  C-4 חליפי676.73כןסיטרואן

AB569AU12-09 ש' 09-16ספוילר/פח אבנים קדמי Q5 חליפי2,082.50כןאודי

AB569CI12- 'חליפי874.62כןסיטרואן נמו/ביפר 12-14תומך למגן אח

AB576PE

פס קישוט צדדי למגן קדמי 

חליפי250.11כןפיג'ו 307 ש' 06-08שמאל(שחור-חיצוני) 06-07

AB577RE5מגן קדמי חיצוני 02-06 מושלםD 02-06 'חליפי525.52כןרנו קליאו ש

AB579RE02-06 5פס קישוט למגן קדמי מרכזיD 02-06 'חליפי461.32כןרנו קליאו ש

AB57VW15- חליפי328.87לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

AB581ME14 - מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי2,986.02לא18

AB582MA08- חליפי114.29כןמאזדה 6  ש' 08-13קשוט ניקל גריל תחתון ימין

AB587MA08-10 חליפי3,306.02לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן אח' חיצוני

AB592MI13-חליפי308.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גריל תחתון ימין עם חור

AB592OP11 - 'חליפי166.34כןאופל קורסה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד

AB592RE 02-06 (עם קישוטים) 5מגן אח' חיצוניD 02-06 'חליפי678.44כןרנו קליאו ש



AB593MI13- חליפי308.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גריל תחתון שמאל עם חור

AB593OP15 - 'חליפי104.22כןאופל קורסה ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

AB5IV15 - חליפי3,206.02לאאיווקו  דיילי 15-18מגן קדמי חיצוני

AB5OP

פס קישוט ניקל מרכזי למגן אח' סטיישן 

חליפי501.47כןאופל אסטרה ש' 11-15- 11

AB5TO93-97 חליפי586.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97מגן קד' חיצוני

AB603FI08- חליפי229.54כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי פנימי עליון

AB604MA

גריל במגן ימין +חור לערפל (2.0) 09- 

4/5D4/5D 09-13 'חליפי102.94כןמאזדה 3 ש

AB604PE08- (פנימי) חליפי339.5כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי עליון

AB607NI15- חליפי560.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן מנוע תחתון

AB607TO12- חליפי395.23כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך ימין למגן קדמי

AB608PE- (פנימי) חליפי115.03כןפיג'ו 307 ש' 06-08פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB60DC17 - חליפי602.55כןדאצ'יה לוגאן 17-18ספוילר קדמי

AB864TO13- ש' 13-18מגן קדמי פנימי RAV-4 חליפי1,306.02לאטויוטה

AB868KI16- חליפי175.09כןקאיה אופטימה ש' 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB872FO00-01 חליפי955.45לאפורד פוקוס ש' 00-05מגן קדמי חיצוני

AB877MA13 - 4/5מגן מנוע תחתון מרכזיD 13-18 'חליפי449.18כןמאזדה 3 ש

AB87HY3/4/5D 03-06 חליפי113.87כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מגן קדמי פנימי

AB87SK4/5D 06-08 חליפי1,300.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מגן אח' חיצוני

AB87TO

גריל תחתון ימין עם חור ערפל + 

חליפי326.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל -13

AB87VW11-חליפי156כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

AB881HY12- (טורקיה) מגן אח' חיצוניi20 12-15 חליפי1,510.64כןיונדאי

AB883KI17 - 5מגן קדמי חיצוניD/4D 17-22 'חליפי4,196.35כןקאיה ריו ש

AB888TO13- תומך שמאל למגן קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי504.49כן15

AB889MI15 - חליפי1,307.20כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי פנימי

AB890FO01- חליפי379.34לאפורד טרנזיט ש' 01-06מגן קדמי מרכזי

AB894TO13- גריל תחתון שמאל +חור

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי307.25כן15

AB897TO17 - חליפי3,205.54כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן אחורי חיצוני

AB89CV08-12 חליפי395.91כןשברולט מאליבו ש' 08-12תושבת לוחית רישוי

AB900CV5D   08 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי46.23כן

AB902PE15- חליפי806.63לאפיג'ו 108 ש' 15-20סורג מגן קדמי

AB905BM06-  ש' 06-10מסגרת לגריל ימין X5 חליפי1,197.67כןב.מ.וו

AB906VW10-13 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 10-17 'חליפי298כןפולקסווגן פולו ש

AB907KI

גריל תחתון ימין עם חור וקישוט ניקל - 

175D/4D 17-22 'חליפי129כןקאיה ריו ש

AB907TO13 -  ( כוורת) חליפי906.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מגן מנוע קד' תחתון

AB914RE

מגן קדמי פנימי (תושבת פנסים 

חליפי977.15כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15פלסטיק)-13

AB917FO01-03 חליפי350כןפורד מונדאו ש' 01-07גריל תחתון ימין + ערפל

AB918CV13 - חליפי9,509.09כןשברולט אימפלה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB918FO03-06 'חליפי36.87כןפורד קונקט ש' 03-13כיסוי וו גרירה במגן קד' ימ

AB918PE13 - חליפי619.59כןפיג'ו 301 ש' 13-18קלקר למגן קדמי

AB921FO02-05 חליפי85.81כןפורד פוקוס ש' 00-05פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB922PE15 - חליפי2,686.86כןפיג'ו 208 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

AB923PE13 - 'חליפי150כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB924KI15 - 5מגן קדמי חיצוניD 12-16 'חליפי1,791.70כןקאיה ריו ש



AB924RECW 13- '3/5תומך ימ' למגן אחD/CW 10-16 'חליפי597.71כןרנו מגאן ש

AB925PE

-R+L 14 סט מסגרות ניקל לפנס ערפל

חליפי685.88כןפג'ו 308 ש' 1814-20

AB567VW14 - חליפי1,857.25כןפולקסווגן אפ ש' 14-17מגן קדמי חיצוני

AB569TO10- חליפי735.33כןטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר אחורי מרכזי

AB570FI09-12 חליפי2,486.02לאפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני

AB570OP5D 08-10 חליפי1,898.00כןאופל קורסה ש' 08-10מגן אח' חיצוני

AB570PE02- חליפי1,745.24כןפיג'ו  307 ש' 02-05מגן אח' חיצוני סטיישן

AB571RE99- חליפי1,183.18כןרנו מגאן ש' 99-03מגן קדמי חיצוני + קישוטים

AB579OP13- חליפי809.05כןאופל אסטרה ש' 11-15סורג תחתון במגן קדמי

AB581PE02-07 (שחור) 'חליפי96.87כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט שמ' למגן אח

AB582FI08- 3גריל מגן קדמי שמאל + ערפלD 08-20 500 חליפי258.3כןפיאט

AB582VW98-04 חליפי352.46כןפולקסווגן גולף ש' 98-04ספוילר קדמי

AB583MA07-08 4מסגרת לגריל תחתון ימיןD 04-09 'חליפי261.64כןמאזדה 3 ש

AB585ME

תומך שמאל למגן קדמי (אלומיניום) - 

14

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,013.16כן14-21

AB586MI13- חליפי2,771.85כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

AB587CI14- ש' 14-16סורג קדמי פנימי C-4 חליפי1,355.71כןסיטרואן פיקסו

AB588AU09-13- ש' 09-16פינה שמאל למגן קד' עם סנסור Q5 חליפי2,306.02לאאודי

AB588FI08-14 3מגן אח' חיצוני ללא הכנה לניקלD 08-20 500 חליפי1,562.28כןפיאט

AB589OP11-(עם חישנים) חליפי1,506.02לאאופל אינסיגניה 11-16מגן אח' חיצוני

AB589TO16 - 'ש' 13-18תומך שמ' למגן אח RAV-4 חליפי462.2כןטויוטה

AB58DC15 - חליפי1,140.10כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן קדמי פנימי

AB58ME06 - תומך שמאל למגן קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי333כן18

AB590FI09- (קורת רוחב) חליפי264.54כןפיאט בראבו ש' 09-11מגן קדמי פנימי תחתון

AB594FI06-09 חליפי634.11כןפיאט דובלו ש' 03-10מגן אח' מרכזי

AB595OP15 - חליפי283.16כןאופל קורסה ש' 15-19תומך מרכזי למגן קדמי

AB598AU12- ש' 12-17כיסוי למתיז שמאל A6 חליפי161.5כןאודי

AB599MI07- תומך ימין למגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי33.6כן15

AB5RE16-18 'חליפי253.44כןרנו קדג'אר 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB5SK17-20 חליפי3,380.45כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אחורי חיצוני עליון

AB602CI11-12 ('קד) ש' 11-18מגן מנוע תחתון  C-4 חליפי984כןסיטרואן

AB605CI15- ש' 14-18מגן קדמי חיצוני C-1 חליפי2,295.64כןסיטרואן

AB606PE08- חליפי860.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12מגן אח' פנימי

AB607VW5D 00- 5מגן קדמי חיצוניD 00-02 'חליפי851.42כןפולקסווגן פולו ש

AB609ME14-18 סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי820.34כן14-21

AB60KI07-09 חליפי1,303.41כןקאיה ריו ש' 07-12מגן קדמי חיצוני

AB60MEV 19 - 'חליפי1,845.14כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה שמ' למגן אח

AB926PE14 - חליפי2,196.09כןפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי פנימי

AB929MA15 - ש' 12-16פס קישוט כסף עליון לגריל ימין CX-5 חליפי168.02לאמאזדה

AB929PE15 - חליפי483.62כןפיג'ו 108 ש' 15-20תומך מגן קדמי מרכזי

AB92DC15-17 חליפי224.32כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון שמאל כסוף עם חור

AB930PE11 - חליפי3,206.02לאפג'ו 308 08-13מגן קדמי חיצוני +מתזים+חיישנים

AB931FO01-03 חליפי56.02לאפורד מונדאו ש' 01-07גריל תחתון שמאל + ערפל

AB932MI

מגן קדמי חיצוני ללא חורים לקשת - 15 

חליפי2,195.55כןמיצובישי טרייטון 15-19מחוספס



AB933FO01-07 חליפי620.76כןפורד מונדאו ש' 01-07מגן אח' פנימי

AB933MA5D -13 4/5מגן אח' פנימיD 13-18 'חליפי1,252.44כןמאזדה 3 ש

AB936VW

פח אבנים/ספוילר אחורי+כיסוי וו גרירה-

חליפי1,146.77כןפולקסווגן ג'טה ש' 1111-15

AB940HY15-18 חליפי501.47כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג מגן קדמי

AB941HY15 - חליפי234.96כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

AB941PE12- חליפי496.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14תומך מרכזי מגן קדמי

AB942BM

מגן קדמי חיצוני +חור למתזים+חור 

חליפי7,370.03כןב.מ.וו 500 ש' 12-16לחיישנים -13

AB946RE3D 12- 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'חליפי840.07כןרנו מגאן ש

AB947MA07- 4תומך שמאל לגריל קדמיD 04-09 'חליפי44.91כןמאזדה 3 ש

AB948TO12- (פלסטיק) 'חליפי638.98כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן מנוע תחתון ימ

AB949VW11- (מוביל) 'חליפי293.06כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימ' למגן אח

AB950TO13-15 'ש' 13-18פינה ימין למגן קד RAV-4 חליפי110.94כןטויוטה

AB951HY12- מסגרת גריל תחתון ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי184.35כן/סטישין

AB952HY12- מסגרת גריל תחתון שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי184.35כן/סטישין

AB952MA13- 4/5תומך שמאל למגן קדמי עליוןD 13-18 'חליפי150כןמאזדה 3 ש

AB953BM11 - חליפי2,722.40כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי פנימי

AB957MA17 - 4/5גריל תחתון ימיןD 13-18 'חליפי465.07כןמאזדה 3 ש

AB958HY16 - חליפי2,349.40כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB959MA17 - 4/5קישוט לגריל תחתון ימיןD 13-18 'חליפי178.99כןמאזדה 3 ש

AB959RE13-חליפי384.84כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל שמאל

AB95VW11 - חליפי96.02לאפולקסווגן טוראן ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אחורי

AB961PE14- חליפי980.02לאפיג'ו 2008 13-19מגן מנוע תחתון

AB961TO10- חליפי432.1כןטויוטה קורולה ש' 10-13סורג מגן קדמי

AB962PE14 - חליפי169.59כןפיג'ו 2008 13-19גריל תחתון שמאל

AB963HY16- חליפי233.9כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך שמאל תחתון למגן קדמי

AB966CV15 - חליפי1,244.72כןשברולט סילברדו 13-19סורג מגן קדמי

AB542PE3/5D 02- חליפי865.28כןפיג'ו  307 ש' 02-05מגן אח' חיצוני

AB545VW06- חליפי399.2כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סורג מגן קדמי עם ניקל

AB546TO09-11 ש' 09-14מגן קדמי פנימי עליון V8 חליפי281.49כןטויוטה לנד קרוזר

AB551PE

פס קישוט שמאל למגן קדמי (שחור) 

חליפי330.94כןפיג'ו  307 ש' 02-0502-05

AB554VW11- חליפי494כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן מנוע תחתון

AB555SU15- חליפי773.12כןסובארו אאוטבק ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי תחתון

AB556PE-02 (סטיישין) 'חליפי120.74כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט ימ' למגן אח

AB558OP99- חליפי256.02לאאופל זאפירה ש' 99-05מגן קדמי פנימי

AB560MI4WD 07-08 ספוילר קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי436.02לא15

AB562OPחליפי250כןאופל אסטרה ש' 05-07פס קישוט למגן קדמי ימין 05-07 שחור

AB562TO

תומך שמ' (צדדי סרגל) למגן אח'  07-

חליפי214.94לאטויוטה פריוס ש' 0807-12

AB563PE02-05 חליפי86.07כןפיג'ו  307 ש' 02-05ספוילר קד' שמאל

AB569RE99-01 (ללא ערפל) חליפי290.4כןרנו קליאו ש' 99-01מגן קד' חיצוני

AB573PE05- חליפי448.78כןפיג'ו 407 ש' 05-10סורג מגן קדמי שחור

AB574TO09-11 חליפי150.81כןטויוטה יאריס ש' 07-11סורג מגן קדמי תחתון

AB578RE02-06 '5פס קישוט ימ' למגן קדD 02-06 'חליפי461.32כןרנו קליאו ש

AB579PE02-07(שחור) 'חליפי371.99כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט ימ' למגן אח



AB583FI08- 3גריל מגן קדמי ימין + ערפלD 08-20 500 חליפי258.3כןפיאט

AB583PE08-09 חליפי675.96כןפג'ו 308 08-13מגן קדמי פנימי תחתון

AB584MA07-08 4מסגרת לגריל תחתון שמאלD 04-09 'חליפי264.02לאמאזדה 3 ש

AB585FI08-143קישוט ניקל למגן קדמי שמאלD 08-20 500 חליפי461.65כןפיאט

AB585OP5D 13- חליפי3,206.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן אח' חיצוני

AB586MA08- חליפי193.22לאמאזדה 6  ש' 08-13מסגרת פנס ערפל ימין

AB587AU09- ש' 09-16פינה ימין למגן קד'+חיישן Q5 חליפי2,306.02לאאודי

AB587MI14- חליפי1,992.03כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי פנימי

AB588PE08-12 חליפי860.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12מגן קדמי פנימי

AB589FI08- '3כיסוי וו גרירה במגן אחD 08-20 500 חליפי287.95כןפיאט

AB58VW15- חליפי329.7כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB592CI

פינה שמ' למגן אח' (שחור) 09-15 ( 

חליפי502.22כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת מתרוממת)

AB593PE08- חליפי2,098.00כןפג'ו 308 08-13מגן קדמי חיצוני

AB594CI

פינה ימ' למגן אח' (שחור) 09-15 (דלת 

חליפי502.22כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מתרוממת)

AB596RE

מגן מנוע תחתון (קד' קטן מתחת למגן) 

04-094/5D 04-09 'חליפי156.6כןרנו מגאן ש

AB597CI- ש' 09-11מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים C-5 חליפי3,802.07כןסיטרואן

AB902CV15- 'חליפי596.02לאשברולט סילברדו 13-19תושבת למגן קד

AB903BM11-חליפי2,803.25כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מגן קדמי חיצוני

AB903MI15 - חליפי1,183.20כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18קישוט ניקל למגן קדמי ימין

AB905KI17 - 5תומך ימין למגן קדמיD/4D 17-22 'חליפי77.86כןקאיה ריו ש

AB906MI05 - חליפי26.4כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07כיסוי מרכזי בסורג מגן קדמי

AB906RE11-13 (ללא ערפל) חליפי1,490.96כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי חיצוני

AB908MI15- חליפי46.75כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימין צדדי למגן קדמי

AB908TO13- חליפי324.55כןטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

AB909MI15 - חליפי1,101.04כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי אמצעי למגן קדמי חיצוני

AB909TO13- חליפי320.88כןטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא חור ערפל

AB911RE12- חליפי860.45כןרנו קנגו 09-18מגן מנוע תחתון

AB915MA13- 4 קטןD '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'חליפי106.75כןמאזדה 3 ש

AB916MA5D 13-  '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 13-18 'חליפי96.02לאמאזדה 3 ש

AB916PE14- חליפי2,906.02לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים

AB917MI13-16 מגן קדמי חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי1,786.02לא16

AB918MI10- חליפי213.35כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך פחית ימין=שמאל  למגן קדמי

AB918TO17 - 'תומך צדדי עליון שמ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי381.43כן22

AB920MA12- ש' 12-16גריל תחתון ימין  ללא חור CX-5 חליפי81.98כןמאזדה

AB922FO00- חליפי250כןפורד פוקוס ש' 00-05תומך ימין למגן קדמי

AB923MA13 - 4/5כיסוי למגן קדמי פנימיD 13-18 'חליפי385.36כןמאזדה 3 ש

AB924CV13- (בומבה) חליפי1,101.13כןשברולט אימפלה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

AB925MI17 - ש' 17-19מגן קדמי חיצוני ASX חליפי4,680.02לאמיצובישי

AB926FO06-08 חליפי232.41כןפורד פוקוס ש' 06-08ספוילר קדמי שחור

AB926KI13-15 '5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע תחתון אח' אחD חליפי706.02לאקאיה סיד

AB926RE09- '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 09-15 'חליפי62.38כןרנו פלואנס ש

AB926VW10-חליפי2,456.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15מגן אח' חיצוני  עם חיישנים

AB930KI13-15 חליפי456.02לאקאיה פורטה 13-18קלקר למגן קדמי

AB931PE13- (סט) חליפי348.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18תומך למגן קדמי

AB932CV15 - חליפי1,805.22כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי פנימי

AB935PE14 -15 'חליפי709.89כןפיג'ו 2008 13-19פינה ימ' למגן אח



AB936HY

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פלסטיק) 

חליפי155.76כןיונדאי טוסון ש' 15-20- 15

AB936MI15 - חליפי184.5כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

AB937HY

תומך צדדי ימין למגן קדמי (פלסטיק) - 

חליפי155.32כןיונדאי טוסון ש' 1515-20

AB712RE09-11 חליפי500.96כןרנו קנגו 09-18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB714AU11- ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 חליפי346.75כןאודי

AB716TO17-19 (בומבה) תומך ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,359.04כן22

AB718VW06-10 מגן קדמי חיצוני

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,456.02לא

AB719HO17 - 5מגן קדמי פנימיD 17-22 'חליפי4,799.00כןהונדה סיווק ש

AB71ME16 - מגן קדמי חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי7,483.15כןש' 15-20

AB720HO18 - 4מגן קדמי חיצוניD -18 'חליפי6,344.98כןהונדה סיווק ש

AB721TO09-11  תומך עליון לגריל קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי37.4כן13

AB722TO09-11  תומך עליון לגריל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי35.81כן13

AB725HO15 - חליפי1,100.61כןהונדה ג'אז ש' 15-19סורג מגן קדמי

AB726RE08-10 חליפי906.02לארנו לוגן 08-11מגן אח' חיצוני

AB728HO1.0L  17 - 5תומך ימין למגן קדמיD 17-22 'חליפי306.02לאהונדה סיווק ש

AB729HY10-13 מגן מנוע תחתוןIX35 10-15 חליפי1,198.00כןיונדאי

AB729RE5D 10-13 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'חליפי2,206.02לארנו מגאן ש

AB731RE04 -  חליפי668.8כןרנו סניק ש' 04-09סורג מגן קדמי

AB732VW06-08 חליפי679כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10מגן קדמי פנימי

AB733RE04-09 4/5מגן קדמי פנימיD 04-09 'חליפי365.21כןרנו מגאן ש

AB736FI15 - 500 ש' 15-18קורת רוחב/פח חזית תחתוןX חליפי168.02לאפיאט

AB737RE10- 'חליפי169.5כןרנו סניק ש' 10-12תומך שמ' למגן אח

AB738TO

מגן אח' חיצוני תחתון 03-06 דגם 

חליפי508.68לאטויוטה יאריס ש' 03-06צרפתי

AB741HO09-10 'חליפי108.84כןהונדה אינסייט 09-14תומך  אחורי עליון ימ' למגן אח

AB741ME20 - מגן קדמי חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי2,793.39כןש' 15-21

AB741TO12- חליפי901.99כןטויוטה יאריס ש' 12-13סורג מגן קדמי

AB743HY

מגן קדמי חיצוני עם תושבת ללוחית 

חליפי1,440.75כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15רישוי 11-13

AB745ME19 - 'קלאס ש' 13-22פס קישוט ימ' למגן אח CLA חליפי1,166.51כןמרצדס

AB746FI15 - חליפי1,612.00כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB746PE12- (ניקל) חליפי320.39כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי ימין

AB747ME19 - 'קלאס ש' 13-22תומך ימ' למגן אח CLA חליפי838.55כןמרצדס

AB748ME19 - 'קלאס ש' 13-22תומך שמ' למגן אח CLA חליפי888.72כןמרצדס

AB749TO

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה)  16-

חליפי485.43כןטויוטה פריוס ש' 1816-20

AB74BU10- חליפי2,258.55כןביואיק לה קרוס ש' 10-15קלקר למגן קדמי

AB750AU13 - ש' 12-19מגן אח' פנימי A3 חליפי1,451.20כןאודי

AB750RE09- (ללא ערפל) 4גריל תחתון ימיןD 09-15 'חליפי165.39כןרנו פלואנס ש

AB938MA15-19  4סורג מגן קדמיD/5D 15-21 'חליפי214.61כןמאזדה 2 ש



AB940MA-15 4פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאלD/5D 15-21 'חליפי525כןמאזדה 2 ש

AB942CV16-18 חליפי1,133.46כןשברולט מאליבו ש' 16-19קלקר למגן קדמי

AB943HY15-18 חליפי1,910.83כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

AB947TO12- (פלסטיק) 'חליפי640.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן מנוע תחתון שמ

AB949PE15- חליפי323.53כןפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB951MA4D 10-12 4קלקר למגן קדמיD 10-14 'חליפי227.72כןמאזדה 2 ש

AB951VW11- חליפי250כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15תומך ימין צדדי למגן קדמי

AB952TO13-15 ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי RAV-4 חליפי536.02לאטויוטה

AB954PE14- 'חליפי387.32כןפג'ו 308 ש' 14-20תומך מרכזי  למגן אח

AB955MA17 - 4/5מגן קדמי פנימיD 13-18 'חליפי1,299.90כןמאזדה 3 ש

AB956RE13-17 חליפי369.43כןרנו קפצ'ור ש'  13-22גריל תחתון שמאל

AB957TO

מגן קדמי חיצוני תחתון + חורים לקישוט 

חליפי1,388.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18 13-15

AB95FO

כיסוי וו גרירה במגן אח' (סטיישין) 08-

חליפי54.02לאפורד פוקוס ש' 1008-11

AB95SK08- חליפי68.02לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

AB962RE13- חליפי352.82כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל שמאל ניקל

AB964HY16- חליפי233.9כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך ימין תחתון למגן קדמי

AB964RE

סט תומכים (משולשים) R+L למגן 

חליפי237.2כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15קדמי -09

AB965HY16-  חליפי680.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

AB965TO05-07 4מגן מנוע תחתון מרכזיD 05-07 'חליפי316.82כןטויוטה קורולה ש

AB966FO05-09 חליפי250כןפורד מוסטנג 05-17תומך שמאל למגן קדמי

AB969RE13- 'חליפי362.19כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך ימ' למגן אח

AB96DC15-17 חליפי860.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB972FO06-10 חליפי250כןפורד אקספלורר ש' 06-11קלקר למגן קדמי

AB977HY15-18 חליפי944.72כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל שמאל

AB978FO07-09 חליפי486.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פינה שמאל למגן קד' ללא ערפל

AB978RE13- 'חליפי553.33כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך מרכזי עליון פלסטיק למגן אח

AB979MA17 - ש' 17-22תפס ימין למגן קדמי CX-5 חליפי39.61כןמאזדה

AB980PE

גריל תחתון ימין עם חור לערפל עם חור 

חליפי296.35כןפיג'ו 108 ש' 15-20לקישוט - 15

AB981MA

תומך צדדי שמאל לגריל במגן (משולש) 

09-104/5D 09-13 'חליפי69.13כןמאזדה 3 ש

AB986PE16 - 'חליפי870.9כןפיג'ו 2008 13-19פינה ימ' למגן אח

AB986TO12- חליפי2,074.40כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן קדמי חיצוני

AB98SK08-11חליפי85.33כןסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון ימין+ערפל

AB991FO06-08 חליפי24.05כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB993MA19 - חליפי102.29כןמאזדה 6  ש' - 19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

AB994HY12- מגן מנוע - שמאלi20 12-15 חליפי352.46כןיונדאי

AB997PE17 - חליפי387.32כןפיג'ו 301 ש' 13-18סט גרילים תחתון ימין + שמאל

AB998HY

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

חליפי462.4כןיונדאי סונטה ש' 1818-19

AB999HY

מסגרת ניקל לסורג תחתון במגן קדמי 

חליפי164.02לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-1311-15

AB999RE13- ('שמ'+ימ) (סט) חליפי229.82כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קלקר למגן קדמי

AB9BU06-09 חליפי1,094.96כןביואיק לה קרוס ש' 06-09מגן קדמי פנימי

962103341R18 - 'מקורי127.1לארנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת לוחית רישוי קד

98164990XTV 17-20 מקורי625.52לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט תחתון למגן קדמי

GBVG5013119 - מקורי164.26לאמאזדה 6  ש' - 19פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

מקורי1,748.70לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט למגן קדמי 163640338017-20



620229387R17 - 5מגן קדמי חיצוני לצבעD 13-19  מקורי2,419.74לארנו קליאו

GHT250031CBB

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,983.18כן18

מקורי152.84לאב.מ.וו 120 ש' 15-19תומך שמאל למגן קדמי - 5111724576315

מקורי791.74כןשברולט ספארק - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 4233976319

GHR4518G15113 - כיסוי למתיז מים ימין במגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי107.05כן18

מקורי152.84לאב.מ.וו 120 ש' 15-19תומך ימין למגן קדמי - 5111724576415

86561G400018 - סורג מגן קדמיi30 - 18 מקורי222כןיונדאי

51443F401017 - מגן מנוע תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי767.85כן22

261A22179R15-17 מקורי153.34לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין כסוף עם חור

מקורי510.83לאוולוו S90 ש' 16-19כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי - 3138351316

86610G400018 - מגן אח' חיצוניi30 - 18 מקורי2,809.00כןיונדאי

758905275R17 - 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתון מרכזיD מקורי1,156.14כןרנו גרנד קופה

מקורי878.89לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22גריל תחתון ימין - 5111739053418

86614G400018 - 'תומך ימ' למגן אחi30 - 18 מקורי405כןיונדאי

מקורי412.98כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון שמאל - 514444701016

מקורי6,783.08לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני - 5111747862418

86612G400018 - פח אבנים/ספוילר אחוריi30 - 18 מקורי1,138.00לאיונדאי

מקורי644.8לארנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר מגן קדמי תחתון 820138543813-17

156135445(VALOCA) 20- מקורי1,367.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22גריל תחתון שמאל

865613E500(ח) X 07- מקורי189.6כןקאיה סורנטו ש' 07-09סורג מגן קדמי

521270H903(ח) מקורי154.53כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד' -15

86633H840018 - מקורי30.5כןקאיה סטוניק - 18תומך עליון למגן אח' פנימי

620103839V

מגן קדמי חיצוני עם חורים לערפל - 14 

V09-18 מקורי2,929.23לארנו קנגו

51444F401017 -מגן מנוע תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי767.85כן22

86634H840018 - מקורי30.5כןקאיה סטוניק - 18תומך שמאל למגן אח' פנימי

981356551T19 - 'מקורי306.03כןפיג'ו 508 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי3,731.31לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי פנימי 5112730123312-15

86631G630018 - מגן אח' פנימיGT LINE - 18 מקורי2,190.40כןקאיה פיקנטו

כיסוי פנס ערפל ימ' עם חור לערפל -186463415

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי372.58כן19

מקורי776.78לאפיג'ו 508 ש' - 19קלקר למגן קדמי - 981356408019

86635H840018 - מקורי23.7כןקאיה סטוניק - 18תומך ימין למגן אח' פנימי

מקורי4,615.14לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני - 205347916

מקורי2,134.71לאב.מ.וו X1 ש' 13-21ספוילר קדמי 5111735481616-19

מקורי88.58לאשברולט טראקס ש' 17-18תומך ימין למגן קדמי - 4256665317

866202R80009 - '(סטישין)09-12קלקר למגן אח CW i30 מקורי515לאיונדאי

68246267AB14 - מקורי4,775.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מסגרת לסורג מגן קדמי

מקורי335.27לאלקסוס NX ש' 15-23מגן מנוע תחתון ימין - 514434809015

526110H02015- מקורי317.7כןטויוטה אייגו ש' 15-21קלקר למגן קדמי

מקורי1,122.21לאשברולט סילברדו 13-19סורג אמצעי במגן קדמי - 2347644115

V7E0807178A15 - תומך (מוביל) ימין למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי183לא15-22

מקורי4,235.08לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' פנימי - 5112725692712

866362R800(ח) 5תומך פנימי תחתון למגן אחורי - 09D 07-12 'ש i30 מקורי119כןיונדאי

BCKA50EL1BB4D 19 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD -19 'מקורי100.24כןמאזדה 3 ש



מקורי1,998.21לאפורד קוגה ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי - 206920617

מקורי637.71כןפג'ו 308 ש' 14-20קלקר למגן קדמי - 19 (ח)1627665680

620901789R20 - מקורי311.71כןרנו גרנד סניק ש' - 20קלקר למגן קדמי

1623159580

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי293.29לאפג'ו 308 ש' 1914-20

מקורי781.7לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון שמאל עם חור - 5111725536513

9818507680

סט תומכים צדדיים ימין + שמאל למגן 

מקורי484.08לאפג'ו 308 ש' 14-20קדמי - 19

620223972R20 - מקורי4,667.83כןרנו גרנד סניק ש' - 20מגן קדמי חיצוני

521590R91516- ש' 13-18מגן אחורי חיצוני עליון RAV-4 מקורי5,577.65כןטויוטה

622540901R20 - מקורי1,984.53כןרנו גרנד סניק ש' - 20סורג מגן קדמי

AB967CV13 - (מגלש) חליפי514.82כןשברולט טראקס ש' 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי

AB972CV17 - חליפי220.02לאשברולט קרוז 08-20תומך ימין למגן קדמי

AB979RE13-17 חליפי851.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר מגן אחורי תחתון

AB982RE11- 'חליפי898.77כןרנו מאסטר ש' 09-22תומך ימ' בקצה למגן אח

AB983MA

תומך ימין למגן קדמי(בומבה ברזל) 99-

חליפי56.36כןמאזדה לנטיס ש' 0499-04

AB984FO4/5D 08- חליפי981.29כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן אח' פנימי

AB986HY14-16 ש' 14-19מגן מנוע תחתון i10 חליפי168.02לאיונדאי

AB987CV17 - חליפי333.23כןשברולט טראקס ש' 17-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB988RE12- חליפי1,407.84כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי פנימי

AB990PECW 14 - חליפי1,078.57לאפג'ו 308 ש' 14-20ספויילר אחורי

AB991CV17 - חליפי2,429.01כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני עליון

AB992HY18 - חליפי497.25כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB992PE16 - חליפי774.2כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט למגן קדמי ימין

AB993TO12- (ניקל) חליפי171.58לאטויוטה קאמרי ש' 12-14גריל תחתון ימין עם חור

AB996CV17 - חליפי1,834.94כןשברולט טראוורס 17-23קלקר למגן קדמי

AB996TO12- 'חליפי77.42כןטויוטה אייגו ש' 12-14תומך ימ' למגן אח

AB997FO09 - חליפי68.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12מסגרת לפנס ערפל ימין

AB997HY

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

חליפי458.15כןיונדאי סונטה ש' 18-19 18

AB99VW14- 5כיסוי משולש לגריל תחתון שמאלD 10-17 'חליפי56.02לאפולקסווגן פולו ש

AB9DC15- חליפי908.68כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט (אפור) למגן אח' תחתון

AB9OP17 - ש' 17-20ספוילר/פח אבנים קדמי X חליפי880.58לאאופל מוקה

AB9TO04-06 חליפי480.59לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08סורג מגן קדמי

מקורי1,133.00לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מדרך למגן אחורי - 2347705416

מקורי1,864.86לאפיג'ו 2008 13-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 161011608013

758906742R17 - (חלק אחורי ) 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתוןD מקורי1,156.14לארנו גרנד קופה

מקורי2,439.27כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' חיצוני - 14 (קסטום) (ח)1778882

86571G400018 - מגן קדמי פנימי מרכזיi30 - 18 מקורי584כןיונדאי

D23P5169417-19  4תושבת לפנס ערפל שמאלD/5D 15-21 'מקורי50.93כןמאזדה 2 ש

V5G0805915AA9B9GTI 17 - מקורי911לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר/פח אבנים קדמי

620725308R18 - מקורי869.07לארנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי שחור

GBVG5012119 - מקורי177.93כןמאזדה 6  ש' - 19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

מקורי1,662.04כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מצננים תחתון - 514510218019

מקורי1,396.53לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג מגן קדמי - 5111732548215

AB396SE13-16 חליפי1,064.80כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי

AB39AU18 - ש' 18-22מגן קדמי חיצוני A8 חליפי20,207.20כןאודי

AB3CV17 - חליפי6,814.65כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני

AB3VW13-'חליפי148.2כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימ' למגן אח

AB401SE

מגן אח' חיצוני עם חיישנים 12-16 

FR חליפי3,804.94כןסיאט לאון ש' 12-19לדגם



AB402HO09-  ש' 08-12מגן קדמי חיצוני עליון CR-V חליפי986.02לאהונדה

AB403FO14 - חליפי2,186.35כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי

AB407MI04-05 (ללא ערפל) חליפי191.19כןמיצובישי לנסר ש' 04-08גריל תחתון ימין

AB409MA

תומך (שפם) ימין למגן קדמי שחור 03-

חליפי61.41כןמאזדה 6 ש' 0703-07

AB409NI14- חליפי679כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימין למגן קדמי בומבה

AB409VW15 - חליפי599.25כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סורג מגן קדמי

AB411FO

כיסוי פנס ערפל שמ' עם חור לערפל -

15

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי201.33כן19

AB414MA5D 04-06 5סורג מגן קדמיD 04-08 'חליפי148.02לאמאזדה  3 ש

AB415MI00-02 'חליפי995.79כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פינה ימין למגן קד

AB417MA5D 04-06 5גריל תחתון שמאלD 04-08 'חליפי96.02לאמאזדה  3 ש

AB419FO5D 11- 'תומך ימ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי250כן

AB420VW04- חליפי8,268.96לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09מסגרת סורג מגן קדמי

AB421SE(FR דגם) חליפי303.27כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל - 17

AB422KI

גריל תחתון שמאל עם חור לפנס ערפל 

חליפי106.02כןקאיה פורטה 13-1513-18

AB422NI14- חליפי3,249.01כןניסאן אלטימה ש' 14-15מגן אח' פנימי

AB422SE(FR דגם) חליפי388כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין - 17

AB423ME97-00 מגן אח' חיצוני+חורים לניקלים

מרצדס W210 קלאס E ש' 97-

חליפי1,794.02לא0

AB423SE17 - חליפי482.8כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

AB424BM07- (ערפל עגול)  חליפי1,418.44כןב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן קדמי חיצוני

AB424HY

מגן אח' חיצוני C/W 10-11 (ללא 

חליפי1,800.30כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-12הכנה לקישוטי ניקל)

AB425BM05-08 חליפי1,889.20לאב.מ.וו 300 ש' 05-08מגן אח' פנימי

AB429HO12- 4תומך צדדי ימין למגן קדמיD 12-17 'חליפי115.4כןהונדה סיווק ש

AB42ME15 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

חליפי3,036.02לא19

AB42RE

פס קישוט למגן קדמי עליון מתחת 

חליפי1,035.50כןרנו סניק ש' 04-09למכסה -04

AB430TO98-01 חליפי96.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01תומך שמאל למגן קדמי

AB431CI09- (שחור) חליפי1,800.00כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אח' חיצוני

AB431MI08- 4ספוילר קד' ימיןD 08-15 'חליפי1,566.40כןמיצובישי לנסר ש

AB433KI

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חיישנים 

חליפי2,906.02לאקאיה סורנטו ש' 15-1715-20

V5C6807433JV 15 - מקורי2,066.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,018.54כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי - 200885614

מקורי472.83לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי שמאל לסורג מגן קדמי - 531284208016

29110A720013 - מקורי319.8כןקאיה פורטה 13-18מגן מנוע תחתון

GSH750M3219 - מקורי80.46לאמאזדה 6  ש' - 19כיסוי ימין בסורג מגן קדמי

850220013R14 - 19 מקורי2,260.96לארנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

TK4856341B17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון ימין CX-5 מקורי36.17כןמאזדה

K2GZ5810852B19 - מקורי11,969.64לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי פנימי

86510A8010מקורי3,446.80כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 16 היברידי

KB8B50C12B17 - ש' 17-22כיסוי פנס ערפל ימין CX-5 מקורי42.35לאמאזדה

V5G0853212H9B917 - מקורי116לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין

865272WAA016 - מקורי165כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

D3482919 - 'מקורי394.69לאפורד אדג' ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

BCKN50031DBB5D 19 - 4/5מגן קדמי חיצוניD -19 'מקורי2,216.64כןמאזדה 3 ש



86667D700015-18 'מקורי342כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח

BCJH50070B19 - 4/5מגן קדמי פנימיD -19 'מקורי1,200.97לאמאזדה 3 ש

מקורי6,509.50לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן אח' פנימי - 5112735714315

29130C150018 - מקורי1,550.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן מנוע מרכזי תחתון

V5G0853665N9B917 - מקורי445לאפולקסווגן גולף ש' 13-20קישוט גריל תחתון שמאל

GSH7501U019 - (ספוג) מקורי104.91לאמאזדה 6  ש' - 19תומך ימין למגן קדמי

GSH7501V019 - (ספוג) מקורי104.91כןמאזדה 6  ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי

7181172K0079908-10 מקורי3,983.90לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן אח' חיצוני

86610A8030מקורי2,570.00כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' חיצוני - 16 היברידי

1832894V 13 - מקורי372.9לאפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון ימין

D2629215 - מקורי1,314.88לאפורד אדג' ש' 15-18סורג מגן קדמי

84135C100015 - מקורי1,325.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן  גחון תחתון שמאל

מקורי3,794.31כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 162740318019

JB5Z8419ADPTM(דגם ספורט) מקורי1,725.45לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי - 18

620347326R20 - מקורי357.33כןרנו גרנד סניק ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

620358403R(ח) מקורי357.33כןרנו גרנד סניק ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי - 20

BCKA500U0A4D 19 - 4/5תומך שמאל למגן קדמיD -19 'מקורי59.59לאמאזדה 3 ש

960104218R20 - מקורי99.47כןרנו גרנד סניק ש' - 20סט תומכים לספוילר קדמי

מקורי906.74כןשברולט סילברדו 13-19פינה ימ' למגן אח' - 2310815315

86511F150019 - מקורי5,472.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עליון

814810D33017 - מקורי429.36לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין ללא חור

51117453985V 15 - ש' 13-21גריל תחתון שמאל X1 מקורי923.14לאב.מ.וו

מקורי1,161.56כןפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון ימין - 14 (ח)1778873

מקורי15,539.79לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני - 5112747559317

64900H605019 - מקורי1,794.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי פנימי

86631F150019 - מקורי3,120.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן אח' פנימי

156132192(VELOCA) 17-20 מקורי8,569.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני

5QZ55XS9AA14 - מקורי3,082.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

620944683R20 - מקורי370.29כןרנו גרנד סניק ש' - 20סט תושבות לפנסי ערפל

KD5150031BBB12 - ש' 12-16מגן קדמי חיצוני עם מתזים CX-5 מקורי2,518.33כןמאזדה

V5G0805915J9B917 - מקורי911כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר קדמי

מקורי5,111.48לאשברולט טראוורס 17-23פינה שמ' למגן אח' 8446044117-21

מקורי878.97לאטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימ' צדדי למגן אח' - 525910602015

98078157XT15 - מקורי1,707.92כןפיג'ו 508 ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי

42651728LT 19 - מקורי289.08כןשברולט ספארק - 19גריל תחתון ימין

86521F151019 - מקורי1,515.90כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל

9805212080V 10 - מקורי1,279.71לאפיג'ו 3008 10-16גריל תחתון שמאל עם חור

620847115R(ח) מקורי1,073.59כןרנו קדג'אר 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי - 19

V3Q0825236DV 13 - מקורי1,238.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן מנוע תחתון

850906063R

מגן אח' פנימי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי2,068.46כןרנו קליאו

מקורי331.91לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111738044318

B5L080705010- מקורי67לאסקודה יטי 10-13תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

F4FB5Z17D957FAV 15 - מקורי10,734.88לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

86610J70105D 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן אח' חיצוניD מקורי3,019.60כןקאיה סיד

V7E0807490C9B915 - תריס תחתון ימין במגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי435לא15-22

מקורי647.42כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לפנס ראשי ימין - 13 (ח)5228800

מקורי165.02כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון שמאל ללא חור - 15 (ח)95238941

86525D753019 - מקורי457כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון שמאל



מקורי3,276.34לאשברולט אימפלה ש' 13-18מסגרת ניקל ימין לאגזוז - 2095796213

D2887414 - מקורי93.21לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

6410D259 15 -17  מקורי5,851.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V6F98074419B918-20 'מקורי203כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

V5L68074419B910- 'מקורי28לאסקודה יטי 10-13כיסוי וו גרירה במגן אח

6556062J1006-10 מקורי1,441.30לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן אח' פנימי

מקורי891.71כןפג'ו 308 ש' 14-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 162766198019

8148102600CW 15 - מקורי688.4כןטויוטה אוריס ש' 15-18גריל תחתון ימין עם ערפל

V6C0853666G9B9(ח) GTI 14 - 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'מקורי351כןפולקסווגן פולו ש

814820D31017 - מקורי429.36לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל ללא חור

V3G0807521BGRUV 15-19 מקורי1,161.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי68.9לאשברולט טראוורס 17-23תומך ימין למגן קדמי(על הפנימי) - 2332460417

86650F1500

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חורים 

מקורי3,009.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21לחיישנים - 19

FB5Z17D957AC15 - מקורי2,807.33לאפורד אקספלורר ש' 15-19ספוילר קדמי

86611H600019-20 מקורי1,844.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' חיצוני

07GSK15017019 - 'מקורי231.54כןמאזדה 6  ש' - 19תושבת לוחית רישוי קד

V5NA8074419B917-19 'מקורי94לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח

V5G0853212E9B9

גריל תחתון ימין עליון עם חור ללא ניקל  

מקורי143לאפולקסווגן גולף ש' 13-1613-20

D3207514 - מקורי4,820.17לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' פנימי

86517H600019-20 'מקורי90כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי וו גרירה במגן קד

86520F150019 - מקורי1,434.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קלקר למגן קדמי

מקורי716.78לאפיג'ו 301 ש' 13-18קלקר למגן קדמי - 981605048017

8.65E+0507-08 מקורי192לאיונדאי אקסנט ש' 07-11סורג מגן קדמי

748A08709R17 - 4 ש' 17-23מגן אבנים אחוריD מקורי659.29כןרנו גרנד קופה

768690H01015 - מקורי261.13כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר קד' שמאל

51117337791

 S 14 - קישוט בסורג מגן קדמי

COOPER14- 'מקורי1,115.59לאב.מ.וו מיני קופר ש

מקורי5,501.58לאפיג'ו 508 ש' 11-18מגן אח' חיצוני - 15 (ח)1611872580

מקורי324.81לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112795395418

86522F151019 - מקורי1,515.90לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין

BCKN502H1(ח) 5D 19 - '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD -19 'מקורי67.53כןמאזדה 3 ש

86642F150019 - מקורי1,233.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך בומבה למגן אחורי ימין

V5NA853211A9B917-19 מקורי179כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון שמאל

מקורי2,608.39כןפיג'ו 108 ש' 15-20מגן אח' חיצוני - 161222958019

מקורי241.7לאוולוו V-40 ש' 13-18מוביל אוויר קדמי תחתון - 3131935713

D2887514 - מקורי117.15לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי ימין למגן קדמי

9802520680

מגן קדמי חיצוני תחתון ללא חורים 

V 14 - מקורי1,756.89לאפיג'ו 2008 13-19למגלש

850B25339R(ZEN) 20 - מקורי3,714.73כןרנו קליאו - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי8,506.31לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן קדמי פנימי - 5111742159919

V7E0807183B15 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי116כן15-22

מקורי14,572.39לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן אח' חיצוני - 5112849899119

DFR55007020 - ש' - 20מגן קדמי פנימי CX-30 מקורי976.66לאמאזדה

V7E5807221DGRU15 - מגן קדמי חיצוני ללא גריל עליון

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי4,977.00לא15-22

B5L680739310- 'מקורי25לאסקודה יטי 10-13תומך שמ' (מוביל) למגן אח

מקורי563.35כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי עליון לפנס ראשי שמאל - 531820214017

מקורי15,899.63כןשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים מושלם - 84077955

850168497R19 - 'מקורי1,781.06לארנו קדג'אר 16-20פינה ימ' למגן אח



מקורי4,013.63כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי פנימי - 982611568020

מקורי163.5לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 532864292810

23478373

פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 16 

מקורי308.84כןשברולט מאליבו ש' 16-19(ח)

V2G0853677Q9B9

גריל תחתון שמאל עם קישוט ניקל 18-

20-5D 18 'מקורי158לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,149.04כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג מגן קדמי - 531124731019

מקורי2,911.39לאוולוו XC-60 ש' 08-17ספוילר/פח אבנים קדמי - 3135330214

620928103R19 - מקורי474.55כןרנו קדג'אר 16-20קלקר תחתון למגן קדמי

מקורי1,461.02לאב.מ.וו X3 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 5111741563118

850412253R19 - מקורי134.96כןרנו קדג'אר 16-20תומך שמאל למגן קדמי

מקורי10,349.21לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני - 16 (מפואר)51117427120

V2G6807441GRU(ח) 5-כיסוי וו גרירה במגן אח' 18-20D 18 'מקורי116כןפולקסווגן פולו ש

מקורי9,441.56לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני - 5111744509316

מקורי6,090.67לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני עליון - 2341353016

51118059889(M דגם) ש' 13-21גריל תחתון שמאל - 17 X1 מקורי923.14לאב.מ.וו

86567G600017 - פתח אוויר שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי207.7לא

DG8L50C1115-16 4גריל תחתון ימין ללא ערפלD/5D 15-21 'מקורי66.61כןמאזדה 2 ש

962107243R16 - 'מקורי974.34כןרנו קדג'אר 16-20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי891.79כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל - 234504220

מקורי352.83לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי עליון פלסטיק - 8407717216

626537839R18 - מקורי2,016.06כןרנו מגאן סטיישן - 18כונס אוויר תחתון למגן קדמי

מקורי6,593.01לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מגן קדמי פנימי - 5111744706919

86561D751019 - מקורי1,169.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג מגן קדמי

620227941R(RS LINE) 20 - מקורי4,375.69כןרנו קליאו - 20מגן קדמי חיצוני

מקורי903.31כןפיג'ו 208 ש' 15-19פס קישוט ניקל למגן אח' - 980296518015

מקורי522.13לאב.מ.וו X7 ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111947844219

V5G0807217ADGRUGTI 13 - מקורי5,194.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

68445447AA15 - מקורי1,992.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי1,217.21לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר אחורי 20- 521527801018

V7E08530659B915 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי134לא15-22

86568G600017-20 פתח אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי207.7לא

מקורי304.29כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521284791019

29110A800016 - מקורי1,304.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן מנוע תחתון

מקורי300.53לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111730247914

מקורי1,397.61כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20גריל תחתון ימין - 233375820

מקורי549.42לאפיג'ו 508 ש' 11-18תומך צדדי שמ' למגן אח' - 161190318015

86523G6010V 17-20 גריל תחתון שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי249.3לא

DFR550180A20 - 'ש' - 20תושבת לוחית רישוי קד CX-30 מקורי165.77לאמאזדה

מקורי5,003.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי פנימי עליון -5054417017

מקורי6,483.24כןשברולט אימפלה ש' 13-18סורג מגן קדמי - 13 (ח)23455348

מקורי545.86כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון ימין - 527124704019

86612H600019-20 מקורי395כןיונדאי אקסנט 19-22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי751.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמ' למגן אח' - 525764706019

1668510780

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי568.62כןפיג'ו 2008 - 2020



521596A96118 - מגן אח' חיצוני קצר

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,100.20לא21

V5QF825235CV 17 - מקורי466לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן מנוע תחתון

521590X915SE 18-20 מקורי7,942.73כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני

V2K5807248B16 - מקורי293כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20קלקר למגן קדמי

850420566R(ח) מקורי714.84כןרנו קדג'אר 16-20תומך ימין למגן קדמי - 19

57744FA060NN(ח) גריל תחתון ימין עם חור 97-00

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

מקורי157כן00

98259524YS20 - 'מקורי965.49כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט למגן אח

V2K5807241A9B916 - מקורי196לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שחור

21955925D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' פנימיD/5/SW מקורי3,342.18לאפורד פוקוס

מקורי1,291.70לאפיג'ו 2008 - 20קישוט ניקל לאגזוז ימ' למגן אח' - 983144188020

מקורי8,768.96לאשברולט בלייזר - 19פינה שמ' למגן אח' - 8438708719

V2GM807109A20 - מקורי1,695.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי פנימי

865712W50016 - מקורי565כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18תומך מרכזי למגן קדמי

86511H8000(דגם טורבו) 5מגן קדמי חיצוני - 18D/4D 17-22 'מקורי3,838.70כןקאיה ריו ש

86610H8010(דגם טורבו) 5מגן אח' חיצוני עליון - 18D/4D 17-22 'מקורי2,489.50כןקאיה ריו ש

DB7H502514D 15 - '4תומך שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי66.45כןמאזדה 2 ש

V2GM80730520 - מקורי1,491.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' פנימי

51128072778

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים - 17 

(M דגם)ש' 13-21 X1 מקורי2,876.96לאב.מ.וו

מקורי2,876.35לאשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי ימין למגן קדמי - 2346922915

1610742480

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

מקורי3,927.97לאפג'ו 308 ש' 1414-20

BCKA50A20B19 - 4/5כונס אוויר ימין במגן קדמיD -19 'מקורי154.92כןמאזדה 3 ש

V7C08079839B918 - מגן אח' חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי5,325.00לא22

18772264D 15 - מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי6,918.27לא19

מקורי343.5לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111734503413

מקורי4,817.80לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי תחתון במגן קדמי חיצוני - 2347839816

DHN350151A20 - 4תומך תחתון ימין למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי74.92כןמאזדה 2 ש

V7E08537619B915 - קישוט לסורג מגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי361לא15-22

מקורי1,274.08לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' פנימי - 521714822016

850709974R

פס קישוט ניקל למגן אח' - 20 

(INTENSE)20 - מקורי485.39כןרנו קליאו

86642H8000

תומך בומבה למגן אחורי ימין -18 (דגם 

מקורי443.7כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

V5K0807109PV 13-16 מקורי2,401.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי פנימי

DHN350161A20 - 4תומך תחתון שמאל למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי89.39כןמאזדה 2 ש

V2H6807217AGRU16 - מקורי6,100.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18מגן קדמי חיצוני

22198434D 20 - 4 ש' - 20קישוט גריל תחתון ימיןD/5/SW מקורי339.04כןפורד פוקוס

D44A50120A20 - 4קישוט גריל תחתון ימיןD/5D 15-21 'מקורי282.01כןמאזדה 2 ש

V2K5807241BGRU16 - מקורי210לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' לצבע

1673735480

סט תומכים צדדים ימ' + שמ' למגן אח' 

מקורי851.38כןפיג'ו 208 ש' - 20- 20

86571J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מגן קדמי פנימי צרD מקורי1,121.00כןקאיה סיד

86591J700019 - 5/סטיישן ש' - 19ספוילר קדמיD מקורי619כןקאיה סיד

מקורי1,243.31לאשברולט טראוורס 13-16פח אבנים/ספוילר אחורי - 2098382913



5212842190

גריל תחתון שמאל עם חור - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי399כןטויוטה

מקורי9,281.61לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני - 5111748478018

86517E670018 - 'מקורי303כןיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי וו גרירה במגן קד

29110J900018-20 מקורי1,845.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון

64900A8030מקורי3,962.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי - 16 היברידי

V5G0853212K9B9GTI 17 - מקורי140לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין

86570A8000מקורי744.6כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי צר - 16 היברידי

D10J50C2217 - ש' 17-21גריל תחתון שמאל עם ערפל CX-3 מקורי494.02לאמאזדה

מקורי1,871.91לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך ימין למגן קדמי - 5111807093820

מקורי2,881.18לאשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי פנימי עליון - 4242179617

V5G0805705R17 - מקורי203כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך מגן קדמי פנימי מרכזי

620228223R20 - מקורי5,545.35כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

156152881(QV) -20 מקורי8,491.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני

V8R0805608B09-12 ש' 09-16תומך (שפם)ימין למגן קדמי Q5 מקורי387לאאודי

5828080J014/5D 08- (תחתון)  4/5מגן קדמי פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי2,347.70כןסוזוקי

מקורי800.77לאפיג'ו 3008 17-21קלקר למגן קדמי - 983676998021

D3298418 - מקורי2,449.01לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט ניקל למגן קדמי

86568G250019 - מקורי171לאיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר ימין במגן קדמי

KD45500U1C12- (קצר) ש' 12-16תומך שמאל למגן קדמי CX-5 מקורי35.11לאמאזדה

מקורי1,234.17כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך שמ' למגן אח' - 525763313018

86567G250019 - מקורי171לאיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר שמאל במגן קדמי

261526778R

סט גרילים תחתון ימין + שמאל עם חור 

(INTENSE) 20 - מקורי642.38לארנו קליאו - 20לערפל

B63B502H1B19 - '4/5תומך ימ' למגן אחD -19 'מקורי102.58כןמאזדה 3 ש

86951G250019 - מקורי1,270.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר אקטיבי שמאל

86593D450018 - מקורי422.6כןקאיה אופטימה ש' 16-20גריל תחתון שמאל

V2E080717707 - תומך שמאל למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי247לא11

תושבת לפנס ערפל שמאל - 521266009018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי448.42כן21

JB5Z17A900AB18 - 'מקורי327.99לאפורד אקספלורר ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

86641A900015- (בומבה) 'מקורי338.2כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

מקורי289.22כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי ימ' למגן אח' - 2346288918

D10J5027117 - ש' 17-21תומך אמצעי אחורי CX-3 מקורי67.89כןמאזדה

B1Z0821141A09- מקורי97לאסקודה אוקטביה 09-13פחית כנף שמאל למגן קדמי

HC3Z17757D

מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשת 17-

מקורי7,755.32לאפורד F -350 ש' 1917-21 ניקל

מקורי1,187.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן קדמי פנימי - 521310229019

850B27833R20 -  מקורי2,496.89לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים

מקורי274.67לאשברולט טראוורס 17-23תושבת לוחית רישוי קד' - 8428282217

V3G0807217ALGRU20 - מקורי5,051.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

850173301R20 - 'מקורי2,170.83לארנו קפצ'ור ש'  13-22פינה שמ' למגן אח

164979861T20 - מקורי4,222.10לאפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון

DB7A502714D 15 - '4תומך ימ' = שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי29.58כןמאזדה 2 ש

620221587R20 - מקורי4,564.96כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

86559B200014 - מקורי163.8לאקאיה סול ש' 14-18סורג מגן קדמי פנימי

V2GM807394M20 - 'מקורי311כןפולקסווגן טי קרוס - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

V2GM8063332UC20 - מקורי693לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט למגן קדמי

866911J50012 - מגן אבנים שמאל במגן אחוריi20 12-15 מקורי161לאיונדאי

V2H7807417AK2ZZ18 - מקורי12,699.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18מגן אח' חיצוני

מקורי948.58כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי ימ' למגן אח' - 184802414



86623C8700

כיסוי לפנס ערפל שמאל במגן אחורי - 

מקורי477כןיונדאי i20 קרוס 1616-18

8148102A8019 - 4גריל תחתון ימין עם חורD 19 - 'מקורי152כןטויוטה קורולה ש

V2G6807421GRU18-20 5-מגן אח' חיצוניD 18 'מקורי3,400.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,454.21לאב.מ.וו X5 ש' 19-גריל תחתון ימין - 5111744968819

מקורי499.08כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 184802614

מקורי252.47כןפיג'ו 2008 - 20תושבת לפנס ראשי ימין - 982828138020

מקורי474כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך ימ' למגן אח' - 525750221019

JR3Z17D957AA18 - מקורי3,088.55לאפורד מוסטנג 18-22ספוילר קדמי

960104367R

סט ספוילר קד' צדדיים -20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי834.16לארנו קליאו

JR3Z17K835APTM18 - מקורי5,122.67לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

622239020R17 - מקורי119.37כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמאל למגן קדמי

מקורי6,263.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני - 521197694918

מקורי1,338.33כןרנו סניק ש' 04-09מגן אח' פנימי 4/5D 04-09 (ח)8200207714

JR3Z17K835AAPTM18 - מקורי7,440.02לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

BK3Z17C947H14 - מקורי902.28לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי4,120.76לאשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי פנימי - 2338845616

86591G400018 - ספוילר למגן קדמיi30 - 18 מקורי694לאיונדאי

AB610BM03- חליפי1,306.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן קדמי פנימי

AB613TO12 - חליפי226.1כןטויוטה אייגו ש' 12-14תומך ימין למגן קדמי

AB615PE08 -  חליפי608.02לאפג'ו 308 08-13פס קישוט למגן קדמי

AB616FI12- חליפי355.93כןפיאט פנדה ש' 12-18גריל תחתון שמאל לערפל ללא חור

AB618OP13- (ספורט) חליפי305.35כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18גריל תחתון ימין

AB620VW

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

חליפי1,510.24כןפולקסווגן ג'טה ש' 1111-15

AB625ME14 - מדרגה במגן קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי364.71כן18

AB627CI11- ש' 11-18סט תומכים למגן קדמי  C-4 חליפי233.66כןסיטרואן

AB628ME15 - מגן קדמי פנימיE 16-22 קלאס W213 חליפי3,960.02לאמרצדס

AB633MI06-08-חליפי184.53כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג מגן קדמי

AB633OP16 - חליפי2,844.58כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB637OP14 - חליפי1,867.51כןאופל מוקה 14-16מגן קדמי חיצוני תחתון

AB63MI10- חליפי91.8כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מסגרת פנס ערפל קדמי ימין

AB641NI14-16 חליפי646.39כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מנוע תחתון

AB642VW98-03 (שחור) 'חליפי86.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט ימ' למגן אח

AB643PE11- (ללא חיישנים) חליפי2,679.62כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני

AB643SU12 - ש' 12-17כיסוי למתיז מים שמאל XV חליפי258.06כןסובארו

AB647HO13-15 'ש' 13-18תומך שמ' למגן אח CR-V חליפי123.17לאהונדה

AB648NI18 - טרייל ש' 15-23מסגרת לפנס לד ערפל שמאל X חליפי453.97כןניסאן

AB64DC17 - חליפי105.07כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמאל למגן קדמי

AB650HY11- (פנימי) ש' 11-15תומך שמאל למגן קדמי i35 חליפי85.63כןיונדאי אלנטרה

AB651CI11- ש' 11-18פס קישוט למגן קדמי ניקל  C-4 חליפי674.83כןסיטרואן

AB651FI12- חליפי1,563.24כןפיאט פנדה ש' 12-18סורג מגן קדמי

AB652OP16- חליפי2,025.18כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי פנימי עליון

AB654CI15- חליפי683.19כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט עליון לסורג קדמי

AB654ME

מגן קדמי חיצוני ללא ערפל עם חיישנים 

חליפי3,079.71לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18- 15

AB655MI04-08 חליפי337.6כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן מנוע תחתון ימין



AB656MA10- (צדדי) חליפי48.3כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך שמאל למגן קדמי

AB656RE18 - חליפי1,800.66כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' פנימי

AB657RE18 - חליפי2,762.48כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

AB658VW04-08 חליפי1,256.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB65SK08- חליפי1,893.87כןסקודה סופרב ש' 08-13מסגרת ניקל לסורג מגן קדמי

AB661ME19 - חליפי380.23כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19גריל תחתון ימין

מקורי2,006.42לאטויוטה פריוס ש' 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 524534790019

מקורי2,381.69כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי פנימי תחתון -5053206017

149002200A21 - מקורי150לאטסלה מודל 3 ש' - 21גריל תחתון שמאל

מקורי2,453.28לאוולוו XC-60 ש' 08-17פח אבנים קדמי - 3137345614

23447895D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי7,593.84כןפורד פוקוס

GHR4518H15113 - כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי107.05כן18

814820D20012 - מקורי496.52לאטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון שמאל

261525410R14 - 3/5סט גרילים תחתון ימין + שמאלD/CW 10-16 'מקורי1,566.87לארנו מגאן ש

מקורי1,206.76לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון - 5112741604218

95297617(LTZ דגם) מקורי2,595.28לאשברולט ספארק 11-15מגן אח' חיצוני - 11

982595261T20 - מקורי965.49כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט עליון למגן קדמי

PW4151000017-19 (מגלש) פח אבנים/ספוילר אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,111.00לא22

51128059876(M דגם) ש' 13-21תומך ימ' למגן אח' - 17 X1 מקורי2,012.05לאב.מ.וו

86631H8020(דגם טורבו) 5מגן אח' פנימי - 18D/4D 17-22 'מקורי2,369.20לאקאיה ריו ש

KB8B50C11C17 - ש' 17-22גריל תחתון ימין CX-5 מקורי59.88כןמאזדה

625263867R

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

(ZEN/INTENSE/RS LINE) 2020 - מקורי1,445.50לארנו קליאו

24126265D 20 - '4 ש' - 20פס קישוט ימ' למגן אחD/5/SW מקורי490.98כןפורד פוקוס

86568E670018 - מקורי443כןיונדאי סונטה ש' 18-19כונס אוויר ימין במגן קדמי

86650H8050

מגן אחורי חיצוני תחתון -18 (דגם 

מקורי969.6לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

GSK250221ABB19 - מקורי3,193.25לאמאזדה 6  ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

850224645R

מגן אח' חיצוני עם 2 חיישנים (1.0) - 

(ZEN/INTENSE) 2020 - מקורי5,024.98לארנו קליאו

6CE35RXFAC2D 18 - מקורי14,904.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני

620901396R17 - (פלסטיק) מקורי736.86לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי פנימי

מקורי2,453.28לאוולוו XC-60 ש' 08-17פח אבנים אחורי - 3137345714

1520714

כיסוי וו גרירה במגן אח' (סטיישין) 08-

מקורי60.78כןפורד פוקוס ש' 1008-11

מקורי329.82לאלינק אנד קו 01 - 22תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 888963929022

6400H10215 - 17 מקורי5,258.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני + מתזים

85284AL51008-12 'מקורי55.92כןניסאן קשקאי ש' 08-14קליפס למגן אח

51138059905(M דגם) ש' 13-21תושבת לוחית רישוי קד' - 17 X1 מקורי226.95לאב.מ.וו

86513H8000

תומך שמאל למגן קדמי -18 (דגם 

מקורי81.4כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

מקורי689.59כןפיג'ו 2008 - 20מגן אחורי פנימי מרכזי - 982584238020

AB751FI15- 500 ש' 15-18מגן קדמי פנימי תחתוןX חליפי1,602.29כןפיאט

AB751VW

תומך צדדי שמאל למגן קדמי 06-10 

5D5D 06-09 'חליפי118.82כןפולקסווגן פולו ש

AB754AU09- ש' 09-11מגן קדמי חיצוני + חור למתיז A3 חליפי3,379.25כןאודי



AB754MA13-16 מגן קדמי חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי2,541.57כן18

AB760MA13-16 סורג מגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי191.63כן18

AB761RE11- (כסף) 5פס קישוט למגן קדמיD 11-13  חליפי490.84כןרנו קליאו

AB763VW06-09 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 06-09 'חליפי285.94כןפולקסווגן פולו ש

AB767FO

פינה שמאל למגן אחורי -14 (דגם 

חליפי756.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21ג'מבו)

AB767TO17 - גריל ימין במגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי710.57כן22

AB768MA13 - כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי128.02לא18

AB768RE11-(ללא חור) 5בית פנס ערפל קדמי ימיןD 11-13  חליפי153.81כןרנו קליאו

AB770RE

גריל תחתון שמאל (עם ערפל שחור) 

09-154D 09-15 'חליפי379.22כןרנו פלואנס ש

AB772AU12 - ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין Q3 חליפי62.4כןאודי

AB772PE08- חליפי318.94כןפג'ו 308 08-13תומך שמאל למגן קדמי

AB772RE09-13 4ספוילר קדמיD 09-15 'חליפי288.26כןרנו פלואנס ש

AB776TO15- חליפי1,103.81כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי שמאל למגן אחורי חיצוני

AB776VW

מגן קדמי חיצוני ללא חור לסנסור  10-

135D 10-17 'חליפי1,385.03כןפולקסווגן פולו ש

AB778MI15-17 חליפי734.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי ניקל לפנס ערפל שמאל

AB778TO15- חליפי663.88כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ימין ללא חור

AB778VW09- (עם ערפל) חליפי506.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13גריל תחתון ימין

AB77CA13 - מגן אח' חיצוני עם חיישניםATS 13-21 חליפי8,488.10כןקאדילאק

AB781MA12-  4/5גריל תחתון שמאל (בלי חורD 09-13 'חליפי89.58כןמאזדה 3 ש

AB784HY18 - מגן קדמי חיצוניi30 - 18 חליפי2,304.94כןיונדאי

AB784RE16 - חליפי1,789.77כןרנו טווינגו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB789RE09- (עם ערפל ניקל) 4גריל תחתון ימיןD 09-15 'חליפי265.34כןרנו פלואנס ש

AB795VW09 - חליפי586.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי פנימי תחתון

AB796AU16 - (בומבה) ש' 16-19תומך ימין למגן קדמי A4 חליפי540.02לאאודי

AB800MA13-16 4/5מגן קדמי פנימיD 13-18 'חליפי955כןמאזדה 3 ש

AB800TO15- חליפי532כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

AB805VW10- חליפי111.15כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB808AU15 - ש' 11-18גריל תחתון ימין Q3 חליפי414.8כןאודי

AB80CA14 - ש' 14-18גריל תחתון שמאל CTS חליפי643.36כןקאדילאק

AB80DC17 - 'חליפי108.98כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמ' צדדי למגן אח

AB812BM12- ש' 10-12סורג מגן קדמי תחתון X3 חליפי608.02לאב.מ.וו

AB816AU17 - ש' 17-22מגן קדמי פנימי Q5 חליפי3,795.00כןאודי

AB817ME19 - ש' -19מגן אח' חיצוני GLE V167 חליפי9,906.02לאמרצדס

AB818MA12- 4/5גריל תחתון ימין עם חורD 09-13 'חליפי89.58כןמאזדה 3 ש

AB822PE-11 חליפי409.13כןפג'ו 308 08-13סורג מגן קדמי

AB822TO16 - חליפי290.61כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון ימין

AB823AU11- ש' 11-18תומך שמאל למגן קדמי A1 חליפי168.56כןאודי

AB826FO14 - חליפי862.51כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמאל למגן אחורי

AB828PE10- חליפי643.54כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי שחור

AB829PE12- חליפי481.16כןפיג'ו 208 ש' 12-14גריל תחתון ימין ניקל

AB82CAV 14 - ש' 14-18קישוט גריל תחתון שמאל CTS חליפי1,169.23כןקאדילאק

AB830AU16 - ש' 16-19מגן קדמי פנימי A4 חליפי2,858.94כןאודי

AB831AU16 - ש' 16-19מגן אח' פנימי A4 חליפי5,188.67כןאודי

AB832PE11- (אפור) חליפי1,386.92לאפג'ו 308 08-13מסגרת לסורג מגן קדמי

AB833PE11- (שחור) חליפי823.5כןפג'ו 308 08-13פס קישוט למגן קדמי



AB837AU

פינה שמאל למגן קד' עם חורים 

חליפי1,245.60כןאודי A1 ש' 11-18למתזים ולחיישנים - 11

AB83VW14 - 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'חליפי3,586.02לאפולקסווגן פולו ש

AB844KI10-11 חליפי609.74לאקאיה סול ש' 10-11כיסוי מרכזי במגן אח' חיצוני

AB850KI14- (עם חיישנים) חליפי2,220.88כןקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

AB851KI09-10 חליפי420.02לאקאיה ריו ש' 07-12סורג מגן קדמי

AB859RE10- 'חליפי658.23כןרנו סניק ש' 10-12פינה שמ' למגן אח

AB861HY15-18 מגן מנוע תחתוןi20 15-20 חליפי901.94כןיונדאי

AB862RE05- 'חליפי573.26כןרנו מאסטר ש' 05-08פינה שמ' למגן אח

AB864HY14- ש' 11-15מגן קדמי פנימי i35 חליפי1,690.67כןיונדאי אלנטרה

AB865MA13-16 4/5מסגרת (ניקל) פנס ערפל שמאלD 13-18 'חליפי233.9כןמאזדה 3 ש

AB86DC

פס קישוט למגן קדמי שמאל (המשך 

חליפי486.5כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף) - 18

AB874KI16-18 חליפי1,750.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין אפור

AB879MA09- 4/5גריל תחתון שמאלD 09-13 'חליפי34.39כןמאזדה 3 ש

AB87DC

פס קישוט למגן קדמי ימין (המשך כנף) -

חליפי486.5כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21 18

AB880KI

מגן אחורי חיצוני עליון ללא חיישנים 16-

חליפי3,686.96כןקאיה ספורטג' ש' 1816-21

AB881MA4/5D -09  4/5גריל תחתון שמאל + חורD 09-13 'חליפי58.16כןמאזדה 3 ש

AB884HY18-20 חליפי270.69כןיונדאי קונה ש' - 18מסגרת גריל תחתון שמאל

AB890BM05-09 (ללא חיישנים) חליפי3,318.18כןב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן קדמי חיצוני

AB891CV13- חליפי4,806.00לאשברולט טראוורס 13-16מגן קדמי חיצוני

865281J50012 - גריל תחתון ימיןi20 12-15 מקורי19לאיונדאי

DHN3500S020 - 4תומך תחתון למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי421.21כןמאזדה 2 ש

86525D7110V 15-18 מקורי752כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון שמאל

DHN3501C0A20 - 4מחבר למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי226.46לאמאזדה 2 ש

86526D7110V 15-18 מקורי752כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון ימין

מקורי1,176.55לאשברולט קרוז 08-20מגן מצננים תחתון - 8406331217

86591H8000( דגם טורבו) 5ספוילר קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי176.1כןקאיה ריו ש

620248369R(ח) מקורי46.24כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן תחתון ימין למגן קדמי - 17

86511H101103-04 מקורי2,097.00לאיונדאי טרקאן ש' 03-08מגן קדמי חיצוני

מקורי3,937.35לאוולוו XC-60 ש' 08-17פח אבנים/ספוילר אחורי - 3132377914

מקורי1,207.25כןשברולט ספארק - 19מגן אח' פנימי - 4245555719

5215942939

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי8,005.00כןטויוטה

מקורי307.76לאב.מ.וו 300 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111849652019

86512D7100מקורי1,332.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ספוילר קדמי - 18 1.6 טורבו

86681G601017 - (על הפנימי) 'תפס שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי19.2לא

DHN350102A20 - 4גריל תחתון שמאלD/5D 15-21 'מקורי58.74כןמאזדה 2 ש

מקורי733.02לאפיג'ו 208 ש' - 20קלקר למגן קדמי - 982320448020

מקורי965.5לאב.מ.וו X3 ש' 13-21גריל תחתון שמאל - 5111809275718

86686G6010

תפס תחתון למגן אחורי ( על הפנימי) - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי70.9לא

D44A50130A20 - 4קישוט גריל תחתון שמאלD/5D 15-21 'מקורי282.01כןמאזדה 2 ש

23798014D 20 - '4 ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אחD/5/SW מקורי683.26לאפורד פוקוס

86698J900018 - מקורי222לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי צדדי תחתון למגן אחורי

V2GM807221AGRU20 - מקורי2,953.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן קדמי חיצוני

68214648AB14 - מקורי4,315.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים



57731FL550NN5D 17 - 'מקורי74לאסובארו אימפרזה ש' 17-18כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי969.34לאב.מ.וו 120 ש' - 20גריל תחתון ימין - 5111807562620

2200039

תומך ימ' = שמ לספוילר אח' תחתון - 

4D 2020 - '4 שD/5/SW מקורי545.23כןפורד פוקוס

86530A956018 - מקורי3,193.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי פנימי

22904674D 19 - 4 ש' - 20ספוילר קד' שמאלD/5/SW מקורי465.79כןפורד פוקוס

מקורי981.51לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך ימ' עליון למגן אח' - 525624206019

מקורי20,381.85לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני - 5111806475215

מקורי981.51כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך שמ' עליון למגן אח' - 525634205019

מקורי1,075.28כןשברולט טראוורס 13-16ספוילר למגן קדמי - 2339345513

מקורי351כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך צדדי ימ' למגן אח' - 521554205019

D2887114 - 'מקורי620.77לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

מקורי351כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך צדדי שמ' למגן אח' - 521564205019

86564G255019 - מקורי525כןיונדאי איוניק ש' 16-20גריל תחתון ימין

DF7B5026017-18 ש' 17-21מגן אח' פנימי CX-3 מקורי998.48לאמאזדה

6400G42615 - מקורי128כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מחזיק ימין תחתון למגן קדמי

86520D451018 - מקורי617.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20קלקר למגן קדמי

מקורי291.9לאשברולט קרוז 08-20תושבת לוחית רישוי קד' - 2344069917

5271142110B216 - ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי RAV-4 מקורי1,573.92לאטויוטה

86594D450018 - מקורי422.6לאקאיה אופטימה ש' 16-20גריל תחתון ימין

מקורי623.15לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי וו גרירה במגן קד' 8408805717-21

84256328LS 18 - מקורי7,898.47לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני עליון

תושבת לפנס ערפל ימין - 521256006018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי288.42כן21

V2E1807302DV 07 - מגן אח' חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי4,912.00לא11

86650H904017 - 5ספוילר אחורי תחתוןD/4D 17-22 'מקורי1,606.40לאקאיה ריו ש

V80A80713317 - (בומבה) ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q5 מקורי902לאאודי

622222445R17 - מקורי57.17כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך ימין למגן קדמי

98367683XT21 - מקורי1,520.13כןפיג'ו 5008 17-21סורג מגן קדמי

V2GM807394P20 - 'מקורי127כןפולקסווגן טי קרוס - 20תומך ימ' למגן אח

DN2W50C1121 - ש' 17-21גריל תחתון ימין CX-3 מקורי43.64לאמאזדה

מקורי481.86לאפיג'ו 5008 17-21תומך צדדי ימ' למגן אח' - 982997548021

מקורי940כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן קדמי פנימי מרכזי - 521320214019

V3G0807050B20 - מקורי206כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

850165525R20 - 'מקורי2,115.17כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פינה ימ' למגן אח

V3G0853666K9B920 - מקורי584כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23גריל תחתון ימין

מקורי141.53לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמ' למגן אח' - 8416291316

51129881579

 M) 20 - מגן אח' חיצוני

(PLAY/SPORT20 - 'מקורי10,160.06לאב.מ.וו 120 ש

1617991180V 17 - מקורי3,880.51לאפיג'ו 3008 17-21מגן אח' חיצוני

1649826580

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי598.67לאפיג'ו 208 ש' - 2020

מקורי751.05כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון שמאל 2323481017-21

86564C8AA019 - גריל תחתון ימין עם חורi20 15-20 מקורי382כןיונדאי

KA0J50C1315 - ש' 12-16פס קישוט כסף תחתון לגריל ימין CX-5 מקורי120.04לאמאזדה

מקורי509.4לאטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04תומך ימין למגן קדמי צדדי 525350203003-07

מקורי580כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך ימין למגן קדמי - 521150249019

מקורי8,699.24לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי פנימי - 5111735879616

D2631015 - מקורי6,781.43לאפורד אדג' ש' 15-18מגן קדמי פנימי



BCKA50B41B5D 19 - 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD -19 'מקורי35.11כןמאזדה 3 ש

מקורי992.4לאפג'ו 308 ש' 14-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 162767998019

V2K5805083A16 - מקורי218כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20קלקר תחתון למגן קדמי

D2634215 - מקורי7,870.52לאפורד אדג' ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

620928274R13 - 5סט קלקר למגן קדמיD 13-19  מקורי210.37כןרנו קליאו

86612A481016 - מקורי1,360.20לאקאיה קארנס ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

V2K5807393BV 16 - מקורי130לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

8148202A7019 - 4גריל תחתון שמאל עם חורD 19 - 'מקורי152כןטויוטה קורולה ש

מקורי13,566.94לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני - 5111748477918

מקורי8,563.28כןשברולט סילברדו - 20מגן אח' חיצוני - 8456475720

17057564D 2.0 15 - פח אבנים/ספוילר אחורי

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,580.48לא19

GRF2500S0A19 - מקורי302.23לאמאזדה 6  ש' - 19מגן תחתון למגן קדמי

מקורי2,270.51כןפיג'ו 2008 - 20מגן אח' פנימי - 20 (חשמלי)9828844480

מקורי474כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך עליון ימ' למגן אח' - 525620231019

6BU58TZZAA(RUBICON) 18 - מקורי919לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון ימין

86612G501016-18 מקורי2,370.90כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי חיצוני תחתון

8321A688(ח) גריל תחתון ימין - 16

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי172כן

V3G5807417FGRU20 - מקורי4,134.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן אח' חיצוני

KSD450221BBB22 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני CX-5 מקורי2,540.56כןמאזדה

98280775XTV 20 - מקורי1,215.40לאפיג'ו 2008 - 20ספוילר קדמי

מקורי915.38לאב.מ.וו 300 ש' - 19מסגרת גריל תחתון ימין - 5111808920819

KPF15007022 - ש' 17-22מגן קדמי פנימי CX-5 מקורי983.17לאמאזדה

KPF15011122 - ש' 17-22קלקר למגן קדמי CX-5 מקורי141.28כןמאזדה

D3678220 - מקורי4,359.26לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון

86563G4040

גריל תחתון שמאל עם ערפל ועם לד - 

18i30 - 18 מקורי449כןיונדאי

מקורי1,812.68לאשברולט מאליבו ש' 16-19קלקר למגן קדמי - 8403650719

KSD45016322 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי CX-5 מקורי100.91כןמאזדה

KSD450271A

 PURE) 22 - תומך ימ' למגן אח' פנימי

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי111.65כןמאזדה

AB610NI

מגן קדמי חיצוני + חורים לחיישנים 14-

חליפי2,852.00כןניסאן קשקאי ש' 1614-20

AB612HO13-ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי CR-V חליפי81.29כןהונדה

AB615OP11 - חליפי456.02לאאופל אסטרה ש' 11-15קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB616TO14-16חליפי297.35כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל ללא חור

AB617NI15 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי פנימי X חליפי1,680.02לאניסאן

AB619OP11 - חליפי68.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי תחתון לגריל תחתון שמאל

AB621OP11 - חליפי72.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי עליון לגריל תחתון שמאל

AB623ME13- גריל תחתון שמאל + חור

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי302כן18

AB624RE

מגן קדמי חיצוני 07-09 + קישוטים 

4/5D4/5D 04-09 'חליפי1,906.02לארנו מגאן ש

AB626OP15 - חליפי328.21כןאופל קורסה ש' 15-19פח אבנים/ספוילר אחורי

AB627NI10 - 'חליפי306.78כןניסאן ג'וק 10-14תושבת לוחית רישוי קד

AB627TO17-19 מגן קדמי חיצוני תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,926.70כן22

AB628MA09- 4/5תומך ימ' למגן אח' צדדי קטןD 09-13 'חליפי30.13כןמאזדה 3 ש

AB629OP14 - חליפי1,985.17כןאופל מוקה 14-16מגן קדמי חיצוני עליון

AB631OP15 - חליפי3,494.33כןאופל קורסה ש' 15-19מגן קדמי חיצוני



AB631TO

גריל תחתון שמאל עם חור ערפל 09-

חליפי111.22כןטויוטה קאמרי ש' 1107-11

AB638VW97- חליפי109.88לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02סורג מגן קדמי אמצעי

AB63SK08- חליפי60כןסקודה סופרב ש' 08-13גריל תחתון שמאל

AB645FI12- חליפי1,680.02לאפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14מגן קדמי חיצוני

AB645SU15 - חליפי432.02כןסובארו אימפרזה 13-16סורג מגן קדמי

AB64HY4D  04-07 חליפי252.8כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07קלקר למגן קדמי

AB650NI15- טרייל ש' 15-23גריל תחתון שמאל עם חור לערפל X חליפי356.69כןניסאן

AB650RE18 - (כסוף) חליפי1,000.43כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פח אבנים/ספוילר אחורי

AB651HY11- (פנימי) ש' 11-15תומך ימין למגן קדמי i35 חליפי85.89כןיונדאי אלנטרה

AB652CI09-11 חליפי225.73כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט תומכים למגן קדמי

AB653NI15- (בומבה) טרייל ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי X חליפי610.3כןניסאן

AB657HO15- ש' 15-18גריל לפנס ערפל קדמי שמאלי HRV חליפי288.09כןהונדה

AB657ME19 - חליפי4,689.20כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם ערפל

AB658SU18 - ש' - 18מגן מנוע תחתון XV חליפי1,184.00כןסובארו

AB659MI13- (מגן מצננים) חליפי1,860.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן מנוע תחתון קדמי

AB65ME15 - 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי369.52כן14-18

AB661NI14-16 חליפי240.75כןניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון שמאל

AB663MI13-(פלסטיק)  'חליפי125.01כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך צדדי ימ' למגן אח

620847716R16 - מקורי1,934.26לארנו זואי 16-20מסגרת ניקל לסורג מגן קדמי

DHN750170B20 - '4תושבת לוחית רישוי קדD/5D 15-21 'מקורי144.09לאמאזדה 2 ש

164982671T20 - מקורי6,231.84כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן קדמי חיצוני

מקורי4,037.48לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי - 1342358711

5212742190

גריל תחתון ימין עם חור - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי399כןטויוטה

מקורי744.89לאפיג'ו 3008 17-21כונס אוויר במגן קדמי - 981135948017

51119881566

 M) 20 - מגן קדמי חיצוני

(PLAY/SPORT20 - 'מקורי11,142.59לאב.מ.וו 120 ש

מקורי61.98לאשברולט טראקס ש' 13-16תומך ימין למגן קדמי -9537988813

86520G250019 - מקורי495כןיונדאי איוניק ש' 16-20קלקר למגן קדמי

983855131T(GT) 20 - 'מקורי1,534.54לאפיג'ו 2008 - 20פינה שמ' למגן אח

850479017R20 - 'מקורי742.47כןרנו קליאו - 20תומך שמ' למגן אח

98367957XT21 - מקורי418.37כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי בסורג מגן קדמי

V2G080718318-20 5-תומך שמאל למגן קדמיD 18 'מקורי114כןפולקסווגן פולו ש

04711T7AJ00ZZVP 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני HRV מקורי5,004.45לאהונדה

86563G255019 - מקורי692כןיונדאי איוניק ש' 16-20גריל תחתון שמאל

86562D450018 - מקורי1,269.20כןקאיה אופטימה ש' 16-20מסגרת לסורג מגן קדמי

DHN350360A20 - '4פס קישוט ימ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי79.81כןמאזדה 2 ש

מקורי1,480.60לאב.מ.וו 120 ש' - 20ספוילר קדמי - 5111985069520

מקורי98.55לאשברולט טראקס ש' 13-16גריל תחתון ימין ללא חור - 9523505913

מקורי1,584.61לאפורד קוגה ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד' 205494813-16

מקורי2,012.60לאפיג'ו 3008 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 167586828021

86519G250019 - 'מקורי162כןיונדאי איוניק ש' 16-20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי380.53לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12סורג מגן קדמי תחתון 531124208010-12

מקורי195.3לאפורד אדג' ש' 15-18תומך ימ' למגן אח' - 118596615

V6C0853666B9B9V 14 - 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'מקורי249לאפולקסווגן פולו ש

מגן קדמי פנימי עליון - 525066010014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,233.89כן21



כיסוי וו גרירה במגן אח' -5D 11 (ח)1705332

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי304.03כן

מקורי8,488.56לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני - 5111742744217

620260503R18 - מקורי3,360.34כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג מגן קדמי

מקורי1,127.90לאב.מ.וו 500 ש' - 17קלקר תחתון למגן קדמי - 5111738528717

V5NA807305A17 - מקורי3,793.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן אח' פנימי

מקורי7,494.32לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי - 5111738528817

JR3Z17D957CAPTM18 - מקורי8,497.07לאפורד מוסטנג 18-22מגן קדמי חיצוני

AB664MA(2.0) 08-09 חליפי1,810.00כןמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי חיצוני

AB665VW01-05 חליפי194.06כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05סורג מגן קדמי

AB666NI14-16 חליפי968.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר למגן קדמי

AB667FI14-חליפי1,590.70כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן קדמי פנימי  עליון

AB667HO15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני תחתון HRV חליפי1,490.96כןהונדה

AB667KI3D 13- 3מגן קדמי חיצוניD 13-16 חליפי1,168.02לאקאיה פיקנטו

AB667NI14-16 'חליפי120.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB669ME19 - גריל תחתון ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי436.55כן14-21

AB66ME19 - חליפי380.23כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19גריל תחתון שמאל

AB671OP15 - חליפי361.73כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם ניקל

AB674FI12- 'חליפי44.95כןפיאט פיורינו ש' 09-17כיסוי וו גרירה במגן אח

AB674OP15 - חליפי184.57כןאופל קורסה ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי ימין

AB675FI13- 500 ש' 13-17מגן קדמי חיצוניL חליפי2,706.02לאפיאט

AB675PE09- חליפי3,074.96כןפיג'ו 407 ש' 05-10מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB678BM10 - ש' 10-12מגן אח' פנימי X3 חליפי3,810.00כןב.מ.וו

AB680CI(פרטנר) חליפי590.06כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי עליון - 13

AB680NI17 - חליפי336.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון שמאל עם ניקל

AB681ME17 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי382.37כן-19

AB683NI17 - 'חליפי765.52כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט ימ' למגן אח

AB684OP15 - חליפי81.82כןאופל קורסה ש' 15-19תומך ימין למגן קדמי

AB685BM12- חליפי204.42כןב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין +חור

AB685PE11-חליפי1,984.99לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13מגן קדמי חיצוני

AB689BM12- חליפי138.26כןב.מ.וו 300 ש' 12-18פס קישוט למגן קדמי ימין

AB68LE18 - ש' 15-23גריל תחתון ימין NX חליפי1,558.53כןלקסוס

AB692ME15 - תומך שמאל למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי762כן14-21

AB694AU

מגן קדמי חיצוני עם חורי למתיז ללא 

חליפי7,790.41כןאודי Q5 ש' 09-16חיישנים 13-16

AB695MA07-08 5סורג מגן קדמיD 04-08 'חליפי317.04כןמאזדה  3 ש

AB696FI08- 3תפס צדדי ימין למגן קדמיD 08-20 500 חליפי186.02לאפיאט

AB697ME19 - ש' -19כיסוי שמאל במגן קדמי A קלאס W177 חליפי565.81כןמרצדס

AB698PE12- חליפי181.72כןפיג'ו 208 ש' 12-14כיסוי פנס ערפל ימין

AB69DC17 - 'חליפי413.78כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמ' למגן אח

AB6CV18-20 חליפי6,678.42כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני עליון

AB700AU12- 'ש' 12-17תומך שמ' למגן אח A6 חליפי108.8כןאודי

AB700VW04-08 חליפי931.56כןפולקסווגן גולף ש' 04-08ספוילר אחורי

מקורי805.52לאב.מ.וו 500 ש' - 17קלקר למגן קדמי - 5111738528517

86636F100016 - מקורי59.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תפס מרכזי שמאל למגן אח' פנימי



622352369R20 - מקורי1,041.13לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון

FR3Z17906A15 - מקורי2,454.50לאפורד מוסטנג 05-17מגן אח' פנימי

מקורי1,934.55לאפיג'ו 2008 - 20מגן מנוע מרכזי תחתון - 982422648020

86568B950017 - ש' 14-19כונס אוויר ימין במגן קדמי i10 מקורי247כןיונדאי

86591D450018 - מקורי214.9כןקאיה אופטימה ש' 16-20ספוילר קדמי

מקורי296.6לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112988158220

D33018

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (4 

מקורי8,681.57לאפורד אקספלורר ש' 15-19חיישנים) - 18

מקורי315.13כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך לקלקר קדמי ימין = שמאל - 521330211019

71502T7AJ00ZK19 - 'ש' - 19פינה ימ' למגן אח HRV מקורי1,165.13לאהונדה

B63B50EK1BB5D 17 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD 13-18 'מקורי37.53כןמאזדה 3 ש

6410D53917 - 'ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן אח ASX מקורי280כןמיצובישי

V3G580737615-19 'מקורי163כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך צדדי ימ' למגן אח

5311202B5019 - 4סורג מגן קדמיD 19 - 'מקורי1,403.00כןטויוטה קורולה ש

86523H9020

גריל תחתון שמאל עם חור וקישוט ניקל 

17 -5D/4D 17-22 'מקורי232.1כןקאיה ריו ש

מקורי370כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט גריל תחתון ימין אפור - 521250239019

מקורי3,827.34לאשברולט קאמרו 16-20מגן אח' פנימי - 8414948516

86627G5300

פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' תחתון 

מקורי531.1כןקאיה נירו 16-1816-23

156150918

גריל תחתון שמאל עם חור לחיישן - 20 

(MONZA)17-22 מקורי639כןאלפא רומאו ג'וליה

מקורי180.97לאפורד קוגה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי - 523831013

865221W520(ח) 4גריל תחתון ימין - 15D 12-16 'מקורי142.9כןקאיה ריו ש

V3G0807178D20 - מקורי229כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך צדדי ימין למגן קדמי

819261U000CW 13 - 5/סטיישן ש' 13-18פין מחזיק מפתחD מקורי10.1לאקאיה סיד

98258448XT20 - מקורי520.18כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי בסורג מגן קדמי

86611G5000

מגן אחורי חיצוני עליון ללא חיישנים 16-

מקורי2,161.70לאקאיה נירו 1816-23

52023022705D 19 - 5מגן אח' פנימיD/SW 19 - 'מקורי923לאטויוטה קורולה ש

מקורי8,383.47לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 5112733276415

86688G400018 - 'כיסוי וו גרירה במגן אחi30 - 18 מקורי110לאיונדאי

מקורי838.84לאשברולט סילברדו - 20מגן קדמי פנימי - 8456024520

850461239R(RS LINE) 20 - 'מקורי1,197.53לארנו קליאו - 20סט תומכים למגן אח

865113X700(ח) ש' 11-15מגן קדמי חיצוני -14 i35 מקורי1,795.00כןיונדאי אלנטרה

86571B200014 - מקורי500.5לאקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי פנימי עליון צינור

V3G0807177D20 - מקורי161כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי

622351523R22 - 4 ש' 17-23מגן תחתון למגן קדמיD מקורי1,239.30לארנו גרנד קופה

מקורי12,293.01לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עם חור למצלמה - 5111737856013

D3692320 - מקורי4,204.79לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

D3692520 - מקורי1,599.36לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן אח' פנימי

86617B202014 - 'מקורי22.6לאקאיה סול ש' 14-18כיסוי וו גרירה במגן אח

D3692220 - 'מקורי161.97לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

D3645220 - 'מקורי196.04לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

86612S0000(N דגם) מגן אחורי חיצוני תחתון - 19i30 - 18 מקורי166כןיונדאי

68351543AA17 - מקורי7,038.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי2,657.28כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19סורג מגן קדמי - 531020246019

מקורי2,768.50לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 2293463713

86688S0000(N דגם) כיסוי וו גרירה במגן אח' - 19i30 - 18 מקורי50לאיונדאי



8148102A215D 19 - 5גריל תחתון ימיןD/SW 19 - 'מקורי292.2כןטויוטה קורולה ש

D3679020 - מקורי403.85לאפורד אקספלורר ש' - 20גריל תחתון ימין

תומך ימין למגן קדמי - 521156022018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי860כן21

866742W50016 - 'מקורי188כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט ימ' למגן אח

סורג מגן קדמי - 531126029018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,548.34כן21

86662A26005D 16 - 5/סטיישן ש' 13-18מסגרת לפנס ערפל אחורי ימיןD מקורי646.1כןקאיה סיד

521196B98018-20 מגן קדמי חיצוני עם מתזים

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,500.00כן21

V5NA807651F20 - מקורי486כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי570.62לאפיג'ו 2008 - 20מגן גחון קדמי ימין + שמאל - 166851098020

KSD450A11BB

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי6.01לאמאזדה

מקורי1,424.82לאפיג'ו 3008 10-16סורג מגן קדמי - 980521318014

865252B01006 - מקורי535לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ספוילר/פח אבנים קדמי

קישוט גריל תחתון ימין - 527126003018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,154.53כן21

מקורי734.13כןשברולט מאליבו ש' 16-19ספוילר קדמי - 2339779216

מקורי1,102.09לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג מגן קדמי - 5111806936819

86561G630018 - קישוט סורג מגן קדמיGT LINE - 18 מקורי858.8כןקאיה פיקנטו

BCKN5019119 - 4/5תומך ימין למגן קדמיD -19 'מקורי77.47לאמאזדה 3 ש

מקורי463.8לאשברולט סילברדו - 20תושבת לוחית רישוי קד' - 8418610620

AB661RE18 - חליפי211.81כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קדמי

AB668CI15 - חליפי1,501.69כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך מרכזי למגן קדמי

AB668FIחליפי768.02לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי עליון 11-15 אין חליפי

AB669CI16- ש' 16-18מגן קדמי חיצוני + תומכים C-4 חליפי3,806.02לאסיטרואן פיקסו

AB669HO15 - ש' 15-18גריל תחתון ימין עם חור HRV חליפי390.69כןהונדה

AB669NI17 - (שחור מטאלי) חליפי8,117.81כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני

AB66DC18 - חליפי96.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון שמאל

AB66IS12- חליפי1,019.41כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי פנימי תחתון

AB671MA2WD 09-10 פיק אפ 07-10מגן קדמי חיצוני BT-50 חליפי904.19לאמאזדה

AB673OPSW 16 - חליפי285.15כןאופל אסטרה ש' 16-19סורג מגן קדמי

AB673VWGTI + 04- חליפי1,986.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן אח' עליון

AB675NI15 - 'חליפי76.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמ' למגן אח

AB677CI15 - ש' 14-18סורג מגן קדמי C-1 חליפי775.5כןסיטרואן

AB678AU12- ש' 12-17מגן מנוע תחתון A6 חליפי563.2כןאודי

AB678NI14 - 'חליפי205.28לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך שמ' למגן אח

AB679PE08- חליפי307.76כןפג'ו 308 08-13תומך ימין למגן קדמי

AB681AU11- (שחור) ש' 11-18גריל תחתון ימין A1 חליפי286.02לאאודי

AB682CI15 - חליפי451.09כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קלקר למגן קדמי תחתון

AB686BM12-  חליפי451.05כןב.מ.וו 300 ש' 12-18קשוט ניקל גריל תחתון שמאל

AB687CI09-12 'חליפי239.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ספוילר קד

AB688HO15-17 'חליפי185.1כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמ' למגן אח



AB691HO

תומך עליון שמאל למגן קדמי (שפם) 

חליפי95.99כןהונדה ג'אז ש' 15-1715-19

AB693VW06-11 'חליפי79.65כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך (צדדי) ימ' למגן קד

AB695ME15 - ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,019.62כן14-21

AB697CI15 - ש' 14-18מגן קדמי פנימי C-1 חליפי1,453.11כןסיטרואן

AB698TO12-(עם חור) חליפי52.75כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין

AB6MA5D 17 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD 13-18 'חליפי34.34כןמאזדה 3 ש

AB6OP11 - 'חליפי97.8לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אח

AB702CI

סט פסי קישוט ניקל למגן קדמי ימין + 

חליפי805.22כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16שמאל - 14

AB703CI17 - ש' 17-21מגן קדמי חיצוני עליון C-3 חליפי2,722.72כןסיטרואן

AB703ME19 - כיסוי שמאל במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי410.91כן14-21

AB706RE08-10 (עם ערפל) חליפי120.02לארנו לוגן 08-11גריל תחתון ימין

AB707FO18 - חליפי66.76כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB59LE14 -17 ש' 11-19מגן קדמי חיצוני CT200H חליפי4,294.40כןלקסוס

AB59ME06 - תומך ימין למגן קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי336.02לא18

AB601RE04-06 4/5פס קישוט ימין למגן קדמיD 04-09 'חליפי342.82כןרנו מגאן ש

AB602OP14 - 'חליפי1,155.16כןאופל מוקה 14-16פינה ימ' למגן אח

AB602TO16- ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל RAV-4 חליפי703.61כןטויוטה

AB603MA

סורג מגן קדמי 09-12 (1.6 + 2.0) 

4/5D4/5D 09-13 'חליפי450כןמאזדה 3 ש

AB605PE08- (פנימי) חליפי303.64כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי תחתון

AB606RE3/5D 04- '4/5פס קישוט למגן אחD 04-09 'חליפי861.9כןרנו מגאן ש

AB607PE-06 (פנימי) חליפי114.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB609PE05- חליפי185.88כןפיג'ו 407 ש' 05-10מגן אבנים תחתון

AB610OP11 - חליפי396.04כןאופל קורסה ש' 11-15פס קישוט למגן קדמי

AB613MA09-10 4/5מגן מנוע תחתון ימיןD 09-13 'חליפי94.02לאמאזדה 3 ש

AB613VW98-04 חליפי143.2כןפולקסווגן גולף ש' 98-04גריל תחתון ימין

AB616ME11 - מגן קדמי פנימי

מרצדס W204 קלאס C  ש' 

חליפי1,360.02לא11-13

AB616RE03- חליפי750.02לארנו טראפיק ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

AB616VW01-05 חליפי803.8כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05מגן קדמי חיצוני

AB618NI15- טרייל ש' 15-23מגן אחורי פנימי X חליפי2,306.02לאניסאן

AB618PE00- חליפי214.94לאפיג'ו 406 ש' 00-03פס קישוט שמאל למגן קדמי + ניקל

AB62FO4D 02-05 'חליפי172.07כןפורד פוקוס ש' 00-05פס קישוט למגן אח

AB62VW15 - 'תומך ימ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי413.1כן15-22

AB634OP5D 13 - חליפי2,500.00כןאופל אינסיגניה 11-16מגן אחורי חיצוני

AB636NI17 - חליפי2,110.00כןניסאן סנטרה ש' 17-19מגן אחורי חיצוני

AB639OP15 - חליפי197כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון שמאל ללא חור

AB63HY4D 04-07 חליפי425.57כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07מגן קדמי פנימי

AB63ME16 - מגן קדמי פנימיE 16-22 קלאס W213 חליפי3,860.02לאמרצדס

AB641OP16 - חליפי253.46כןאופל אסטרה ש' 16-19גריל תחתון שמאל עם חור

AB641SU16- ש' 12-17כיסוי לפנס ערפל ימין עם חור XV חליפי234.84כןסובארו

AB642TO18 - 'חליפי560.08כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך ימ' למגן אח

AB644FI12- חליפי162.69כןפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14סורג מגן קדמי

AB646KI13- (רשת) חליפי706.02לאקאיה קארנס ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB649CI05-10 ש' 05-10תומך צדדי שמאל למגן קדמי  C-4 חליפי138.62כןסיטרואן



AB649SU16 - חליפי582כןסובארו פורסטר 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

AB649TO12- חליפי187.58כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15גריל תחתון שמאל

AB64SK08- חליפי173.85כןסקודה סופרב ש' 08-13סורג מגן קדמי

AB433SE13 - 'חליפי182כןסיאט לאון ש' 12-19תומך שמ' למגן אח

AB433TO97-08 חליפי1,960.02לאטויוטה היאס ש' 97-08מגן קדמי חיצוני

AB437MA2WD 07-08 פיק אפ 07-10מגן קדמי חיצוני BT-50 חליפי1,306.02לאמאזדה

AB438MA4D 04-08 4תומך (שפם) ימין למגן קדמיD 04-09 'חליפי83.2כןמאזדה 3 ש

AB438MI06-08 (ללא ערפל) חליפי116.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08גריל תחתון ימין

AB438VW17-19 חליפי471.75כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון ימין ללא חור לחיישן

AB441BM08-  חליפי1,837.82לאב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן קדמי פנימי

AB441SE17 - חליפי77כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

AB441VW11- חליפי1,559.90כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן אח' פנימי

AB444TO4X2 02-05 חליפי436.15כןטויוטה היילקס ש' 02-05פח אבנים קדמי

AB445BME60   - 04  'חליפי208.34כןב.מ.וו 500 ש' 04-07כיסוי וו גרירה במגן קד

AB446HY11-(סרגל) 'ש' 11-18תומך צדדי שמ' למגן אח i25 חליפי134.8כןיונדאי אקסנט

AB449MA

תומך צדדי שמאל למגן קד' (לבן) 04-

084D 04-09 'חליפי71.7כןמאזדה 3 ש

AB44DC12 - חליפי556.02לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18תושבת לפנס ערפל שמאל

AB44VW15-19 חליפי289.75כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

AB450CI13-חליפי1,779.00כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB451FO17 - חליפי4,293.29כןפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB451TO03-04 4מגן קדמי חיצוניD 03-04 'חליפי1,103.81כןטויוטה קורולה ש

AB454MI05-06 חליפי1,060.72כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07קלקר למגן קדמי

AB454TO4X4 -98 חליפי753.5כןטויוטה היילקס ש' 98-01ספוילר/פח אבנים קדמי

AB458MI08- 4מגן קדמי פנימי תחתוןD 08-15 'חליפי934.15כןמיצובישי לנסר ש

AB458TO4WD 98-01 חליפי1,156.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01מגן קדמי ניקל

AB459BM09- חליפי1,045.67כןב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי פנימי

AB459SEFR 17 - חליפי3,095.22כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB461MA03-07 חליפי68.02לאמאזדה 6 ש' 03-07תומך ימ' למגן אח' צדדי

AB461VW17 - חליפי378.25כןפולקסווגן גולף ש' 13-20קישוט גריל תחתון שמאל

AB462SE17 - חליפי395.6כןסיאט לאון ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי

AB463AU09- ש' 09-16ספוילר קד' שמאל Q5 חליפי615.64כןאודי

AB463MI03-07 חליפי3,506.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מגן אח' חיצוני

AB466BM06-08 חליפי730.04כןב.מ.וו 700 ש' 06-08פס קישוט למגן קדמי ימין

AB466VW17-19 חליפי1,973.70כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

AB468OP93-00 חליפי350כןאופל קורסה/קומבו 93-00מגן קד' פנימי

AB469MI4/5D  08-  4מגן אח' פנימי תחתוןD 08-15 'חליפי798כןמיצובישי לנסר ש

AB650MA10-11 חליפי118.36כןמאזדה 5 ש' 10-18כיסוי פנס ערפל ימין

AB651HO4גריל תחתון שמאל 09-11 ללא חורD 06-12 'חליפי120.02לאהונדה סיווק ש

AB651RE18 - (שחור) חליפי793.02כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פח אבנים/ספוילר אחורי

AB652FI12- (ללא חיישנים) חליפי1,169.27כןפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14מגן אח' חיצוני

AB652HO4גריל תחתון ימין 09-11 ללא חורD 06-12 'חליפי104.64כןהונדה סיווק ש

AB655NI14-16 'חליפי135.95כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB656CI09 - (פלסטיק) חליפי1,036.88כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB656NI17 - חליפי1,195.17כןניסאן סנטרה ש' 17-19קלקר למגן קדמי

AB656OP16 - חליפי596.94כןאופל אסטרה ש' 16-19גריל תחתון שמאל ללא חור

AB657VW04-08 חליפי680.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08ספוילר קדמי

AB659RE18 - חליפי1,234.73כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB65DC17 - חליפי55.74כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך ימין למגן קדמי



AB660MA

מסגרת ניקל לגריל תחתון שמאל 06-

חליפי80.02לאמאזדה 6 ש' 0703-07

AB661MI13-  (פלסטיק) חליפי166.51כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

AB662HO12 - 4מגן קדמי חיצוניD 12-17 'חליפי2,706.02לאהונדה סיווק ש

AB663KI3D 13- 3סורג מגן קדמי תחתוןD 13-16 חליפי704.61כןקאיה פיקנטו

AB664TO18-20 חליפי562.11כןטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר עליון למגן קדמי

AB664VW97-00 'חליפי250כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00פס קישוט למגן אח

AB665MI13- (תחתון) חליפי827.9כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי פנימי

AB666BM12- 320 חיצוניI F-30  'חליפי5,282.41כןב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח

AB667CI15 - חליפי2,853.94כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני שחור

AB668HO15 - ש' 15-18גריל תחתון שמאל עם חור HRV חליפי390.69כןהונדה

AB672FI

פינה ימין למגן קד' (דגם צורה קצרה) -

חליפי861.35כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 1414-21

AB672HO15-  ש' 15-18מגן מנוע תחתון HRV חליפי1,578.70כןהונדה

AB672MEV 19 - חליפי991.41כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' פנימי

AB674NI15 - חליפי315.57כןניסאן אלמרה ש' 15-17קלקר למגן קדמי

AB676MA09 (1.6) 4/5גריל שמאל במגן ללא חורD 09-13 'חליפי110.02לאמאזדה 3 ש

AB678CI(ברלינגו) חליפי366.56כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי עליון 10- 09

AB67LE18 - ש' 15-23גריל תחתון שמאל NX חליפי1,558.53כןלקסוס

AB67ME15 - מגן קדמי פנימי תחתון

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי1,015.55כן14-21

AB67TO00-02 חליפי595.13כןטויוטה יאריס ש' 00-02פח אבנים אחורי

AB681NI17 - חליפי335.27כןניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון ימין עם ניקל

AB681VW04-08 (ללא ערפל) חליפי322.15כןפולקסווגן גולף ש' 04-08גריל תחתון שמאל

AB707ME18 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי4,806.02לא14-21

AB708AU13- ש' 08-15מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 חליפי3,804.19כןאודי

AB711FI08-14 3מגן קדמי פנימי עליוןD 08-20 500 חליפי861.75כןפיאט

AB712FI07-'חליפי232.32כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11תומך ימ' למגן אח

AB714MEV 15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני V-CLASS חליפי8,863.83כןמרצדס

AB715PE12- חליפי831.62כןפיג'ו 107 ש' 08-14סורג מגן קדמי עליון

AB716PE12-חליפי478.32כןפיג'ו 107 ש' 08-14סורג מגן קדמי תחתון

AB718HO18 - 4תומך קדמי מרכזיD -18 'חליפי1,209.16כןהונדה סיווק ש

AB719RE09-11 חליפי553.33כןרנו קנגו 09-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB71DC18 - חליפי852.28כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג מגן קדמי

AB720HY08- ש' 08-14מגן מנוע תחתון שמאל i10 חליפי176.92כןיונדאי

AB721BMחליפי9,956.19כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי חיצוני -11 ארופאי

AB721FI

מגן אח' חיצוני הכנה לצבע דלת 

חליפי2,036.02לאפיאט קובו ש' 12-17מתרוממת 12-

AB722HY11- 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד i25 חליפי62.02לאיונדאי אקסנט

AB724VW01-05 (עם ערפל) חליפי350כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05גריל תחתון שמאל

AB729PE13- חליפי1,964.38כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB729VW06-09 (עם ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 06-09 'חליפי350כןפולקסווגן פולו ש

AB72DC18 - חליפי327.95כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי

AB733FI15 - חליפי306.71לאפיאט דובלו ש' 10-18גריל תחתון ימין

AB735PE08-12 חליפי608.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14מגן קדמי פנימי



AB736VW

תומך שמאל למגן קדמי (צדדי - סרגל) 

06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי49.6כן

AB737FI16 - חליפי669.5כןפיאט טיפו ש' 16-18סורג מגן קדמי

AB73DC18 - חליפי1,849.42כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

AB741RE09-16 (מושלם לצבע) חליפי1,249.08כןרנו קנגו 09-18מגן אח' חיצוני

AB742MA12- (ארוך)   ש' 12-16תומך שמאל למגן קדמי CX-5 חליפי38.33לאמאזדה

AB748HY14- ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי i35 חליפי1,494.30כןיונדאי אלנטרה

AB755FI15- 500 ש' 15-18סורג מגן קדמי תחתוןX חליפי1,255.47כןפיאט

AB755VW03-05 5גריל תחתון ימין + חור לערפלD 03-05 'חליפי350כןפולקסווגן פולו ש

AB759RE11- 5סורג מגן קדמיD 11-13  חליפי295.15כןרנו קליאו

AB75DC18 - 'חליפי349.95כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

AB760RE09- (ללא ערפל) 4גריל תחתון שמאלD 09-15 'חליפי148.02לארנו פלואנס ש

AB764ME13 - קלאס ש' 13-22קלקר למגן קדמי CLA חליפי850.92כןמרצדס

AB764VW01-05 חליפי371.2כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05ספוילר קדמי

AB766TO17-19 כיסוי תחתון במגן קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי673.9כן22

KSD550031ABB22 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני CX-5 מקורי2,540.56לאמאזדה

8148202A115D 19 - 5גריל תחתון שמאלD/SW 19 - 'מקורי292.2כןטויוטה קורולה ש

D2671215 - מקורי1,422.61לאפורד אדג' ש' 15-18מגן מנוע תחתון אחורי

261A22101R22 - מקורי1,016.68לארנו ארקנה ש' - 22גריל תחתון ימין

מקורי923.14לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל עם ערפל - 5111806937119

מקורי1,933.96לאשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי - 8460332920

86627J7310CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל שמאל במגן אחוריD מקורי457.7לאקאיה סיד

52169029015D 19 - 5פח אבנים/ספוילר אחוריD/SW 19 - 'מקורי2,382.00לאטויוטה קורולה ש

51128099903V 19 - מקורי10,621.44לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני

64900K700020 - ש' - 20מגן קדמי פנימי i10 מקורי4,577.00כןיונדאי

פס קישוט ניקל לפנס ראשי שמאל - 531486001018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,862.89כן21

מקורי11,152.84לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 5112809990519

מקורי2,271.38לאב.מ.וו X1 ש' 13-21ספוילר אחורי - 5112945170617

68243681AB17 - מקורי3,648.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי פנימי

850724495R22 - מקורי5,378.00לארנו ארקנה ש' - 22מגן אח' חיצוני

V7E0807321DGRU15 - 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי993לא15-22

מקורי892.25לאשברולט קאמרו 16-20פס קישוט למגן קדמי שמאל - 8405835516

86631G550019 - מקורי2,107.90כןקאיה נירו 16-23מגן אח' פנימי

86552Q400019 - מקורי25.6כןקאיה נירו 16-23תומך ימין למגן קדמי

מקורי659.62לאב.מ.וו X1 ש' 13-21קישוט גריל תחתון שמאל - 5111849344119

86524G550019 - מקורי368.2לאקאיה נירו 16-23גריל תחתון ימין

6400K20220 - ש' - 20מגן קדמי פנימי עליון ASX מקורי2,884.00כןמיצובישי

852070K02011 - מקורי1,562.92כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מתיז מים במגן קדמי ימין

V5H0807109A(LIFE PLUS) 21 - מקורי1,495.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי

מקורי5,410.04לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי - 5111738528918

850470K03015 - מקורי82.18כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למתיז מים שמאל במגן קדמי

86682G550019 - 'מקורי120.1כןקאיה נירו 16-23פס קישוט ימ' למגן אח

86652K700020 - 'ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח i10 מקורי154כןיונדאי

מקורי285.1כןפורד פומה ש' - 21קלקר למגן אח' - 243282621



52453F4021

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים 17-

19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,570.00כן22

29110K700020 - ש' - 20מגן מנוע תחתון קדמי i10 מקורי525כןיונדאי

86558G550019 - מקורי193.8לאקאיה נירו 16-23פס קישוט למגן קדמי ימין

AB46RE04-06 חליפי351.29כןרנו סניק ש' 04-09מגן אבנים תחתון

AB471BM05-08 חליפי79.54כןב.מ.וו 300 ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB471HY

סורג מגן קדמי (ללא מסגרת תחתונה 

חליפי865.26כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15מניקל) 11-13

AB476MI'4תומך שמ' למגן אחD 08-15 'חליפי72כןמיצובישי לנסר ש

AB476TO03- חליפי96.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06סורג מגן קדמי

AB477SZ09- חליפי156.02לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן מנוע תחתון שמאל

AB477TO04- חליפי917.65כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB478VW17 - 'חליפי86.96כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן אח

AB479AU

פס קישוט למגן קדמי(כיסוי מגן קדמי)  -

חליפי848כןאודי A5 ש' 0909-16

AB479TO05-07 5מגן קדמי חיצוניD 05-07 חליפי1,175.35כןטויוטה קורולה רנקס

AB480BM01-05 ש' 01-05פס קישוט למגן קדמי ימין X5 חליפי250כןב.מ.וו

AB480SZ

מגן קדמי חיצוני + חור למתיז + ערפל 

חליפי4,110.00כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15(מפואר) -09

AB481AU3D  04-08 ש' 06-08מגן אח' פנימי A3 חליפי2,894.13כןאודי

AB481BM01-05 ש' 01-05מגן קדמי פנימי X5 חליפי2,297.40כןב.מ.וו

AB483AU09- ש' 09-11ספוילר אחורי A6 חליפי455.2כןאודי

AB483HO09- 'חליפי121.57כןהונדה ג'אז ש' 09-11תומך ימ' למגן אח

AB483HY10- 'תומך צדדי ימ' למגן אחIX35 10-15 חליפי168.02כןיונדאי

AB484KI11- חליפי64.96כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן מנוע תחתון ימין

AB484SU12-15 ש' 12-17תומך שמאל למגן קדמי XV חליפי224.96כןסובארו

AB486AU09- (ללא חיישנים) ש' 08-15מגן אח' חיצוני A4 חליפי4,256.95כןאודי

AB486TO03-06 חליפי134.7כןטויוטה יאריס ש' 03-06גריל תחתון ימין

AB490TO05-07 4מגן קדמי חיצוניD 05-07 'חליפי1,449.47כןטויוטה קורולה ש

AB495SU13- חליפי186.02לאסובארו פורסטר 13-18גריל תחתון ימין (צדדי) - ספורט

AB499BM10- חליפי586.02לאב.מ.וו 500 ש' 08-11תומך מרכזי למגן קדמי

AB49RE04-06 חליפי1,739.51כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB4CI18 - חליפי4,861.87כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB4MG14 - חליפי452.25כןאם ג'י 3 14-18סורג מגן קדמי תחתון

AB4TE21 - 'חליפי125כןטסלה מודל 3 ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB500HY11-13 'ש' 11-15מגן מנוע קד i35 חליפי306.02כןיונדאי אלנטרה

AB500KI14- חליפי154.02לאקאיה סול ש' 14-18תומך ימין למגן קדמי

AB500VW17 - חליפי90.95כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB502MI08-10 'חליפי173.38כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי מרובע ימין למגן קד

AB502TO07-09 ש' 07-09מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי1,593.60כןטויוטה

AB505HO01-04 4קלקר למגן קדמיD 01-06 'חליפי250כןהונדה סיווק ש

AB893CV14- חליפי485.64כןשברולט סילברדו 13-19תומך שמאל למגן קדמי

AB893TO13- מסגרת לפנס ערפל ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי139.37כן15

AB894BM11- ש' 11-12ספוילר/פח אבנים קדמי X5 חליפי350כןב.מ.וו

AB896RE14- חליפי2,734.87כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני עם ערפל

AB897MA(4 דלתות) 4/5מגן אח' חיצוני -12D 09-13 'חליפי1,906.02לאמאזדה 3 ש

AB89SK06-08 (צדדי קטן) חליפי35.27כןסקודה אוקטביה ש' 06-08גריל תחתון שמאל

AB8HO19 - ש' - 19גריל תחתון שמאל HRV חליפי448.07כןהונדה

AB8IN19 - ש' 19-22סורג מגן קדמי QX50 חליפי880.93כןאינפיניטי

AB902BM12- חליפי1,088.52כןב.מ.וו 120 ש' 12-14סורג מגן קדמי



AB906PE08-09 'חליפי135.24לאפג'ו 308 08-13כיסוי וו גרירה במגן קד

AB908RE11- 13 חליפי1,435.00כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' חיצוני

AB90SK4/5D 01-04 'פס קישוט למגן אח

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי269.8כן

AB911KI17-20 מגן קדמי פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי2,076.42כן

AB911TO13-חליפי133.98כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל גריל תחתון ימין

AB913FO03-11 חליפי1,204.45כןפורד קונקט ש' 03-13מגן קדמי פנימי

AB915MI

קישוט תחתון ניקל לגריל תחתון שמאל -

חליפי706.02לאמיצובישי ASX ש' 17-19 17

AB916FO03-11 'חליפי350כןפורד קונקט ש' 03-13ספוילר למגן קד

AB917PE08-12 - 'חליפי145.13כןפיג'ו 207 ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן קד

AB919TO17 - 'תומך צדדי עליון ימ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי370.42כן22

AB91CA17 - קלקר למגן קדמיXT5 17-21 חליפי2,096.73כןקאדילאק

AB91VW15-19 חליפי3,544.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

AB920CV15 - חליפי457.18כןשברולט ספארק 15-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB922MA10 - חליפי2,320.00כןמאזדה 5 ש' 10-18מגן אח' חיצוני

AB927KI15-17 חליפי3,972.06כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

AB92SK5D 08 -חליפי1,493.97כןסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' חיצוני

AB930CV5D 08- גריל תחתון שמאל

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי28כן

AB930FO01-03 חליפי250כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט ימין למגן קדמי

AB934PE14 -15 'חליפי709.89כןפיג'ו 2008 13-19פינה שמ' למגן אח

AB93LE15 - ש' 08-22תומך ימין למגן קדמי RX  חליפי910.85כןלקסוס

AB941VW07- 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי918.85כן11

AB942PER+L -12 (סט) חליפי367.56כןפיג'ו 208 ש' 12-14קלקר למגן קדמי

AB943CV18-20 חליפי2,623.52כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי

AB944TO09- גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי229.84כן13

AB945TO07- חליפי906.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן מנוע קדמי

AB769RE09- (עם ערפל ניקל) 4גריל תחתון שמאלD 09-15 'חליפי473.81כןרנו פלואנס ש

AB770MA13- מגן מנוע קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי256.9כן18

AB774ME14 - פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי3,958.12כן14-18

AB774VW09-10 חליפי4,306.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מגן קדמי חיצוני שחור

AB775VW10-13 5מגן קדמי פנימיD 10-17 'חליפי1,086.02לאפולקסווגן פולו ש

AB777TO15- חליפי1,103.81כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי ימין למגן אחורי חיצוני

AB77FO

פס קישוט שמ' למגן אח' לצבע 06-08 

4D06-08 'חליפי120.77כןפורד פוקוס ש

AB77VW15 - חליפי1,744.20כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB780MA12- (ללא חור) 4/5גריל תחתון ימיןD 09-13 'חליפי89.58כןמאזדה 3 ש

AB781AU13 -16 ש' 09-16ספוילר/פח אבנים קדמי לצבע Q5 חליפי2,040.00כןאודי

AB782MI15-17 חליפי1,422.90כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי

AB782PE

- 5D מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים

חליפי2,540.81כןפג'ו 308 ש' 1414-20

AB783TO16 - ש' 13-18סורג מגן קדמי עליון RAV-4 חליפי559.3כןטויוטה

AB785VW04-09 חליפי2,564.00כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מגן קדמי פנימי



AB786FO15 - ספוילר קדמי

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי1,299.80כן19

AB788PE14- חליפי853.41כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן מנוע תחתון קדמי

AB791RE09-11 חליפי437.24כןרנו קנגו 09-18מגן מנוע תחתון

AB793VW09- חליפי237.2כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מבודד לספוילר קדמי

AB798RE

בית פנס ערפל קדמי שמאל (ללא חור)-

115D 11-13  חליפי153.81כןרנו קליאו

AB79VW15 - 'חליפי184.3כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB801TO15- חליפי529כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

AB802MA13- 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 13-18 'חליפי34.89כןמאזדה 3 ש

AB807MA13-16 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי ימיןD 13-18 'חליפי66.21כןמאזדה 3 ש

AB80VW11 - חליפי1,780.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי

AB810BM11- ש' 10-12מגן קדמי חיצוני X3 חליפי5,800.00לאב.מ.וו

AB811VW

פח אבנים/ספוילר אחורי אגזוז בודד  

חליפי1,030.75כןפולקסווגן גולף ש' 13-1613-20

AB818BM06- ש' 06-10פס קישוט למגן קדמי שמאל ניקל X5 חליפי375.32כןב.מ.וו

AB820PE08-09 חליפי135.48כןפג'ו 308 08-13פס קישוט למגן קדמי ימין

AB822AU

בסיס לכיסוי למתיז מים ימין למגן קדמי -

חליפי137.6כןאודי A1 ש' 1111-18

AB823TO16 - (גדול) חליפי3,189.33כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון מרכזי

AB825TO17-19 'כיסוי וו גרירה במגן קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי222.94כן22

AB826AU5D  15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 חליפי843.04כןאודי

AB82DC17 - חליפי585.75כןדאצ'יה לוגאן 17-18גריל תחתון שמאל

V5H080724821 - מקורי195כןפולקסווגן גולף ש' - 21קלקר למגן קדמי

51129464569(STYLE) 20 -מקורי7,583.39לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן אח' חיצוני

86544K700020 - ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי i10 מקורי145כןיונדאי

156152779(MONZA) 20 - מקורי11,067.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני עליון

6400J91120 - ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון ASX מקורי664כןמיצובישי

V5H0807049D21 - מקורי106כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

מקורי963.44לאב.מ.וו 200 ש' 16-19פס קישוט למגן אח' - 5112731435716

מקורי891.33לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל - 177887514

מקורי7,228.35לאב.מ.וו X3 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 5111748478318

LB5Z17D957FAV 20 - מקורי4,375.72לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני

86537K7010

מסגרת ניקל לתאורת יום שמאל - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי391כןיונדאי

86635A800016 - מקורי45.6כןקאיה אופטימה ש' 16-20תפס תחתון למגן אח' פנימי

V5H0805915A9B921 - מקורי746כןפולקסווגן גולף ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

71560T8KG00ZZ15- (בומבה) 'ש' 15-18תומך שמ' למגן אח HRV מקורי1,464.31כןהונדה

86552A900015- מקורי213.8לאקאיה קרניבל ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

D3166717 - ש' 17-21פס קישוט עליון למגן קדמי F -350 מקורי401.04לאפורד

84145G200016 - מקורי1,296.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגן גחון קדמי ימין

98682C500015 - מקורי141.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי ימין למתיז מים במגן קדמי

מקורי674.41כןטויוטה פריוס ש' 16-20פינה ימ' למגן אח'  525654790016-18

29110H8100(ח) מקורי622כןקאיה סטוניק - 18מגן מנוע תחתון 18-20

מקורי361.18לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20קלקר למגן אח' - 4262052920

5259133040V 18 - (קטנה) מקורי437.2לאטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

86521K200020 - מקורי639כןיונדאי וניו - 20קלקר למגן קדמי

V5G08059049B9GTI 14 - מקורי399לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי ימין

2175088V 14 - 'מקורי2,864.23לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

V7E0807322DGRU15 - 'פינה ימ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,848.00כן15-22



מקורי1,462.75לאב.מ.וו 200 ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון - 5111748039020

D271053.5 15 - מקורי8,951.82לאפורד אדג' ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

מקורי4,296.12כןאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן אחורי חיצוני עם חיישנים - 15609340716

86574F150019 - מקורי226.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס אוויר ימין במגן קדמי

5241142908

 - E-MOTION  מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי4,581.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

51117428246V 20 - ש' - 20מגן קדמי פנימי X6 מקורי9,356.87לאב.מ.וו

AB948PE15- חליפי379כןפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

AB949MA12 - ש' 12-16מגן אח' פנימי CX-5 חליפי1,435.40כןמאזדה

AB949TO13-15 'ש' 13-18פינה שמאל למגן קד RAV-4 חליפי111.52כןטויוטה

AB950FO01-06 חליפי841.53כןפורד טרנזיט ש' 01-06מגן אח' פנימי

AB952PE15 - חליפי318.13כןפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון ימין ללא חור

AB953FO08-11 (פלסטיק) חליפי121.18כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן קדמי פנימי

AB956HY11- ש' 11-18מגן מנוע תחתון i25 חליפי704.94כןיונדאי אקסנט

AB958PE15-14 חליפי763.14כןפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני תחתון

AB959HY16- חליפי2,106.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני

AB960FO06-08 (לפנס)חליפי49.52כןפורד פוקוס ש' 06-08שפם שמאל תחתון לסורג

AB965PE14- 'חליפי482.86כןפיג'ו 2008 13-19סט תומכים למגן אח

AB966HY16- חליפי686.8כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

AB966RE13- חליפי122.2כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך שמאל למגן קדמי

AB967TO10 - 'חליפי95.89כןטויוטה קורולה ש' 10-13מגן מנוע תחתון שמ

AB969CV17 - חליפי913.82כןשברולט קרוז 08-20מגן מצננים תחתון

AB969TO07-09 ש' 07-09כיסוי מגן מנוע תחתון שמאל RAV-4 חליפי317.76כןטויוטה

AB96VW14-16  5סורג מגן קדמי עם קשוט ניקלD 10-17 'חליפי704כןפולקסווגן פולו ש

AB972MA

פס קישוט כסף עליון לגריל שמאל לד - 

חליפי96.02לאמאזדה CX-5 ש' 1512-16

AB977RE13-17 חליפי1,268.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני+חיישנים

AB978CV16 - חליפי4,069.07כןשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי תחתון במגן קדמי חיצוני

AB981HY16 - חליפי1,106.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי

AB982FO08-09 חליפי326.63כןפורד מונדאו ש' 08-12קלקר למגן קדמי

AB982VW10-17- חליפי4,306.02לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן קדמי פנימי

AB984PE16 - חליפי2,706.02לאפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני עליון

AB985HY12 - מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי2,490.62כן/סטישין

AB987RE14- חליפי2,168.26כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני ללא חורים לערפל

AB988TO07-08 חליפי60.55כןטויוטה קאמרי ש' 07-11גריל תחתון שמאל עם חור

AB988VW11- חליפי2,860.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מגן אח' חיצוני

AB989BM11 - חליפי3,806.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מגן אח' חיצוני

AB989PE

סט תומכים למגן אחורי (ימין+שמאל) - 

חליפי282.4כןפג'ו 308 ש' 1414-20

AB989VW06-11 חליפי489.6כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11קישוט ניקל לסורג מגן קדמי

AB98TO

גריל תחתון עם חור ערפל + מסגרת 

חליפי325.32כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל שמאל -13

AB990RE

פס קישוט לפנס ראשי שמ'+ימ' (סט) 

חליפי475.16כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סטיישן) -14

AB831MA13-16 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי55כן18

AB831RE13-17 (אלומיניום) חליפי1,312.20כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי פנימי

AB834MA13- תומך שמאל למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי32.02כן18

AB83DC17 - חליפי585.75כןדאצ'יה לוגאן 17-18גריל תחתון ימין

AB841TO17 - חליפי161.56כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי ימין במגן אחורי



AB844AU16 - ש' 16-19מגן קדמי חיצוני A4 חליפי6,686.10כןאודי

AB845RE09 - 4מסגרת פנס ערפל ניקל שמאלD 09-15 'חליפי356.02לארנו פלואנס ש

AB846PE10-12 (ניקל) 'חליפי177.01כןפיג'ו 107 ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד

AB84HY03-05 חליפי886.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מגן קדמי חיצוני

AB84LE18 - ש' 15-23סורג מגן קדמי NX חליפי1,608.34כןלקסוס

AB853KI15 - 4מגן קדמי חיצוניD 12-16 'חליפי1,728.68כןקאיה ריו ש

AB854KI16-18 חליפי1,396.31כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל שחור מבריק

AB865HY14- (עם מסגרת ניקל)ש' 11-15סורג מגן קדמי i35 חליפי732.71כןיונדאי אלנטרה

AB867HY11- (צדדי) ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי i10 חליפי114.98כןיונדאי

AB868HY11- (צדדי) ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי i10 חליפי106.02לאיונדאי

AB869HY07-09 5תומך למגן קדמי שמאלי בכנףD 07-12 'ש i30 חליפי136.02לאיונדאי

AB86LE15 - ש' 15-23מגן מנוע תחתון NX חליפי1,246.21כןלקסוס

AB871RE13- 5גשר עליון לפח חזיתD 13-19  חליפי1,450.23כןרנו קליאו

AB873RE

מגן אח' חיצוני תחתון 13-16 (שחור 

חליפי768.02לארנו קליאו  5D 13-19מט מחוספס)

AB874RE13- 5מגן אח' פנימיD 13-19  חליפי1,381.00כןרנו קליאו

AB877MI15-17 חליפי3,297.30כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

AB877TO12- חליפי1,306.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן אח' פנימי

AB878MI

קישוט צד תחתון ניקל למגן קדמי ימין -

חליפי829כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

AB880RE13- 4ספוילר/פח אבנים קדמיD 09-15 'חליפי1,043.29כןרנו פלואנס ש

AB884MI08 - 4גריל תחתון שמאל ללא חורD 08-15 'חליפי163.73כןמיצובישי לנסר ש

AB884RE11-13 (שחור) חליפי1,886.02לארנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי חיצוני+ערפל

AB884TO13- מגן קדמי חיצוני

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי2,127.62כן15

AB887TO13- תומך ימין למגן קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי503.74כן15

AB889MA12- 'ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן קד CX-5 חליפי36.02לאמאזדה

AB893FO01-06 'חליפי268.02לאפורד טרנזיט ש' 01-06פינה ימין למגן קד

AB896PE11-(ניקל) חליפי1,603.84כןפג'ו 308 08-13מסגרת לסורג מגן קדמי

AB898KI17-20 מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי2,902.00כן

AB899RE12 -חליפי597.13כןרנו קנגו 09-18קישוט לסורג מגן קדמי + סמל

86658F150019 - מקורי987.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל אחורי ימין

V3G0807287L9B920 - 'מקורי330לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23תושבת לוחית רישוי קד

156150916(VELOCA) 20 - מקורי1,374.41כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22גריל תחתון שמאל

V8W0807521MRU616 - ש' 16-19פח אבנים/ספוילר אחורי A4 מקורי1,628.00לאאודי

מקורי2,915.60לאשברולט סילברדו - 20ספוילר/פח אבנים קדמי - 8460332220

86631G510016-18 מקורי2,740.30כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי פנימי

84191D300016 - מקורי523.1כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע תחתון אחורי

850103574V22 - 4 ש' 17-23מגן אח' חיצוניD מקורי4,119.22לארנו גרנד קופה

V5G0805705QV 17 - מקורי203לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך מגן קדמי פנימי מרכזי

DHN350M32A20 - 4מכסה לפתח פגוש קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי89.18כןמאזדה 2 ש

מקורי2,788.22לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי חיצוני - 9513639814

1617976680

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומצלמה 

מקורי7,440.18לאפיג'ו 3008 17-2017-21

1686611880

סט מסגרות פנסי ערפל - 19 

(PREMIUM)17-21 3008 מקורי578.97לאפיג'ו

86576G601017 - קצה תעלת אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי70.3לא

מקורי102.24כןפורד פיאסטה ש' 09-12תומך ימין למגן קדמי -09 (ח)1553106



KPF1500S0

 PURE) 22 - מגן מנוע תחתון

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי482.9לאמאזדה

620220955R16-18 מקורי3,337.48כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

622357174R22 - מקורי1,428.96לארנו ארקנה ש' - 22מגן קדמי פנימי

מקורי1,400.06לאשברולט סילברדו - 20פס קישוט תחתון שחור למגן קדמי - 8460332120

620842518R22 - מקורי247.18לארנו ארקנה ש' - 22פס קישוט למגן קדמי

מקורי672.94כןשברולט סילברדו - 20קישוט ניקל עליון למגן קדמי - 8431981820

מקורי130כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי פנס אחורי שמאל - 814980206019

מקורי15,083.67לאב.מ.וו X6 ש' - 20ספוילר אחורי - 5112808094820

86691G200016 - מקורי202כןיונדאי איוניק ש' 16-20ספוילר תחתון למגן אחורי

86517G550019 - 'מקורי67.9כןקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי892.25לאשברולט קאמרו 16-20פס קישוט למגן קדמי ימין - 8405835416

86520G550019 - מקורי435.4כןקאיה נירו 16-23קלקר למגן קדמי

מקורי618.46כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן מנוע תחתון אחורי שמאל - 514444204013

V2GM807049B20 - מקורי98לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי348.84כןפורד פומה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 243727221

מקורי93.2כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כיסוי למתיז מים במגן קדמי שמאל - 850477102011

51115A0DEE619 - ש' 13-21קלקר למגן קדמי X1 מקורי719.34לאב.מ.וו

מקורי1,275.91כןפורד פומה ש' - 21סורג מגן קדמי - 242030121

מקורי3,271.39לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 5111742222119

852080K02011 - מקורי1,463.16כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מתיז מים במגן קדמי שמאל

מקורי703לאפיאט 3D 08-20 500קלקר למגן קדמי -5178677808

V5NA807248H17-19 מקורי517לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22קלקר למגן קדמי

68449338AA20 - מקורי232לאדודג' ראם - 20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

86510AR01021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני G80 מקורי8,933.00לאגנסיס

LR11740319- מקורי15,197.58לאלנד רובר איווק ש' 19-מגן קדמי חיצוני

V565807109G17-20 מקורי2,572.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי פנימי

514420D14112 - מקורי1,556.58כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן מנוע תחתון (כוורת) שמאל

51118737777V 15 - מקורי9,203.53לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

מקורי1,037.42כןפורד פומה ש' - 21גריל תחתון שמאל - 250222521

V5H0807217AFGRU21 - מקורי3,698.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי חיצוני

86651K700020 - 'ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח i10 מקורי154כןיונדאי

52159F490817 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,054.00כן22

V5H0807305F21 - מקורי1,352.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן אח' פנימי

29120K700020 - ש' - 20מגן מנוע ימין תחתון i10 מקורי302כןיונדאי

מקורי257.94כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פס קישוט למגן קדמי - 11 (ח)20956387

מקורי1,802.01לאפורד פומה ש' - 21מגן מנוע תחתון - 244847721

57734SJ040

ספוילר/פח אבנים קדמי 19-21 (שחור -

מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19 כתום)

מקורי13,149.23לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5111988376519

86611K700020 - ש' - 20מגן אח' חיצוני i10 מקורי2,741.00כןיונדאי

מקורי130כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי פנס אחורי ימין - 814970206019

מקורי6,046.59לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' פנימי - 5112747363618

מקורי288.22לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי לפנס אחורי ימין - 814974702016

V5H0853665J9B921 - מקורי312כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון שמאל

מקורי2,399.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' חיצוני - 236674619

מקורי333.4כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי ימין (ניצב) - 521124702015

866103K00006-07 מקורי2,371.00לאיונדאי סונטה ש' 06-09מגן אח' חיצוני

מקורי640.15לאוולוו XC90 ש' 15-22קישוט ניקל גריל תחתון ימין - 3166354015

מקורי1,102.09לאב.מ.וו X5 ש' 13-18גריל תחתון ימין - 5111806463415

V5NA807241GRU17 - 'מקורי413לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד



מקורי390לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111806013115

AB8SKV 17-20 חליפי460.7כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

AB901RE

סט קישוטים לסורג מגן (ימין ושמאל) -

חליפי104.31כןרנו קנגו 1209-18

AB904KI17 - 5תומך שמאל למגן קדמיD/4D 17-22 'חליפי76.1כןקאיה ריו ש

AB904MA13- 4/5בית פנס ערפל שמאלD 13-18 'חליפי110.42לאמאזדה 3 ש

AB909KI17 - תומך שמאל למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי162.54כן

AB916MI

קישוט תחתון ניקל לגריל תחתון ימין - 

חליפי710.1כןמיצובישי ASX ש' 1717-19

AB917MA5D 13-  '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'חליפי94.58כןמאזדה 3 ש

AB919FO03-06  'חליפי38.39כןפורד קונקט ש' 03-13כיסוי וו גרירה במגן קד' שמ

AB919KI13- 5/סטיישן ש' 13-18תומך ימין צדדי למגן קדמיD חליפי166.68כןקאיה סיד

AB920MI

קישוט עליון ניקל לגריל תחתון שמאל - 

חליפי1,236.02כןמיצובישי ASX ש' 1717-19

AB921TO13-ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי RAV-4 חליפי1,679.46כןטויוטה

AB925CV13 - 'חליפי478.24כןשברולט אימפלה ש' 13-18תומך תחתון למגן אח

AB929FO01-03 חליפי250כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB931RE3D 13- 3/5סט תומכים למגן קדמי צדדייםD/CW 10-16 'חליפי189.67כןרנו מגאן ש

AB932RE09- חליפי416.08כןרנו מאסטר ש' 09-22תומך שמאל למגן קדמי

AB933CV16 - חליפי4,822.35כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי פנימי

AB939FO06-08 (ללא ערפל) חליפי79.3כןפורד פוקוס ש' 06-08גריל תחתון שמאל

AB943BM13- חליפי12,116.81כןב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי חיצוני

AB943VW06-09 -'כיסוי וו גרירה במגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי80.75כן

AB944VWGTI  -09 חליפי1,306.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13ספוילר אחורי

AB945FO10-06 ש' 06-14מגן קדמי חיצוני S-MAX חליפי2,806.02לאפורד

AB946HY15-18 מגן אח' חיצוני עם חיישניםi20 15-20 חליפי2,295.00כןיונדאי

AB947BM11- ש' 11-12מגן קדמי פנימי X5 חליפי966.72כןב.מ.וו

AB947FO06-08 חליפי104.94כןפורד פוקוס ש' 06-08פס קישוט ימין למגן קדמי

AB948FO06-08 חליפי67כןפורד פוקוס ש' 06-08פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB94IS97-01 חליפי293.06כןאיסוזו איפון ש' 97-02ספוילר קדמי

AB951TO13-15  ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי RAV-4 חליפי541.35כןטויוטה

AB953CV16 - חליפי749.05כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך למגן קדמי ימין = שמאל

AB953RE13- חליפי257.14כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט למגן קדמי

AB955FO01-07 (ללא ספוילר) חליפי1,287.16כןפורד מונדאו ש' 01-07מגן אח' חיצוני

AB957CV13 - חליפי6,296.19כןשברולט טראוורס 13-16מגן אח' חיצוני עליון

AB958TO12- 'חליפי124.76כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך ניצב למגן קדמי שמ

AB95HY03-05 חליפי153.18כןיונדאי גטס ש' 03-05קלקר למגן קדמי

AB961FO07-09 חליפי1,010.11כןפורד קונקט ש' 03-13מגן קדמי חיצוני

AB965MA17 - ש' 17-22גריל תחתון ימין CX-5 חליפי50.86כןמאזדה

AB967HY16 - חליפי592.45כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן מנוע תחתון

AB967PE14 - חליפי367.95כןפג'ו 308 ש' 14-20סט תומכים צדדיים למגן אחורי

AB970RE13- חליפי206.87כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קלקר שמאל למגן קדמי

AB971RE13- חליפי206.87כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קלקר ימין למגן קדמי

AB972PE14- חליפי253.08כןפיג'ו 2008 13-19סט תומכים  למגן קדמי

AB974PE14 - חליפי195.52כןפיג'ו 2008 13-19קישוט לסורג מגן קדמי

AB975MA

פס קישוט כסף תחתון לגריל ימין לד - 

חליפי80.02לאמאזדה CX-5 ש' 1512-16

AB975TO11-12 חליפי474.55כןטויוטה קאמרי ש' 12-14קלקר למגן קדמי



AB976MA17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון CX-5 חליפי350כןמאזדה

AB976PE15-18 חליפי2,473.59כןפיג'ו 108 ש' 15-20מגן אח' חיצוני

AB976RE13- 'חליפי680.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פינה ימ' למגן אח

AB97DCV 15-17 חליפי1,384.40כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB97SK10- חליפי702.49כןסקודה יטי 10-13מגן קדמי פנימי

AB980HY16 - חליפי368.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB981CV15- חליפי10,524.10כןשברולט סילברדו 13-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים וערפל

AB981FO4D 08-11 חליפי1,177.60כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן קדמי חיצוני

AB981VW10- (דגם GTI) חליפי1,139.51כןפולקסווגן גולף ש' 09-13סורג מגן קדמי

AB988FO07-08 'חליפי303.27כןפורד קונקט ש' 03-13פינה שמ' למגן אח

AB989CV17 - חליפי2,914.38כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן אחורי חיצוני עליון

AB990BM11 - חליפי1,356.09כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13ספוילר תחתון למגן אחורי

AB991PE16 - חליפי680.02לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB992FO06-08 חליפי39.97כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB993BM14 - ש' 13-21מגן אח' חיצוני X3 חליפי7,262.31כןב.מ.וו

AB995FO09 -  'חליפי55.85כןפורד פיאסטה ש' 09-12כיסוי וו גרירה במגן אח

AB996FO09 - חליפי76.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12מסגרת לפנס ערפל שמאל

AB997CV

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים עם ערפל 

חליפי13,294.51כןשברולט סילברדו 13-19- 15

AB999FO5D 13- (עם חיישנים) חליפי350כןפורד מונדאו ש' 08-12מגן אח' חיצוני

V5NA805705H(דיזל) מקורי288כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כונס אוויר במגן קדמי - 17

86520G405018 - קלקר למגן קדמיi30 - 18 מקורי928כןיונדאי

07D23P50C22

מסגרת ניקל לגריל תחתון שמאל  17-

194D/5D 15-21 'מקורי235.1לאמאזדה 2 ש

850B26192R

מגן אח' חיצוני עם חיישנים ( 4 חורים) 

מקורי3,013.01לארנו קדג'אר 16-1816-20

86567G630017 - כונס אוויר שמאל במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי296.7לא

622543808R22 - 4 ש' 17-23סורג מגן קדמיD מקורי1,730.18לארנו גרנד קופה

קלקר למגן קדמי - 526186001018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,271.00כן21

מקורי805.52לאב.מ.וו 500 ש' - 17קלקר למגן קדמי - 5111806284618

KD45500T1C12- (קצר) ש' 12-16תומך ימין למגן קדמי CX-5 מקורי35.11לאמאזדה

V5NA807217DHGRU20 - מקורי4,300.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

KSD450032A22 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני תחתון CX-5 מקורי1,991.74לאמאזדה

850427283R22 - '4 ש' 17-23סט תומכים צדדיים למגן אחD מקורי2,932.29לארנו גרנד קופה

V5NA807050B20 - מקורי128כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

מקורי14,944.32כןשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני ניקל מושלם 2315401213-14

86688F150019 - 'מקורי1,511.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט ניקל למגן אח

620227334R22 - מקורי7,306.80לארנו ארקנה ש' - 22מגן קדמי חיצוני עליון

V5NA807049B20 - מקורי128לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

מקורי735.65לאב.מ.וו X1 ש' 13-21קלקר למגן קדמי - 5111734243715

622547294R22 - מקורי2,287.65לארנו ארקנה ש' - 22מגן קדמי חיצוני תחתון

V5NA853666F9B920 - מקורי285כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון ימין

V8W0853551A2ZZ16 - 'ש' 16-19פס קישוט לספוילר למגן אח A4 מקורי2,083.00לאאודי

521190E91613 -15 ש' 08-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים RX  מקורי7,231.45לאלקסוס

DH2M50A11BB21 - 'ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד CX-3 מקורי23.83לאמאזדה

86691D750018 - מקורי404כןיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה תחתון שמאל במגן אחורי

86631A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' פנימיD מקורי1,840.60לאקאיה סיד

מקורי923.14לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון ימין עם ערפל - 5111806937219



V5NA853835E2ZZ20 - 'מקורי729כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט למגן אח

86696J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי ימין במגן אחוריD מקורי379.7כןקאיה סיד

850169973R22 - 'מקורי2,303.98לארנו ארקנה ש' - 22פינה ימ' למגן אח

מקורי1,336.58לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פס קישוט ניקל למגן קדמי - 5111743912818

86630K700020 - ש' - 20מגן אח' פנימי i10 מקורי4,767.00כןיונדאי

8148202590CW 15 - מקורי688.4כןטויוטה אוריס ש' 15-18גריל תחתון שמאל עם ערפל

V8W680711017 - ש' 17-22ספוילר קדמי A5 מקורי1,408.00לאאודי

מקורי217.67כןפורד פיאסטה ש' 09-12תומך שמאל למגן קדמי -09 (ח)1553109

DHN350221CBB20 - 4מגן אח' חיצוניD/5D 15-21 'מקורי2,594.32לאמאזדה 2 ש

V5NA807394A17 - 'מקורי210לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימ' למגן אח

86612G560019 - מקורי2,845.10כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי חיצוני תחתון

מתיז מים לפנס - 852086004009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,547.12לא21

V5NA807049A17-19 מקורי122כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

מקורי15,539.79לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני - 5112747559918

מקורי1,650.38לאשברולט קאמרו 16-20קלקר למגן קדמי - 8411232016

מקורי715.13כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא חור לערפל - 520304204016

מקורי4,678.24לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מגן קדמי פנימי תחתון - 5111742160019

מקורי227.32לאשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי - 8460332820

מקורי227.32לאשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי - 8460332720

V2GM8071569B920 - מקורי82לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי ימין בספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי380לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' -15613226420

V8V4807067GRU13-16 ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A3 מקורי4,956.00לאאודי

מקורי234.85לאפורד פיאסטה ש' 09-12תומך ימ' למגן אח' -179817009

5.31E+2513 - ש' 08-22סורג מגן קדמי RX  מקורי619.56לאלקסוס

261522050R22 - 4 ש' 17-23סט גרילים תחתון ימין + שמאלD מקורי1,076.30לארנו גרנד קופה

96623493

פח אבנים/ספוילר אחורי במגן (כרום) -

מקורי490.47לאשברולט קפטיבה ש' 1111-16 (ח)

620225DC0H18 - מגן קדמי חיצוניQX30 18-19 מקורי4,643.17כןאינפיניטי

86531K700020 - ש' - 20סורג מגן קדמי i10 מקורי885כןיונדאי

מקורי1,638.48כןשברולט סילברדו - 20תומך פנימי שמ' למגן אח' - 8498889420

86665G550019 - מקורי1,182.60כןקאיה נירו 16-23פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,638.48לאשברולט סילברדו - 20תומך פנימי ימ' למגן אח' - 8498889520

850460K03015 - מקורי82.18כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למתיז מים ימין במגן קדמי

מקורי298.72כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך שמ' למגן אח' - 8404793916

521194A91116 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים RAV-4 מקורי3,625.00כןטויוטה

86565G550019 - מקורי967.4לאקאיה נירו 16-23ספוילר/פח אבנים קדמי

V5H6807417PGRU21 - מקורי2,790.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21מגן אח' חיצוני

מקורי367.7כןפורד פומה ש' - 21תומך שמ' למגן אח' - 249048821

תומך צדדי שמ' למגן אח' - 521566009014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי898כן21

מקורי418.18לאשברולט סילברדו - 20מדרך צד במגן אח' ימ' -8422785920

620729344R18 - מקורי365.55כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי917.55לאפורד פומה ש' - 21מסגרת לפנס ערפל ימין - 247419021

מקורי2,957.55לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 4275588720

86688J7CA020 - 'מקורי76.2כןקאיה אקס סיד - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי460.2כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת לוחית רישוי קד' - 521144215019

V7C0807178A18 - תומך ימין למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי336לא22

מקורי9,187.60לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני מושלם ניקל - 2279225312

86362E670118 - מקורי71כןיונדאי סונטה ש' 18-19גומי בלימה עליון למגן קדמי



68351583AA17 - מקורי4,445.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני עליון

71506TEXY0018 - '4כיסוי וו גרירה במגן קדD -18 'מקורי22.01לאהונדה סיווק ש

V5QF825202C17 - מקורי542לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן מנוע תחתון ימין

521596A96418 - מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי9,045.00לא21

86651K200020 - 'מקורי175כןיונדאי וניו - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

86574J900018-20 מקורי391לאיונדאי קונה ש' - 18מוביל אוויר ימין במגן קדמי

HC3Z17D826BB17 - ש' 17-21מגן אח' פנימי F -350 מקורי3,654.36לאפורד

מקורי1,166.63לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימין למגן קדמי - 236858020

V2G6807393B18-20 '5-תומך שמ' למגן אחD 18 'מקורי171לאפולקסווגן פולו ש

D2685515 - 'מקורי1,221.04לאפורד אקספלורר ש' 15-19קלקר למגן אח

6VM44TZZAA S) 17 - מקורי7,928.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני עליון

V2G6807417MGRU21 - 5-מגן אח' חיצוניD 18 'מקורי3,158.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,156.88לאב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון שמאל - 5111738527717

מקורי214.95כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי שמ' למגן אח' - 2333311718

86636G510016 - מקורי16.9כןקאיה נירו 16-23תפס אמצעי למגן אח' פנימי

814810H130(עגול) מקורי208.72כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי לפנס ערפל ימין - 15

מקורי1,435.58לאב.מ.וו 500 ש' - 17תומך שמאל למגן קדמי - 5111738534517

814820H130(עגול) מקורי208.72כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי לפנס ערפל שמאל - 15

261A20762R15-17 מקורי588.61לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין שחור עם ניקל

86595K200020 - מקורי504כןיונדאי וניו - 20גריל תחתון שמאל

מקורי1,709.20כןפורד פומה ש' - 21ספוילר קדמי - 242029921

FB5Z17757A15 - מקורי3,378.73לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי פנימי

86610J530018 - מקורי3,442.70כןקאיה סטינגר - 18מגן אח' חיצוני

מקורי2,161.86לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי רצפה תחתון במגן אחורי - 583990219019

51115A0B08019 - ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי X1 מקורי2,241.11לאב.מ.וו

8535442010A119 - ש' - 19כיסוי מתז שמאל למגן קדמי RAV-4 מקורי78.61כןטויוטה

V2G6807394D21 - '5-תומך צדדי ימ' למגן אחD 18 'מקורי199לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,927.67לאשברולט בלייזר - 19גריל תחתון שמאל מבריק עם ניקל - 8453896419

V8T0807283C09 - ש' 09-16תומך שמאל למגן קדמי A5 מקורי122לאאודי

866421H10009 - (בומבה) 'מקורי231.3לאקאיה פורטה 09-12תומך ימ' למגן אח

V57580718316 - מקורי74לאסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי873.96לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג מגן קדמי עליון - 5111729447619

86531L516020 - מקורי2,043.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סורג מגן קדמי

V5H0807241GRU21 - 'מקורי156לאפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,119.46לאשברולט אימפלה ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור - 2345534613

מקורי957.98לאב.מ.וו X6 ש' 10-19גריל תחתון ימין - 5111731977815

מקורי48.41לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין (ללא ערפל) -9483115008

מקורי470.22לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08פס קישוט שמ' למגן אח' 04-08 (ח)5275305902

V5NN854661J041(אולספייס) מקורי838כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון שמאל - 22

V5NN807833B2ZZ

פס קישוט שמ' למגן אח' - 22 

מקורי737כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

V5NN854662J041(אולספייס) מקורי928לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון ימין - 22

LC3Z17626CA19 - ש' 19-22ספוילר קדמי F -250 מקורי934.62לאפורד

V8T0807682K01C12 - ש' 09-16גריל תחתון ימין A5 מקורי687לאאודי

מקורי829.92לאלקסוס NX ש' 15-23קלקר למגן קדמי 18- 526147802015

57702SJ300(EYESIGHT) 19 - מקורי7,245.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני

64900AR00021 - ש' - 21מגן קדמי פנימי G80 מקורי5,543.00לאגנסיס

BHN1502J1A13- 4 גדולD '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 13-18 'מקורי102.58לאמאזדה 3 ש

622A09HS0A(ח) מקורי77.36כןניסאן אלטימה ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 16



625135212R09- 3/5תומך שמאל לכנף קדמיD/CW 10-16 'מקורי208.25לארנו מגאן ש

106133200B21 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי S מקורי50.86לאטסלה מודל

69230F4011B217 - ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,880.01כן22

V5NN807393

תומך צדדי שמ' למגן אח' - 22 

מקורי287לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

מקורי1,163.32לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' פנימי - 20 (חשמלי)5202347040

25329575D 22 - 4 ש' - 20ספוילר קד' ימיןD/5/SW מקורי732.54לאפורד פוקוס

26154485D 22 - 4 ש' - 20גריל תחתון ימיןD/5/SW מקורי1,161.24לאפורד פוקוס

86561H900017 - 5סורג מגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי706.2לאקאיה ריו ש

521270D91712 - 'מקורי160.49לאטויוטה יאריס ש' 12-13מסגרת לכיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,077.65לאב.מ.וו 400 ש' 14-22גריל תחתון ימין - 20 (קופה)51118077066

86512S1000V 19 - מקורי2,960.10כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי1,217.14לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימ' למגן אח' - 20 (חשמלי)5257547050

מקורי10,308.24לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני עליון - 8491108321

86512G6700(X LINE) 20 - מגן קדמי חיצוני תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי873.1כן

V2K7807394C21 - 'מקורי163כןפולקסווגן קאדי ש' - 21תומך ימ' למגן אח

V2K7807393C21 - 'מקורי163כןפולקסווגן קאדי ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86562G6710(X LINE) 20 - סורג מגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי250.1לא

מקורי154.73לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 8455331821

86543G6700(X LINE) 20 - גריל תחתון שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי136.4כן

850706367R18 - מקורי2,047.05לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר אחורי כסוף

V2K7807631B21 - 'מקורי73כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

86613G6700(X LINE) 20 - 'תומך שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי213.8כן

מקורי563.47לאב.מ.וו X3 ש' 13-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 5111739998318

מקורי586.05כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימ' עליון למגן אח' - 525624202013

V760807611B18 - מקורי788לאפולקסווגן טוארג - 18כיסוי תחתון במגן קדמי

מקורי3,532.65לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן אח' חיצוני תחתון - 5112849899219

V760807521AGRU18 - מקורי3,900.00לאפולקסווגן טוארג - 18ספוילר אחורי

86650S150021 - מקורי6,563.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי814.52לאב.מ.וו 700 ש' 09-22גריל תחתון שמאל - 5111748683716

86588G6700

 X) 20 - קישוט מסגרת לפנס ערפל ימין

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי66.4כן

V7LA807490B9B919 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי715כן15-22

866231C30006-09 'מקורי499לאיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט למגן אח

6420A02015 - מקורי568לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי עליון למגן אחורי ימין

57711SJ0509P19 - מקורי2,079.00כןסובארו פורסטר - 19מגן קדמי פנימי

86568G6700

 X) 20 - מוביל אוויר ימין במגן קדמי

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי296.7כן

86634A200013 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' פנימי מרכזיD מקורי45.3לאקאיה סיד

865171W50015 - '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 12-16 'מקורי21.7כןקאיה ריו ש

מקורי334.08לאטויוטה אוונסיס 15-18קישוט לגריל תחתון ימין - 531230503015

84538966(PREMIER) 19 - מקורי1,357.91לאשברולט בלייזר - 19גריל תחתון שמאל



86521S150021 - מקורי1,305.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21קלקר למגן קדמי

52575F401017 - 'תומך צדדי ימ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,033.69כן22

מקורי601.62לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל - 4255036719

AB682AU13-ש' 08-15גריל תחתון שמאל עם חור לערפל A4 חליפי284כןאודי

AB684CI(ברלינגו) חליפי634.26כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי תחתון - 15

AB684VW

פס קישוט שמאל למגן קדמי (שחור) 

06-095D 06-09 'חליפי96.02לאפולקסווגן פולו ש

AB685MA

 -4/5D 09 (אח' גדול) מגן מנוע תחתון

1.64/5D 09-13 'חליפי673.9כןמאזדה 3 ש

AB688TO16 - חליפי508.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

AB689TO12- חליפי396.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13תומך שמאל למגן קדמי

AB690VW06-11 חליפי633.03כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מגן קדמי פנימי

AB692VW

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 06-

חליפי59.48כןפולקסווגן ג'טה ש' 1106-11

AB693FIחליפי1,979.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן קדמי חיצוני מרכז -14 לצבע

AB694VW06- 'חליפי79.65כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך (צדדי) שמ' למגן קד

AB695AU

מגן קדמי חיצוני עם חורים 

חליפי8,829.01כןאודי Q5 ש' 09-16למתזים+חיישנים 13-16

AB696MEV 16 - סורג מגן קדמיE 16-22 קלאס W213 חליפי1,191.56כןמרצדס

AB698HO15- ש' 15-18תומך ימין למגן קדמי צדדי HRV חליפי67.87כןהונדה

AB698MI13- 'חליפי1,070.15כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון ימין למגן אח

AB699FI07 - 'חליפי806.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פינה שמ' למגן אח

AB699PE12- חליפי181.72כןפיג'ו 208 ש' 12-14כיסוי פנס ערפל שמאל

AB69CA13 - מגן קדמי פנימיATS 13-21 חליפי2,545.03כןקאדילאק

AB6DC15- חליפי303.25כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

AB6SZ19 - חליפי1,607.26כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג מגן קדמי עם חיישן

AB700FI07 - 'חליפי806.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פינה ימ' למגן אח

AB701HO16 - ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V חליפי1,071.03כןהונדה

AB701ME15 - ספוילר קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי3,046.65כןש' 15-20

AB703VW06- 5סורג מגן קדמיD 06-09 'חליפי457.7כןפולקסווגן פולו ש

AB704PE10- חליפי3,206.02לאפיג'ו 3008 10-16מגן קדמי חיצוני

AB705AU12- ש' 11-18מסגרת לפנס ערפל ימין Q3 חליפי356.15כןאודי

AB708ME16 - מגן קדמי חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 חליפי9,837.34כןמרצדס

AB70DC18 - חליפי2,793.39כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB70VW14 - 5מגן אח' חיצוני עם חיישניםD 10-17 'חליפי3,047.40כןפולקסווגן פולו ש

AB711AU

פינה שמאל למגן קד' (עם חור למתיז) -

חליפי3,056.15כןאודי Q3 ש' 1111-18

AB711CI09 - חליפי782.09כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט מסגרות לפנס ערפל

AB711ME14 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי5,448.93כן14-21

AB711RE

מגן קדמי חיצוני לצבע (עם ערפל) 09-

חליפי736.12כןרנו קנגו 1309-18



AB712AU11- (עם חור למתיז) 'ש' 11-18פינה ימין למגן קד Q3 חליפי2,502.40כןאודי

תושבת לוחית רישוי קד' - 521146035018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי934.35לא21

מקורי400.33לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי וו גרירה במגן קד' - 8442657922

מקורי1,007.33לאטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר למגן קדמי תחתון - 20 (חשמלי)5261847100

86695A8100מקורי162.4כןקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט למגן אח' - 16 היברידי

V8XA807084A16 - ש' 11-18תומך ימין למגן קדמי A1 מקורי38כןאודי

מקורי292.18לאפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי וו גרירה במגן קד' 152164508-11

מקורי3,184.56לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי פנימי 18- 520217804015

V5M0807417GRU(ח) מקורי3,234.00כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מגן אח' חיצוני 05-11

V5H0807248C(GTI) 21 - מקורי195כןפולקסווגן גולף ש' - 21קלקר למגן קדמי

85534636(RS) 21 - מקורי7,856.97לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני תחתון

85596503(LT,LS) 22 - מקורי9,284.03לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני עליון

84426616(LT,LS) 22 - מקורי5,013.42לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון

V8W6807065AGRU17 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A5 מקורי7,750.00לאאודי

86642H90005D - 17 '5תומך ימ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי138.5לאקאיה ריו ש

מקורי1,002.46לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07מגן אח' פנימי 520231220005-07

86567D400016 - מקורי148.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר שמאל למגן קדמי

מקורי903.19לאב.מ.וו 700 ש' 09-22סורג מגן קדמי - 5111748872716

מקורי903.82לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן מצננים תחתון - 8425437722

מקורי6,783.08לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני - 5111988035320

86569S160021 - מקורי1,007.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

מקורי7,172.45לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן אח' חיצוני - 5112988036020

מקורי933.18כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מנוע תחתון שמאל - 514440220019

מקורי6,710.48לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי חיצוני תחתון - 5111988035421

86654C550018 - מקורי351לאקאיה סורנטו ש' 15-20מסגרת פנס ערפל אחורי ימין

86653C550018 - מקורי351לאקאיה סורנטו ש' 15-20מסגרת פנס ערפל אחורי שמאל

76852F401020 - ספוילר קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי685.92כן22

מקורי335.78לאשברולט אימפלה ש' 13-18תפס ימין למגן קדמי -2094685413

52159F490717 - מגן אח' חיצוני

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,097.00כן22

533950D03017 - מקורי348.78כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי אטימה עליון למגן קדמי

מקורי761.81כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן מנוע תחתון ימין - 514431211019

68576320AA20 - מקורי7,212.00לאשברולט סילברדו - 20מגן אח' חיצוני

מקורי7,095.75לאב.מ.וו 200 ש' - 20מגן קדמי חיצוני -5111946308920

AB702PE12-חליפי2,116.60כןפיג'ו 208 ש' 12-14מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים

AB703PE12- חליפי1,040.18כןפיג'ו 208 ש' 12-14מגן אח' פנימי

AB710FI10 - חליפי1,571.05כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי תחתון

AB712TO13 - מגן אח' חיצוני

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי2,497.25כן15

AB713VW06- מגן קדמי פנימי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי894.18כן

AB716AU11- ש' 11-18פס קישוט למגן קדמי שמאל Q3 חליפי77.42כןאודי

AB71TO14-17 סורג אמצעי מגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,063.45כן21

AB720RE08-10 (ללא ערפל) חליפי870.82כןרנו לוגן 08-11מגן קדמי חיצוני

AB722AU

מגן קדמי חיצוני (עם חורים לחיישנים) -

חליפי4,988.45כןאודי A6 ש' 1212-17



AB722FI

מגן אח' חיצוני  שחור דלת מתרוממת -

חליפי1,106.02לאפיאט קובו ש' 1212-17

AB724RE09- למגן אחורי (L+R) חליפי811.11כןרנו קנגו 09-18סט תומכים

AB725VW06-07 חליפי1,501.92לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

AB726TO17 - תומך שמאל צדדי למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי814.1כן22

AB727PE13- חליפי495כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB727RE09-13 4מגן קדמי חיצוניD 09-15 'חליפי1,697.50כןרנו פלואנס ש

AB728FI16 - חליפי1,706.02לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

AB732AU

מגן קדמי חיצוני (אפור) +חור לסנסור -

חליפי2,359.07כןאודי A4 ש' 0808-15

AB732HO09-12 4סורג מגן קדמיD 06-12 'חליפי806.02לאהונדה סיווק ש

AB733PE10- חליפי1,553.00כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגן אח' חיצוני

AB735HO1.0L 17- 5מגן אחורי חיצוני עליוןD 17-22 'חליפי4,560.02לאהונדה סיווק ש

AB735VW

תומך ימין למגן קדמי (צדדי - סרגל) 06-

10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי60.02לא

AB73SK09- חליפי63.99כןסקודה אוקטביה 09-13סורג פנימי ימין במגן קדמי

AB740MA12- ש' 12-16קלקר למגן קדמי CX-5 חליפי218.36כןמאזדה

AB740VW06-08 חליפי1,560.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10מגן אח' חיצוני

AB741HY14- ש' 11-15ספוילר/פח אבנים קדמי i35 חליפי339.15כןיונדאי אלנטרה

AB742AU13- ש' 09-16תומך (שפם) ימין למגן קדמי Q5 חליפי487.05כןאודי

AB750TO13-15- חליפי515כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

AB753FI07- (צר) חליפי1,463.20כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן קדמי פנימי עליון

AB753TO13- חליפי1,977.34כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB759FO14- חליפי3,490.24כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון

AB75LE16 - ש' 08-22פס קישוט למגן קדמי ימין RX  חליפי614.5כןלקסוס

AB762MA13-16 (עם ערפל) גריל תחתון שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי135.71כן18

AB764MA13 -  מגן אח' חיצוני 4 דלתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי2,702.00כן18

V11A807433B9B922 - ש' - 22מגן אח' חיצוני ID4 מקורי1,229.00לאפולקסווגן

71113TGGE00ZA1.5L 17 - 5גריל תחתון ימיןD 17-22 'מקורי2,217.79לאהונדה סיווק ש

מקורי1,444.41לאב.מ.וו 200 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי -5112749515320

V11A853665A9B922 - ש' - 22ספוילר קד' שמאל ID4 מקורי432לאפולקסווגן

86670Q500020 - מקורי1,724.30כןקאיה סלטוס ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

V11A8536719B922 - ש' - 22סורג מגן קדמי ID4 מקורי1,139.00לאפולקסווגן

86691Q500020 - 'מקורי542לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט שמ' למגן אח

5210342110

תומך שמאל למגן קדמי פנימי תחתון 

V 19 - (בומבה)ש' - 19 RAV-4 מקורי969כןטויוטה

95323235

קורת רוחב/גשר תחתון פיבר 08-10 

מקורי359.92כןשברולט קרוז 08-20(ח)

620903972R18 - מקורי622.52כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קלקר למגן קדמי

מקורי3,447.58לאוולוו XC-40 ש' 18-23ספוילר קדמי - 3144934018

51405KK03015 - מקורי910.23כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן מנוע תחתון ימין = שמאל

V5NA80786317 - מקורי220לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס מחבר במגן אחורי

865B4S800021 - מקורי148לאיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

86596F1520V 19 - מקורי862.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי ימין

86551D450018 - מקורי84לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי

52128F4170V 20 - גריל תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי325כן22

52119F090720 - מקורי4,337.66לאטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני



86626S800021 - 'מקורי75כןיונדאי פאליסייד - 21תומך ימ' למגן אח

V760807449A2ZZ18 - מקורי87לאפולקסווגן טוארג - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל

532950H01015 - מקורי104.63לאטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי עליון למצננים

מקורי722.94לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט למגן קדמי ימין - 524374802016

B5J9807385(ח) מקורי79כןסקודה פביה ש' 08-14קלקר למגן אח' -08

V7C08072419B918 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי108לא22

מקורי2,544.91לאב.מ.וו X3 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי 5111733854415-17

86585A480017 - מקורי37.4כןקאיה קארנס ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמי

SU001A487117 - מקורי808כןטויוטה פרואייס ש' 17-18תומך ימין למגן קדמי

מקורי2,650.65לאב.מ.וו X4 ש' 18-21ספוילר/פח אבנים קדמי 5111741794319-21

86652Q500020 - 'מקורי132.4כןקאיה סלטוס ש' - 20תומך ימ' למגן אח

850226743R15-17 מקורי2,263.91לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' חיצוני עם חיישנים

8665059000CA17 - מדרגה במגן אחוריH350 17-18 מקורי7,570.00לאיונדאי

מקורי19,016.06לאב.מ.וו X6 ש' - 20מגן קדמי חיצוני -5111808194520

מקורי3,047.27כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי פנימי - 6000446720

86510K700020 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני i10 מקורי3,382.00כןיונדאי

מקורי3,272.45לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן אח' חיצוני - 4269298520

86527D7010V 15-18 מקורי90לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל שמאל

51410KK01015 - מקורי1,799.55לאטויוטה היילקס ש' 15-21מגן מנוע תחתון קדמי

86517K7010

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי358כןיונדאי

מקורי1,295.69לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כונס אויר ימין למגן קדמי - 528214702015

מקורי821.01לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון ימין - 5111745398216

מקורי2,507.97כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה ימ' למגן אח' - 4269299920

מקורי2,415.39לאב.מ.וו X5 ש' 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח' - 5112729472115

מקורי462.38לאשברולט סילברדו 13-19תפס שמאל למגן קדמי - 2277447014

מקורי933.18כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן מנוע ימין תחתון  - 514430215019

מקורי141.19כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20תומך ימין למגן קדמי - 4276951920

517120U00011 - ש' 11-18צלחת בלם קדמי i25 מקורי344לאיונדאי אקסנט

מקורי124.03כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20גריל תחתון שמאל - 4261578820

86636G5500

תפס תחתון למגן אח' פנימי שמאל = 

מקורי22.8כןקאיה נירו 16-23ימין - 19

מקורי2,977.52לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי פנימי תחתון - 5111739991218

D2724417 - מקורי4,162.06לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני

D3447719 - מקורי8,889.53לאפורד אדג' ש' - 19מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

מקורי3,789.20לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פס קישוט למגן אח' 5112741430814-19

מקורי419.62לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי - 4260825220

מקורי514.52לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל - 240205820

86612A800017 - מקורי1,739.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי

68499111AA17 - מקורי4,109.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

735685366V 14 - 'מקורי1,378.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

מקורי486.23לאלקסוס NX ש' 15-23תומך שמ' למגן אח' 18- 521567801015

5215960912

מגן אח' חיצוני לצבע (לדגם עם קישוט) 

03-07

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי4,357.00כן08

86552K200020 - מקורי182כןיונדאי וניו - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

V2GM8075219B920 - מקורי1,195.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי12,516.18לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 5112807884019

86531K200020 - מקורי1,169.00לאיונדאי וניו - 20סורג מגן קדמי

5310206320SE 18-20 מקורי2,264.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי



מקורי596.57לאב.מ.וו X2 ש' 18-פינה ימ' למגן אח' -5112745745418

מקורי901.4לאב.מ.וו X2 ש' 18-כיסוי אחורי מרכזי במגן אחורי -5112742643118

5370B82715 - מקורי1,173.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן מנוע תחתון מרכזי

86637C500016 - מקורי17.7כןקאיה נירו 16-23תומך על המגן אח' פנימי

86676H651021 - 'מקורי1,446.00לאיונדאי אקסנט 19-22פס קישוט תחתון ימ' למגן אח

525910D55020 - מקורי906.82כןטויוטה יאריס ש' - 20אטם ימין למגן אחורי

מקורי8,964.84לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5111745356616

865912B000(ח) מקורי61כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פס קישוט / ספויילר למגן קדמי -06

מקורי1,094.89לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פינה ימ' למגן אח' - 898238279017

V7N08059039B913-מקורי412לאסיאט אלהמברה ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי

58399F401017- 'כיסוי רצפה תחתון למגן אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי948.04כן22

86522F1610(PREMIUM) 19 - מקורי1,515.90לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין

752105162R18 - מקורי2,310.31כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

86633H90005D - 17 5תומך מרכזי למגן אחוריD/4D 17-22 'מקורי24.3כןקאיה ריו ש

מקורי1,722.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן אח' חיצוני 521590295708-10

865171W200V 12 - '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 12-16 'מקורי15.2לאקאיה ריו ש

מקורי1,231.91לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג מגן קדמי - 5111745972320

מקורי802.8לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון ימין - 5111746427619

86634G500016 - מקורי24לאקאיה נירו 16-23תפס ימין למגן אח' פנימי

5271306100

קישוט שמאל לסורג מגן קדמי - 18 

(SE דגם)מקורי963.94לאטויוטה קאמרי ש' - 18

521596A928V 15 - מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי8,712.78לא21

מקורי28.69כןשברולט קרוז 08-20תפס צדדי ימין לכנף קדמי -08 (צר) (ח)96845509

261A32985R18 - מקורי171.57כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גריל תחתון שמאל

86554G500016 - מקורי79.5לאקאיה נירו 16-23תושבת ימין לקישוט למגן קדמי

PZ43890032RD15 - 'מקורי889.6לאטויוטה אייגו ש' 15-21סט פסי קישוט אדום למגן אח

865A8J9CA021 - מקורי128כןיונדאי קונה ש' - 18תומך ימין למגן קדמי

865A7J9CA021 - מקורי128לאיונדאי קונה ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי

מקורי1,131.22לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי - 5111806493117

מקורי264.8לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון ימין - 5111737420417

86670J9BD021 - מקורי1,485.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

261A27239R18 - מקורי171.57כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גריל תחתון ימין

62256BR00A11 - מקורי192.07כןניסאן קשקאי ש' 08-14גריל תחתון ימין ללא חור

29110J730019 - 5/סטיישן ש' - 19מגן מנוע תחתוןD מקורי1,294.10לאקאיה סיד

5212702915

כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -10 

(היברידי)

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי133.39לא12

86591K200020 - מקורי726כןיונדאי וניו - 20ספוילר קדמי

מקורי486.23לאלקסוס NX ש' 15-23תומך ימ' למגן אח' 18- 521557801015

מקורי1,070.37כןשברולט בלייזר - 19גריל תחתון ימין מחוספס ללא ניקל - 8453896919

V2K5807417B9B916 - מקורי2,949.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מקורי944.08לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון ימין - 5111745399015

8315A087XA20 - ש' - 20גריל תחתון שמאל ASX מקורי1,023.00כןמיצובישי

7176173K105PK08-10 מקורי96.4לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון שמאל עם ערפל

HC3Z17906LPTM17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני ימין + שמאל שחור F -350 מקורי4,881.47לאפורד

86652K200020 - 'מקורי175כןיונדאי וניו - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

86552J7CB020 - מקורי270.5כןקאיה אקס סיד - 20גריל תחתון ימין

521280E92615 - מקורי177.41כןטויוטה היילנדר 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל

86613J7CA020 - 'מקורי394לאקאיה אקס סיד - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

פס קישוט למגן קדמי (ניקל) -13 (ח)5211202040

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,235.08לא15



D3301918 - מקורי7,293.35לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן אח' חיצוני תחתון

V5NA8536719B9V 17-19 מקורי856לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג מגן קדמי

269160683R15 - מקורי431.03כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת גריל תחתון שמאל

LK4Z6110008B14 - מקורי3,743.97לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי תחתון

29110S100019 - מקורי3,139.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן מנוע תחתון

מקורי217.96לאשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי - 8677951520

LB5Z8419AB20 - מקורי2,106.58לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

86519S100019 - 'מקורי180כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי604.89לאב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט שחור למגן קדמי שמאל - 5111738528117

HC3Z17B985A17 - ש' 17-21תומך שמאל למגן קדמי F -350 מקורי1,353.86לאפורד

86513C500015 - מקורי116.1לאקאיה סורנטו ש' 15-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V2G0807248G21 - 5-קלקר למגן קדמיD 18 'מקורי722לאפולקסווגן פולו ש

6VZ71LXHAA

 S) 17 - מגן קדמי חיצוני תחתון

(MODEL17-23 מקורי7,093.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס

86520G200016-18 מקורי485כןיונדאי איוניק ש' 16-20קלקר למגן קדמי

86617A4000(ח) מקורי7.7לאקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' 13-16

מקורי3,336.22לאב.מ.וו 500 ש' - 17כונס אוויר במגן קדמי - 5113749728117

מקורי247.75לאשברולט מאליבו ש' 16-19תושבת לוחית רישוי קד' - 8452430119

מקורי264.8לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון שמאל - 5111737420317

5272306010SE 18 - 'מקורי963.94לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט ימ' למגן אח

86620A970018 - 'מקורי590כןקאיה קרניבל ש' 15-20קלקר למגן אח

81498020405D 19 - 5כיסוי שמאל לפנס אחוריD/SW 19 - 'מקורי263.24כןטויוטה קורולה ש

29110C580018 - מקורי2,598.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן מנוע תחתון

86511H8AA05D 21 - 5מגן קדמי חיצוניD/4D 17-22 'מקורי3,300.50כןקאיה ריו ש

51115A3C86422 - מקורי785.72לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פינה ימין למגן קד' ללא חיישנים

5144310020V 17 - מגן מנוע תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,198.47לא22

68585420AA21 - מקורי9,563.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי643.23לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר קד' ימין - 524477801018

85022HV31A

מגן אח' חיצוני עם קישוטים (שחור 

מקורי9,917.68לאניסאן קשקאי ש' 14-20מטאלי) - 17

מקורי3,914.50לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי פנימי - 5111734243915

86588N700021 - 'מקורי205כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי93.2כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כיסוי ימין למתיז מים במגן קדמי - 850467102006

52112K0150(HYBRID) 20 - מקורי759.27כןטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון ימין

מקורי233.16כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מוביל אוויר קדמי ימין - 898139694012

521194A91819 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים RAV-4 מקורי8,357.00לאטויוטה

86691N700021 - 'מקורי466כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח

V5J0853665A9B911- מקורי49לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאל פנימי למגן קדמי

86698P201021 - 'מקורי89.8כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

86529N700021 - 'מקורי426כןיונדאי טוסון ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

5.22E+11521 - מקורי2,376.39כןטויוטה היילנדר - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

86612N7020(ELITE) 21 - מקורי2,359.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן אח' חיצוני תחתון

86519P200021 - 'מקורי324.2כןקאיה סורנטו ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

5.26E+14521 - מקורי393.36לאטויוטה היילנדר - 21קלקר למגן קדמי

57711FE110(ח) מגן קדמי פנימי 06-07

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,160.00כן08

86552R000021 - מקורי70.7לאקאיה קרניבל ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

64900K4000(חשמלי) מקורי3,674.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי - 21

527110E90021 - מקורי2,903.35כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט למגן קדמי



מקורי938.69לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן קדמי פנימי -520211224008

מקורי1,035.00כןאלפא מיטו 10-16גריל תחתון שמאל -10 (ח)156084788

מקורי215לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22תומך אמצעי למגן קדמי - 134963550022

מקורי1,075.14לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן אח' 2347704316-17

86569K200020 - מקורי631כןיונדאי וניו - 20פס קישוט תחתון למגן קדמי

86510J565018 - מקורי4,634.60כןקאיה סטינגר - 18מגן קדמי חיצוני

מקורי802.8לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון ימין - 5111849724619

מקורי107.55לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמ' למגן אח' - 2322600116

51117954252V 19 - ש' 13-21גריל תחתון ימין X1 מקורי923.14לאב.מ.וו

64900L510020 - מקורי2,362.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי פנימי

V2G6807454B21 - '5-תומך ימ' למגן אחD 18 'מקורי269לאפולקסווגן פולו ש

64900J7000SW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן קדמי פנימיD מקורי2,852.30כןקאיה סיד

מקורי1,415.39לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג מגן קדמי תחתון עם חור - 5111732548319

86688J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אחD מקורי47.5לאקאיה סיד

57731AL440NN18 - ש' 15-18כיסוי במגן אחורי B4 מקורי112לאסובארו

86520J700019 - 5/סטיישן ש' - 19קלקר למגן קדמיD מקורי640.4לאקאיה סיד

D4171521 - ש' - 21מגן אח' חיצוני שחור עם חיישנים F -150 מקורי6,219.84לאפורד

86524L500020 - מקורי191כןיונדאי סונטה ש' - 20קלקר ימין למגן קדמי

V5H6807441GRU21 - 'מקורי97לאפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

865B2L100020 - מקורי139כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך מרכזי ימין למגן קדמי

V5NA807241BGRU20 - 'מקורי251לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,073.18כןשברולט בלייזר - 19סורג מגן קדמי - 8455511919

86551L100020 - מקורי223לאיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

2240422

 5D (ST 21 - פח אבנים/ספוילר אחורי

(LINE20 - '4 שD/5/SW מקורי2,058.75לאפורד פוקוס

86652L130020 - 'מקורי408כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

52129F413020 - סורג מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,755.00כן22

86635H92004D - 17 5תומך מרכזי למגן אחוריD/4D 17-22 'מקורי35.6כןקאיה ריו ש

מקורי2,151.74לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח' - 217508420

V5NN807834B2ZZ(אולספייס) מקורי737כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט ימ' למגן אח' - 22

86613H92004D - 17 '5תומך צדדי שמ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי217.3כןקאיה ריו ש

מקורי7,588.92לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני - 5112738459916

52114F411020 - 'תושבת לוחית רישוי קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי648.71כן22

V6F98530269B9

פס קישוט ימ' למגן אח' (המשך קשת) -

מקורי102כןסיאט ארונה ש' - 18 18

7239463J00

כיסוי פלסטיק למגן קד' פנימי עליון 06-

מקורי1,589.50לאסוזוקי סוויפט ש' 1006-10

מקורי146.6לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 601013700022

מקורי318.1לאקאדילאק ATS 13-21גריל תחתון שמאל - 2287962316

71509TGGA5017 - 5כיסוי לאגזוז במגן אחוריD 17-22 'מקורי261.93לאהונדה סיווק ש

מקורי301.75לאלינק אנד קו 01 - 22קלקר למגן אח' - 888941026822

מקורי1,622.70לאאם ג'י EHS ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי - 1062436521

86570K4000(חשמלי) מקורי1,074.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי צר - 21

SU001B020221 - 'מקורי454לאטויוטה פרואייס סיטי - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

86554J9NA0(חשמלי) מקורי210לאיונדאי קונה ש' - 18תומך ימין למגן קדמי - 21

7CW11GXHAB21 - מקורי573לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי עליון

6400J64620 - מקורי53כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי599.33לאאופל קורסה ש' 11-15סורג מגן קדמי -1338955211

86656K4AA0(חשמלי) מקורי164כןיונדאי קונה ש' - 18תומך ימ' למגן אח' - 21



מקורי1,910.68לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן קדמי פנימי - 21 (חשמלי)5202142190

86650GI03021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני EV 5 מקורי3,086.00כןיונדאי איוניק

86591G6AA021 - ספוילר קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי542.6כן

7410Q5(ח) מקורי2,253.12כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04מגן אח' חיצוני 98-04

866201G000(ח) 4D -07 'מקורי429.2כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר למגן אח

6400J65220 - מקורי186כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20גריל תחתון ימין

521280K17015- מקורי893.63כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון שמאל עם חור ערפל

מקורי4,583.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 73563789316

623309HS0A16 - מקורי3,051.06כןניסאן אלטימה ש' 16-18תריס לסורג מגן קדמי

86694GI00021 - 'ש' - 21פס קישוט עליון שמ' למגן אח EV 5 מקורי198לאיונדאי איוניק

מקורי2,307.41כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' פנימי - 521713318021

תומך ימ' למגן אח' 5D 03-08 (ח)96543020

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי37.97כן5

511657892R(ח) מקורי499.21לארנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -14

V6F98530259B9

פס קישוט שמ' למגן אח' (המשך קשת) 

מקורי102כןסיאט ארונה ש' - 18- 18

7173251K0000009-13 מקורי87.7כןסוזוקי ספלאש 09-15תומך שמאל למגן קדמי

5261533150V 18 - 'מקורי924לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן אח

מקורי1,619.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי שמאל - 527133308021

86545G6AA021 - מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי91.2לא

68597759AA

 LIMITED) 21 - מגן אח' חיצוני עליון

(E.D14-22 'מקורי9,108.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש

מקורי288כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך ימין למגן קדמי - 5197326815

מקורי4,288.00לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני 1334804711-12

מקורי159.05לאלינק אנד קו 01 - 22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 889049889522

LR13501619- מקורי14,338.00לאלנד רובר איווק ש' 19-מגן אח' חיצוני

526010K01015-19 מקורי562.75כןטויוטה היילקס ש' 15-21קלקר למגן קדמי

מקורי902.46לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג מגן קדמי עם חור לחיישן - 5111806460018

86574H840018 - מקורי182.2לאקאיה סטוניק - 18מוביל אוויר ימין במגן קדמי

51117427443

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

מקורי14,245.52לאב.מ.וו 500 ש' - 1717

86619F2AA019 - מקורי244לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20תושבת לוחית רישוי אחורית

5216447060

כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל - 20 

מקורי89.03כןטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

86696G6700(X LINE) 20 - 'פס קישוט למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי93.8כן

מקורי4,868.07כןשברולט טראוורס 17-23פינה ימין למגן קד' - 8461377522

26154495D 22 - 4 ש' - 20גריל תחתון שמאלD/5/SW מקורי1,161.24לאפורד פוקוס

מקורי417.15לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי - 20 (חשמלי)5211647070

33971TR0E0112 - 4גריל תחתון שמאלD 12-17 'מקורי917.29כןהונדה סיווק ש

B3T5807305C(ח) מקורי1,167.00כןסקודה סופרב ש' 08-13מגן אח' פנימי -08

מקורי9,773.81לאב.מ.וו 400 ש' 14-22מגן קדמי חיצוני - 5111985424820

מקורי348.97לאטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון שמאל - 20 (חשמלי)8148247130

מקורי460.82לאטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר למגן אח' - 20 (חשמלי)5261547090

מקורי1,648.08לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פס קישוט למגן קדמי תחתון - 8479299321

86511G6700(X LINE) 20 - מגן קדמי חיצוני עליון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,324.40לא

מקורי1,359.54לאטויוטה פריוס ש' 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 (חשמלי)5245347030

V2K7807863A21 - מקורי270כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן אחורי פנימי מרכזי



86610C8AF0

 PRIME) 19 - מגן אח' חיצוני עליון

(PLUSi20 15-20 מקורי3,257.00כןיונדאי

V5NA853842D2ZZ20 - 'מקורי761כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט ניקל ימ' למגן אח

מקורי2,040.50כןלקסוס NX ש' 15-23גריל תחתון ימין - 531417803018

מקורי350.8כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04תומך ימ' למגן אח' 03-07 צדדי5215502060

מקורי8,124.13לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני תחתון - 8554245021

מקורי5,543.13לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אחורי חיצוני תחתון - 8415089616

5210342100

תומך שמאל למגן קדמי פנימי תחתון 

מקורי1,188.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19(בומבה) - 19

מקורי1,094.94לאב.מ.וו 200 ש' 16-19גריל תחתון שמאל - 5111805595516

5210242100

תומך ימין למגן קדמי פנימי תחתון ( 

מקורי1,188.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19בומבה) - 19

V760807248B18 - מקורי385לאפולקסווגן טוארג - 18קלקר עליון למגן קדמי

AB991TO13- חליפי1,075.22כןטויוטה פריוס ש' 13-15סורג מגן קדמי

AB992RE14- (סטיישן) 3/5ספוילר/פח אבנים קדמיD/CW 10-16 'חליפי1,304.99כןרנו מגאן ש

AB993CV17 - חליפי2,149.70כןשברולט קרוז 08-20סורג מגן קדמי תחתון

AB995RE

תומך ימין צדדי למגן קדמי ימ'+שמ' 

חליפי901.95כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סט) (סטיישן) -14

AB997TO10-12 'חליפי154.43כןטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי וו גרירה ימין במגן קד

מקורי9,281.61לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 2293463515

מקורי925.95לאב.מ.וו X5 ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 5111730804313

מקורי722.99לאשברולט סילברדו 13-19תושבת לוחית רישוי קד' ניקל - 2277444015

86610C8700V 16 - קרוס 16-18מגן אח' חיצוני עליון i20 מקורי4,910.00כןיונדאי

V5G0853665P9B9GTI 17 - מקורי532כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל

מקורי925.95לאב.מ.וו X5 ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 5111730804413

מקורי1,188.08לאפיג'ו 208 ש' 15-19סורג מגן קדמי שחור - 161348558015

511658164R16-18 'מקורי236.95לארנו קדג'אר 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי898.9לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי פנימי מרכזי - 222630517

מקורי1,444.54לאפיג'ו 5008 17-21סט ספוילרים קד' ימין + שמאל 163640358017-20

156158742(VELOCA) 20- מקורי11,067.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' חיצוני תחתון

8405A001HA

תריס איוורור למזגן (בגג פנימי) מושלם 

מקורי541לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-0805-11

86677D700015 - 'מקורי347לאיונדאי טוסון ש' 15-20תפס שמ' למגן אח

9678364680

קישוט ניקל לספוילר/פח אבנים קדמי - 

מקורי1,424.82כןפיג'ו 2008 1613-19 (ח)

V2E080739607- (מדרך) פס קישוט למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי477לא11

מקורי2,392.94כןפורד קוגה ש' 13-18מגן מנוע תחתון - 13 (ח)1870303

1612202480

גריל תחתון ימין עם חור לערפל עם חור 

מקורי339.69כןפיג'ו 108 ש' 15-20לקישוט - 15 (ח)

V5NA853212A9B917-19 מקורי179לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון ימין

מקורי1,148.56כןפורד קוגה ש' 13-18פינה ימ' למגן אח' - 17 (ח)2197862

מקורי1,353.73כןפיג'ו 2008 13-19פח אבנים/ספוילר אחורי - 981645528016

מקורי615.69לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22טבעת ניקל לגריל תחתון שמאל - 5111740538718

V7C0807217A9B918 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי10,153.00לא22

D34826ST 19 - מקורי3,918.08לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

98108688XT17-20 (שחור) מקורי659.63כןפיג'ו 3008 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי529.18כןשברולט ספארק - 19קישט ניקל לגריל תחתון ימין - 4248716519

86685G601017 - תפס למגן אח' פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי106.3כן



מקורי9,151.84לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני 5111739493512-18

86512K200020 - מקורי4,597.00כןיונדאי וניו - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

V5NA853671A9B9V 17 - מקורי1,438.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג מגן קדמי

D3212117 - מקורי5,971.82לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון

86634G550019 - מקורי25.6כןקאיה נירו 16-23תפס עליון ימין למגן אח' פנימי

V2HH807221GRU13-15 מקורי4,065.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18מגן קדמי חיצוני

86610K202020 - מקורי3,751.00כןיונדאי וניו - 20מגן אחורי חיצוני עליון

5245302901SW 19 - 5פח אבנים/ספוילר אחוריD/SW 19 - 'מקורי1,220.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי14,344.12לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 5112807883919

מקורי461.81כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט תחתון למגן אח' - 4272582020

מקורי246כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 521610290019

מקורי1,523.71לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי פנימי תחתון - 5111805897715

86671K200020 - מקורי745כןיונדאי וניו - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

V5NA807521A9B9V 17-19 מקורי895לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

8315A088XA20 - ש' - 20גריל תחתון ימין ASX מקורי1,023.00כןמיצובישי

V1P0807394A06-09-'מקורי303לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11תומך ימ' למגן אח

7177063J00(ח) מקורי390.9כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10ספוילר קדמי 08-09

84538968

גריל תחתון שמאל מחוספס ללא ניקל - 

מקורי1,070.37כןשברולט בלייזר - 1919

מקורי188.59לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5131807587219

V5G0807241DGRU17 - 'מקורי225לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי535.58לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמאל למגן קדמי תחתון - 194330114

מקורי537.61לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימין למגן קדמי תחתון - 194330014

8664559000CA17 - 'פס קישוט ימ' למגן אחH350 17-18 מקורי38לאיונדאי

מקורי88.58כןשברולט טראקס ש' 17-18תומך שמאל למגן קדמי - 4256665217

מקורי93כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 524374290119

מקורי2,715.50לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן מנוע תחתון צר - 514414220019

269113183R15 - מקורי541.99לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת גריל תחתון ימין

86560J7CA020 - מקורי2,090.60כןקאיה אקס סיד - 20סורג מגן קדמי

מקורי11,603.66לאשברולט קאמרו 16-20מגן אח' חיצוני - 8467672819

521270E92515 - מקורי177.41כןטויוטה היילנדר 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

מקורי245.24לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111733779615

86513J900018-20 מקורי237כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי328.88כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מצננים תחתון - 514474703016

מגן מצננים תחתון - 186649115

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי717.95כן19

KDZ3521R0A12- ש' 12-16תומך (פחית) ימין למגן קדמי CX-5 מקורי170.69לאמאזדה

מקורי2,371.14לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן מנוע תחתון - 5175736119515

מקורי131.9לאלקסוס IS250 ש' 08-20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 521295391213

521510K07015- מקורי4,259.45כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה ניקל למגן אחורי חיצוני ימין

מקורי75.33כןשברולט ספארק - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 4235300219

261529255R18 - מקורי778.53לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט גרילים תחתון ימין + שמאל

86631G400018 - מגן אח' פנימיi30 - 18 מקורי1,419.00כןיונדאי

865302T52014 - מקורי1,854.50כןקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי פנימי

86617A970018 - 'מקורי106.6כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

מקורי7,699.01כןפיג'ו 508 ש' - 19מגן קדמי חיצוני - 163782298019

מקורי4,519.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון מרכזי (גדול) - 514104702016

86696G500116-18 מקורי128.3כןקאיה נירו 16-23כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

850100640S15-17 מקורי2,335.19לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

מקורי175.4לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מסגרת ניקל לגריל תחתון ימין - 5111740538418



DB7H516994D 15 - 4מסגרת לפנס ערפל אחוריD/5D 15-21 'מקורי137.49כןמאזדה 2 ש

מקורי403.8כןשברולט טראקס ש' 17-18ספוילר/פח אבנים קדמי - 4239274017

D2850015 - 'מקורי5,219.86לאפורד אדג' ש' 15-18פס קישוט למגן אח

מקורי1,621.91לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22תומך שמאל למגן קדמי - 5111739052318

D3301218 - 'מקורי688.04לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט ניקל שמ' למגן אח

מקורי1,414.29כןפיג'ו 508 ש' - 19תומך מרכזי למגן אחורי - 982404718019

86640D7000V 15-18 מקורי3,130.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אח' חיצוני עליון

V5G0853666N9B917 - מקורי391לאפולקסווגן גולף ש' 13-20קישוט גריל תחתון ימין

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 187956815

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי424.31כן19

981362221T19 - 'מקורי419.84כןפיג'ו 508 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי482.06כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך פנימי למגן אחורי חיצוני ימין - 525914705016

86610J7310CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן אח' חיצוניD מקורי4,831.30כןקאיה סיד

V5G0807723F17 - מקורי636לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

850454989R16 - 'מקורי283.61לארנו קדג'אר 16-20תומך צדדי שמ' למגן אח

קלקר למגן קדמי -08 (ח)96808230

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי206.57כן

מקורי1,464.90לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון - 820052527213

AB76LE17 - ש' 08-22פח אבנים/ספוילר אחורי RX  חליפי2,601.00כןלקסוס

AB76VWGTI - 10 חליפי2,505.80כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי חיצוני

AB771AU12 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי A3 חליפי2,226.15כןאודי

AB773ME19 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי13,806.02לא14-21

AB773RE09-'4מגן מנוע קד' קדD 09-15 'חליפי914.63כןרנו פלואנס ש

AB776PE14-18 חליפי2,554.90כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB777PE14-18 חליפי1,342.46כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי פנימי

AB779MI15-17 חליפי734.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי ניקל לפנס ערפל ימין

AB77DC18 - 'חליפי162.17כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

AB781TO16 - ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי RAV-4 חליפי2,294.00כןטויוטה

AB784TO15 - חליפי991.04כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי פנימי

AB788ME19- ש' -19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A קלאס W177 חליפי7,506.02לאמרצדס

AB78LE15 - ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי NX חליפי982.06כןלקסוס

AB791MA

תומך ימין צדדי למגן קדמי (שחור) 10-

5D 115D 07-14 'חליפי33.07כןמאזדה 2 ש

AB792KI15- 5מסגרת לפנס ערפל ימיןD 11-16 חליפי135.95כןקאיה פיקנטו

AB792TO18-20 חליפי4,374.10כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני תחתון

AB798TO12- (ללא חור) חליפי402.09כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון שמאל

AB7RE13 - (סט) 4גריל תחתון שחור עם ערפלD 09-15 'חליפי394.09כןרנו פלואנס ש

AB80SK

תומך (פחית) תחתון שמאל לפח חזית 

חליפי238.45כןסקודה אוקטביה ש' 06-1006-08

AB811BM12-ש' 10-12מגן קדמי חיצוני+מתזים X3 חליפי3,851.14כןב.מ.וו

AB812TO12- חליפי1,561.27כןטויוטה אייגו ש' 12-14מגן קדמי חיצוני

AB814MA13-16  4/5גריל שמאל עם חור לפנס ערפלD 13-18 'חליפי105.54כןמאזדה 3 ש

AB814PE10- חליפי1,019.29כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי עם ניקל

AB815PE08- 'חליפי157.08כןפיג'ו 207 ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן אח

AB817BM06-  ש' 06-10מסגרת לגריל שמאל X5 חליפי575.98לאב.מ.וו

AB819MA

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל 12-

חליפי135כןמאזדה CX-5 ש' 1512-16

AB819PE08-09 חליפי134.39כןפג'ו 308 08-13פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB81LE15 - ש' 15-23מגן מצננים תחתון NX חליפי577.97כןלקסוס



AB820AU16 - ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי A3 חליפי684.95כןאודי

AB821AU16 - ש' 12-19תומך ימין למגן קדמי A3 חליפי855.72כןאודי

AB825PE11- חליפי3,116.78כןפג'ו 308 08-13מגן קדמי חיצוני

AB828FO11- ('חלק אח) 'מגן מנוע קד

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי527.98כן

AB829AU15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין עם ניקל A3 חליפי1,901.60כןאודי

AB832AU16 - (בומבה) ש' 16-19תומך שמאל למגן קדמי A4 חליפי596.02לאאודי

AB506TO

מגן קדמי חיצוני (עם חור לוו גרירה) 08-

חליפי1,418.32כןטויוטה קורולה ש' 1008-10

AB507FO08-11 ('קד) חליפי521.5כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן תחתון לרדיאטור

AB507TO08-09 חליפי146.84כןטויוטה קורולה ש' 08-10גריל תחתון ימין

AB508TO08-09 חליפי148.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10גריל תחתון שמאל

AB50HY03-06 (ללא ערפל) חליפי756.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

AB50IS03-07 חליפי142.56כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07תומך שמאל למגן קדמי

AB511TO08-10 חליפי1,587.29כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן אח' חיצוני

AB512OP

מגן קדמי חיצוני לצבע (ללא ערפל) 01-

חליפי506.02לאאופל קורסה ש' 0301-07

AB513MI08- חליפי1,113.40כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מדרגה במגן אחורי

AB516FI04-05 חליפי291.68כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06גריל תחתון שמאל

AB517TO07-08 חליפי103.02כןטויטה אוריס ש' 07-09גריל תחתון שמאל +ערפל

AB522SZ15 - חליפי629.89כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

AB523TO07-11 חליפי155כןטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB529NI10- חליפי2,109.74כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB52MI08- חליפי125.8לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך שמאל למגן קדמי

AB531SZ17 - חליפי394.12כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג מגן קדמי

AB532SZ17 - חליפי155.83כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גריל תחתון שמאל

AB532TO

פס (ניקל)קישוט למגן קדמי 07-09 

חליפי447.41כןטויוטה פריוס ש' 07-12(גריל קד')

AB535TO07-08 חליפי156.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB539TO06-08 ש' 07-09תושבת לוחית רישוי RAV-4 חליפי323כןטויוטה

AB53LE15 -18 'ש' 15-23תומך ימ' למגן אח NX חליפי407.17כןלקסוס

AB542FI06- חליפי427.56כןפיאט דובלו ש' 03-10גריל תחתון ימין

AB544HY

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים-11-

חליפי1,200.59כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 1311-15

AB549PE00-03 חליפי750.02לאפיג'ו 406 ש' 00-03מגן אח' חיצוני

AB553TO01-05 (ארוך) 'ש' 01-05פינה שמ' למגן אח RAV-4 חליפי767.97לאטויוטה

AB560OP03- חליפי350כןאופל וקטרה ש' 03-08מגן קדמי פנימי

AB561ME19 - 'חליפי2,154.73כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה שמ' למגן אח

AB561VW4 קלאסיקD 97-02 חליפי600.72לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02מגן קדמי חיצוני

AB562ME19 - 'חליפי2,154.73כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

AB562RE09- חליפי1,506.02לארנו קולאוס 09-11מגן קדמי פנימי

AB566PE05- חליפי461.46כןפיג'ו 407 ש' 05-10מגן קדמי פנימי תחתון

AB566TO03-08 תומך בומבה ימין למגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי348.34כן08

AB567OP08-10 חליפי1,806.02לאאופל אסטרה ש' 08-10מגן קדמי חיצוני

AB713CI17 - ש' 17-21סט תומכים ימין+שמאל למגן קדמי C-3 חליפי352.5כןסיטרואן

AB714FI14 - חליפי215.14כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21תומך שמאל למגן קדמי

AB714HO15 - חליפי116.34כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימין למגן קדמי



AB716HY09-10 מגן מנוע תחתון צדדי שמאלi20 09-12 חליפי156.02לאיונדאי

AB716MA4WD 07-08 פיק אפ 07-10מגן קדמי חיצוני BT-50 חליפי1,599.46לאמאזדה

AB717AU11- ש' 11-18פס קישוט למגן קדמי ימין Q3 חליפי58.4כןאודי

AB717ME

תומך למגן קדמי שמאל = ימין (בומבה) 

חליפי1,122.17כןמרצדס W177 קלאס A ש' -19- 19

AB719VW06-11 חליפי1,705.20כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

AB71HY01-03 חליפי505.08כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03מגן קדמי פנימי

AB71RE

סט פס קישוט למגן אח' 

חליפי1,297.29כןרנו קנגו 09-18(שמאל+ימין+אמצעי) -09

AB723VWחליפי68.8כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05גריל תחתון ימין -01 + ערפל

AB725TO

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

לחיישנים -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,756.02לא15

AB728ME

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים ללא 

וו גרירה - 20

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי4,999.75כןש' 15-20

AB735MA08- חליפי24.1כןמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון (קטן) ימין

AB736AU12- ש' 12-19גריל תחתון ימין +חור A3 חליפי494.7כןאודי

AB73FO5D 08-11 חליפי1,468.05כןפורד פוקוס ש' 08-11מגן אח' חיצוני

AB740FI(דגם פופ) 3מגן קדמי חיצוני - 15D 08-20 500 חליפי2,848.10כןפיאט

AB740HO18 - '4תומך צדדי ימ' למגן אחD -18 'חליפי208.19כןהונדה סיווק ש

AB744VW06-08 (עם ערפל) גריל תחתון שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי166.34כן

AB746AU12- ש' 12-17גריל תחתון ימין A6 חליפי464.55כןאודי

AB748FI

קישוט ניקל למגן קדמי ימין - 15 (דגם 

חליפי586.5כןפיאט 3D 08-20 500לאונג)

AB748PE12- חליפי267.7כןפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון ימין

AB748TO13 - חליפי1,191.60כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB748VW97-04 חליפי350כןפולקסווגן טרנספורטר 97-03מגן אח' חיצוני שחור

AB749VW09- (ללא חיישנים) חליפי2,493.49כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי חיצוני

AB751TO13-15- חליפי523.77כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

AB755AU12- ש' 08-14מגן מנוע אמצעי Q7 חליפי2,140.00כןאודי

AB757HY11-13- ש' 11-15מגן מנוע קד' ימ i35 חליפי286.02לאיונדאי אלנטרה

AB762VW5גריל תחתון ימין 06-09 ללא ערפלD 06-09 'חליפי286.02לאפולקסווגן פולו ש

AB769ME17 - קלקר למגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי1,095.47כן14-18

AB769MI15- חליפי941.45כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18ספוילר/פח אבנים קדמי

AB76ME13 - 'פינה שמ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי486.02לא18

AB772TO15- חליפי557.5כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ימין עם חור לערפל

6410B322WB15 - 'מקורי2,043.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פינה ימ' למגן אח

מקורי701.91לאב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט ניקל למגן אח' - 5112738997117

86683G203016 - מקורי2,136.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט למגן אח' ללא חיישנים

850172068R14 - 'מקורי1,355.35כןרנו קליאו סטיישן 14-18פינה שמ' למגן אח

מקורי2,746.08לאפיג'ו 508 ש' - 19מגן אח' פנימי - 981329408019

D3301118 - 'מקורי677.94לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט ניקל ימ' למגן אח

BCKN50EL15D 19 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD -19 'מקורי72.15כןמאזדה 3 ש

866121W52015 -  4ספוילר אחוריD 12-16 'מקורי631.3לאקאיה ריו ש

1873304

כיסוי פנס ערפל שמאל עם חור +ניקל - 

15 (ח)

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי984.47כן19

866114H010

מגן אח' חיצוני שחור (דלת מטען 1) - 

08i800 08-21 מקורי6,059.00לאיונדאי

98135663XT19 - מקורי1,369.82לאפיג'ו 508 ש' - 19סורג מגן קדמי



5259247040

תומך פנימי למגן אחורי חיצוני שמאל - 

מקורי482.06כןטויוטה פריוס ש' 1616-20

V6F0807421EGRU17 - מקורי3,273.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

BCKA50290(ח) 4D 19 - 4/5תומך אח' תחתון חיצוניD -19 'מקורי200.42כןמאזדה 3 ש

מקורי824.98לאטויוטה פריוס ש' 13-15קלקר למגן קדמי - 526114709013

86524H840018-20 מקורי221.8לאקאיה סטוניק - 18גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

98135672XY19 - מקורי3,015.31לאפיג'ו 508 ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

V6C0854661ARYP(ח) V 14 - 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'מקורי328כןפולקסווגן פולו ש

511657791R20 - 'מקורי299.69כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

865192WAA016 - 'מקורי165לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי307לאיונדאי H350 17-18גריל תחתון שמאל - 865235900017

86591G630018 - ספוילר קדמיGT LINE - 18 מקורי434.1לאקאיה פיקנטו

865502WAB0

מגן קדמי חיצוני תחתון עם הכנה 

מקורי5,710.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18לחיישנים - 16

1627662180

סט קישוטים בגריל תחתון ימין + שמאל 

מקורי424.08כןפג'ו 308 ש' 14-20- 19 (ח)

מקורי906.74לאשברולט סילברדו 13-19פינה שמ' למגן אח' - 2310815215

86640F150019 - מקורי5,783.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים

850471325R20 - מקורי718.52כןרנו גרנד סניק ש' - 20תומך שמ' לספוילר אחורי

מקורי3,995.23כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים - 19 (ח)1627402980

מקורי2,083.25לאשברולט טראוורס 17-23מגן אח' פנימי מרכזי (פלסטיק) - 8443426617

1617973680

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין+שמאל 

מקורי1,250.45כןפיג'ו 3008 17-21ללא חורים 17-20

511800537R11 - 'מקורי456.48כןרנו מאסטר ש' 09-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי3,875.18לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון - 237817220

מקורי2,815.98לאב.מ.וו X6 ש' 10-19ספוילר קדמי 5111731979614-19

מקורי58.96לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמאל צדדי עליון למגן קדמי - 1336887411

86631S100021 - מקורי3,000.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן אח' פנימי

מקורי418.78לאב.מ.וו 700 ש' 09-22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111741246615

D3300718 - 'מקורי1,216.42לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן אח

86510A8510מקורי3,446.80לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 20 היברידי

V5H0807109J(LIFE) 21 - מקורי1,489.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי

מקורי928.58לאב.מ.וו X5 ש' 19-קלקר למגן קדמי - 5111742162319

86525S150021 - מקורי200כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

V5H0805915K9B9(GTI) 21 - מקורי888כןפולקסווגן גולף ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי1,293.45לאב.מ.וו X5 ש' 19-סורג מגן קדמי ללא חיישנים - 5111742179819

42615794(ACTIV Z) 20 - מקורי102.71לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20גריל תחתון שמאל

57711SJ0209P19 - מקורי2,541.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' פנימי

42751681(ACTIVE Z) 20 - מקורי325.04לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20גריל תחתון שמאל

V5H0853665N9B9(GTI) 21 - מקורי330כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון שמאל

8504433070B007-11 מקורי99.56לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פיה למתיז פנס ראשי ימין

8504533060B007-11 מקורי170.08כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פיה למתיז פנס ראשי שמאל

6BU42RXFAB18 - מקורי3,933.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ספוילר/פח אבנים קדמי

71101TARG60ZCV 18 - מקורי6,311.51לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

57704SJ300(X דגם) מקורי8,954.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני - 19

מקורי17,369.51לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני - 5111740281216

V2GS8057959B9(GTI) 22 - 5-פס קישוט למגן קדמיD 18 'מקורי449כןפולקסווגן פולו ש

מקורי164.95לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט ימ' למגן אח' - 521650603018

מקורי908.08לאשברולט בלייזר - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 8488890519

מקורי461.81לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט תחתון למגן אח' - 4276155820

86595S160021 - מקורי529לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

86519S150021 - 'מקורי179לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד



29110S110021 - מקורי1,976.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן מנוע תחתון

865221YBA015 - 3מסגרת ניקל לגריל תחתון ימיןD 13-16 מקורי162.3לאקאיה פיקנטו

71108TARG5018 - מקורי207.98כןהונדה ג'אז ש' 15-19גריל תחתון שמאל

521195E95318 - ש' 08-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים IS250 מקורי4,895.00כןלקסוס

B5L6807835U3410-(אלומיניום) 'מקורי1,030.00לאסקודה יטי 10-13כיסוי תחתון למגן אח

V5C6853677Q9B915- מקורי705לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סורג מגן קדמי

GSH75611Y(ח) מקורי162.61כןמאזדה 6  ש' - 19מגן מנוע תחתון - 19

מקורי653.9כןפיג'ו 508 ש' - 19סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח' - 163775318019

מקורי4,211.07לאשברולט קרוז 08-20מגן קדמי פנימי - 1342689413

291302S15010 - מוביל אוויר קדמי שמאלIX35 10-15 מקורי304.5לאיונדאי

מקורי2,543.89לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים - 5112740339215

מקורי359.95לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל 9598070611-14

מקורי4,381.87לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי פנימי - 224676618

V6C0853665J9B914 - 5גריל תחתון שמאל עם ערפלD 10-17 'מקורי556לאפולקסווגן פולו ש

מקורי12,783.71כןשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 2310814215

מקורי197.73לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך מבודד ימין למגן קדמי - 524223301018

95095472V 13 - מקורי59.73לאשברולט טראקס ש' 13-16גריל תחתון שמאל

865154H00008 - תומך שמאל למגן קדמיi800 08-21 מקורי338כןיונדאי

BCKA50C21A4D 19 - 4/5גריל תחתון שמאלD -19 'מקורי59.67כןמאזדה 3 ש

261520089R20 - מקורי983.41כןרנו גרנד סניק ש' - 20סט גרילים לפנסי ערפל

V6C0853665G9B9(ח) GTI 14 - 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'מקורי479כןפולקסווגן פולו ש

86512F150019 - מקורי4,761.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני תחתון

850465793R20 - מקורי684.3כןרנו גרנד סניק ש' - 20תומך ימ' לספוילר אחורי

GHP950171(ח) תושבת לוחית רישוי קד' - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי72.62כן18

V6C0853101F9B9GTI 14 - 5פס קישוט למגן קדמיD 10-17 'מקורי70לאפולקסווגן פולו ש

מקורי377.96לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5113736122016

D2711115 - מקורי7,398.45לאפורד אדג' ש' 15-18מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

BCKB50A20B19 - 4/5כונס אוויר שמאל במגן קדמיD -19 'מקורי154.92כןמאזדה 3 ש

מקורי3,479.77לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי פנימי - 5111730157714

V5G0807217FNGRU17 - מקורי7,186.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני

620226857RV 17 - מקורי1,613.93לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי חיצוני

0K2FA50040(ח) X 03- מקורי170.9כןקאיה קארנס ש' 03-06סורג מגן קדמי

מקורי2,408.88כןפורד קוגה ש' 13-18מגן מצננים תחתון - 17 (ח)2105861

86511D750019 - מקורי5,952.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

756106216R17 - מקורי1,549.48לארנו קנגו 09-18מגן אח' פנימי

מקורי1,049.29לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון שמאל - 5111739688715

V2G08071009B9(GTI) 22 - 5-ספוילר קד' שמאלD 18 'מקורי1,360.00לאפולקסווגן פולו ש

86542S150021 - מקורי356לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מוביל אוויר ימין במגן קדמי

865211YBA015 - 3מסגרת ניקל לגריל תחתון שמאלD 13-16 מקורי162.3לאקאיה פיקנטו

52166F4901

כיסוי וו גרירה במגן אח' עליון שמאל - 

17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי132.37כן22

86511Q530020 - מקורי3,737.00כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

86610Q503020 - מקורי3,374.90כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן אח' חיצוני עם קישוטי ניקל

86617Q500020 - 'מקורי30.8לאקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

V11A8074829B922 - ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי ID4 מקורי633לאפולקסווגן

86520J9CA021 - מקורי615כןיונדאי קונה ש' - 18קלקר למגן קדמי

תומך עליון שמאל למגן קדמי - 521036027014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי781.04לא21

מקורי7,583.39לאב.מ.וו 200 ש' - 20מגן אח' חיצוני -5112946415420

86354Q530020 - מקורי384.6לאקאיה סלטוס ש' - 20סורג מגן קדמי

620840755R18 - מקורי1,078.91לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט למגן קדמי שחור



מקורי312.03לאפורד פוקוס ש' 06-08כיסוי וו גרירה במגן אח' -132393406

מקורי171.1כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תפס שמאל למגן קדמי - 898074257312

77014751724D 04-08 '4/5פס קישוט למגן אחD 04-09 'מקורי1,409.54כןרנו מגאן ש

SU001A416417 - מקורי1,537.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18תומך מגן קדמי

86551Q501020 - מקורי57.6כןקאיה סלטוס ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

SU001A323217 - מקורי6,301.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן אח' חיצוני

מקורי11,953.56לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני -5112849393419

86564Q531020 - מקורי102כןקאיה סלטוס ש' - 20גריל תחתון ימין

86641Q500020 - מקורי611.2כןקאיה סלטוס ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

מקורי722.94כןלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט למגן קדמי שמאל - 524384802016

86678Q500020 - מקורי149.7לאקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי תחתון ימין במגן אחורי

86595F1520V 19 - מקורי862.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי שמאל

865C4S800021 - מקורי137לאיונדאי פאליסייד - 21תומך תחתון ימין למגן קדמי

מקורי11,356.12לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' חיצוני עליון -5112807277420

6400J79120 - מקורי3,637.00כןמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי חיצוני

86695S800021 - 'מקורי227כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט ימ' למגן אח

86513A900015 - מקורי70.7כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

29110A900015-  מקורי432.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן מנוע תחתון

מקורי190.15לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך ימין למגן קדמי - 898074258412

5000B52720 - מקורי2,761.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן אח' פנימי

מקורי92לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פס קישוט למגן קדמי - 131616140022

68312865AA17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי1,429.17כןשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל 8429463617-21

620930831R15-17 מקורי304.44כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קלקר למגן קדמי שמאל

מקורי251.4לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22גריל תחתון ימין - 601013640022

V3G0853254D2ZZ20 - מקורי422לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

531130K01020 - מקורי115.05לאטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי שמאל

מקורי19,410.96לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן קדמי חיצוני -5111809912519

86613A900015-17 'מקורי273.9כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

86517H650021 - 'מקורי90לאיונדאי אקסנט 19-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי912.34לאאופל מוקה 14-16מגן קדמי פנימי תחתון - 4260755714

86525H650021 - מקורי87כןיונדאי אקסנט 19-22תומך שמאל למגן קדמי

51410K005020 - מקורי4,106.21כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן מנוע מרכזי תחתון

מקורי8,848.52לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' חיצוני עליון - 5112740339116

64900H841121 - מקורי3,080.40לאקאיה סטוניק - 18מגן קדמי פנימי

86571H8KA021 - מקורי595.5כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי פנימי תחתון

68541751AA21 - מקורי6,132.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עליון

865191M01009- 'מקורי70.4כןקאיה פורטה 09-12תושבת לוחית רישוי קד

מקורי1,719.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן קדמי חיצוני 521191294808-10

מקורי8,796.91לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני - 5111742971515

86577H651021 - מקורי2,856.00כןיונדאי אקסנט 19-22ספוילר/פח אבנים קדמי

52103K0010

תומך בומבה למגן קדמי שמאל (צר) - 

מקורי444.25כןטויוטה יאריס ש' - 2020

מקורי699.17לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג מגן קדמי - 5111739989818

86520H8KA021 - מקורי619.5כןקאיה סטוניק - 18קלקר למגן קדמי

מקורי510.26כןטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23גריל תחתון ימין - 521270802010

51125A3CAC5

 (F56 LCI) 21- מגן אח' חיצוני תחתון

(COPPER)14- 'מקורי1,793.11לאב.מ.וו מיני קופר ש

D1382308- ש' 05-10מגן קדמי חיצוני F -350 מקורי7,077.01לאפורד



71131TR3A0013 - 4מגן קדמי פנימיD 12-17 'מקורי2,060.17לאהונדה סיווק ש

מקורי171.1כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תפס ימין למגן קדמי - 898074256312

מקורי15,741.00לאוולוו XC-40 ש' 18-23מגן אח' חיצוני - 3601186718

64900A8020מקורי3,962.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי - 20 היברידי

86652Q000021 - 'תומך ימ' למגן אחi20 - 21 מקורי310כןיונדאי

AB568OP08-12 חליפי946.46כןאופל קורסה ש' 08-10מגן קדמי פנימי

AB56DC

כיסוי פנס ערפל כסף עם חור שמאל - 

חליפי273.5כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 1515-21

AB56HY

תושבת עליונה שמאל למגן קדמי 05-

חליפי122.78כןיונדאי טוסון ש' 1005-10 (ח)

AB56SK06- חליפי595.85כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מגן אח' פנימי

AB572OP05-07 חליפי3,116.80לאאופל אסטרה ש' 05-07מגן אח' חיצוני

AB574PE05-08 חליפי245.13כןפיג'ו 407 ש' 05-10קלקר למגן קדמי פלסטיק

AB576TO07 - חליפי321.2לאטויוטה קאמרי ש' 07-11מגן מנוע תחתון ימין

AB579AU

פינה שמאל למגן קד' + חור למתז 

חליפי1,492.47כןאודי A1 ש' 11-18(הכנה לצבע) -11

AB579CI11-12 (תחתון) ש' 11-18מגן קדמי פנימי  C-4 חליפי535.16כןסיטרואן

AB581MA08-חליפי114.29כןמאזדה 6  ש' 08-13קשוט ניקל גריל תחתון שמאל

AB582CI05-10 ש' 05-10סורג מגן קדמי אמצעי  C-4 חליפי714.66כןסיטרואן

AB586CI05- ש' 05-10גריל תחתון שמאל +חור לערפל  C-4 חליפי154.46כןסיטרואן

AB586FI08- '3פס קישוט (שחור) למגן אחD 08-20 500 חליפי1,019.20כןפיאט

AB587VW98-99 (לצבע) 'חליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט שמ' למגן אח

AB589CI

פינה שמ' למגן אח' (שחור) 09-13 (2 

חליפי558.78כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)(דגם קצר)

AB589PE06-07 חליפי812.91כןפיג'ו 307 ש' 06-08מגן קדמי פנימי

AB591CI

פינה ימ' למגן אח' (שחור) 09-15 (2 

חליפי561.04כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)

AB592FI07- (בכנף) חליפי110.46כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB594OP15 - חליפי2,123.86כןאופל קורסה ש' 15-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB594VW97-99 חליפי160כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00גריל תחתון שמאל ארוך

AB595CI

פינה ימ' למגן אח' (לצבע)09-15 (דלת 

חליפי1,156.78כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מתרוממת)

AB595FI10- חליפי1,574.60כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני

AB595PE08-09 חליפי520.03כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג מגן קדמי

AB599TO16-18  'חליפי986.02כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמ' למגן אח

AB5NI

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

חליפי4,796.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20(לבן) - 17

AB601OP14 - 'חליפי1,155.16כןאופל מוקה 14-16פינה שמ' למגן אח

AB602PE08-10 (סטיישין) חליפי2,625.40כןפג'ו 308 08-13מגן אח' חיצוני

AB602RE

מגן קדמי חיצוני עם חורים לערפל 04-

חליפי716.54כןרנו סניק ש' 0704-09 (מושלם )

AB604ME13 - מגן קדמי פנימי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי2,483.47כן18

AB604VW00-05 חליפי560.02לאפולקסווגן בורה ש' 00-05מגן קדמי חיצוני

AB605RE04-06 4/5סורג מגן קדמיD 04-09 'חליפי203.23כןרנו מגאן ש

AB608TO12 - חליפי798.5כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן קדמי פנימי

AB60LE14 -17 ש' 11-19מגן אח' חיצוני CT200H חליפי3,392.40כןלקסוס

86591Q000021 - ספוילר קדמיi20 - 21 מקורי745לאיונדאי

מקורי2,053.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן קדמי פנימי תחתון - 5211357115

92430G510016 - מקורי62.3כןקאיה נירו 16-23כיסוי פנס אחורי שמאל

521270H25018 - 'מקורי147.98לאטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד

86588J9CB021 - 'מקורי231לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד



מקורי969.34לאב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון שמאל - 5111806496317

521270K86020 - מקורי842.55לאטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון עם חור ימין

86611P200021 - מקורי5,872.70כןקאיה סורנטו ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

71598T7AJ0015 - 'ש' 15-18תומך צדדי ימ' למגן אח HRV מקורי115.9כןהונדה

89834333104X4 17 - מקורי3,193.06כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

51115A3EC8422 - מקורי1,090.85לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פינה ימין למגן קד' עם חיישנים

86651N700021 - 'מקורי258כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86588H8AA05D 21 - '5כיסוי וו גרירה במגן קדD/4D 17-22 'מקורי16.9לאקאיה ריו ש

96845505

תפס צדדי ימין לכנף קדמי   -08 (רחב) 

מקורי27.52כןשברולט קרוז 08-20(ח)

622229677R18 - מקורי635.38לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

86636SG390W616 - מקורי300לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

51115A3C85622 - מקורי1,081.14לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14קישוט מרכזי למגן קדמי

520230W02020 - מקורי1,021.00כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן אח' פנימי

מקורי4,945.53לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' פנימי - 5112733232015

86570P200021 - מקורי821לאקאיה סורנטו ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

52159K090620 - מקורי3,987.00כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן אח' חיצוני

86530P202021 - מקורי1,986.20לאקאיה סורנטו ש' - 21סורג מגן קדמי

מקורי365לאפיאט פיורינו ש' 09-17קלקר למגן קדמי - 5205275816

86520P200021 - מקורי1,410.70לאקאיה סורנטו ש' - 21קלקר למגן קדמי

86652N700021 - 'מקורי258כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך ימ' למגן אח

81481F4140V 20 - כיסוי פנס ערפל ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי216לא22

620226CA0H19 - מקורי7,152.80לאניסאן אלטימה ש' - 19מגן קדמי חיצוני

86642N710021 - מקורי616כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

521270E93021 - מקורי161.11כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

521280E93321 - מקורי161.11לאטויוטה היילנדר - 21כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל

86641H840018 - מקורי443.7לאקאיה סטוניק - 18תומך בומבה למגן אחורי שמאל

87211L5000V 20 - מקורי1,110.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

5.20E+11521 - מקורי478.14כןטויוטה היילנדר - 21גריל תחתון ימין

5.26E+11521 - 'מקורי537.58כןטויוטה היילנדר - 21קלקר למגן אח

1618038080

סט גרילים תחתון ימין + שמאל ללא 

מקורי552.88כןסיטרואן C-3 ש' 17-21ערפל - 17

71110TMET0119 - ש' - 19ספוילר קדמי CR-V מקורי1,778.56כןהונדה

מקורי4,584.22לאאופל קורסה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני -140086911

מקורי194.07לאוולוו XC-60 ש' 18-21פס קישוט למגן קדמי שמאל - 3140798118

V5N08075219B908-10 מקורי1,240.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פח אבנים/ספוילר אחורי

5370B787(ח) מקורי1,578.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן מנוע תחתון אחורי - 15

86544F100016 - מקורי91.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך ימין למגן קדמי

86560K4AC0(חשמלי) מקורי2,252.00לאיונדאי קונה ש' - 18סורג מגן קדמי - 21

86512R0010

מגן קדמי חיצוני תחתון - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי2,380.20כןקאיה קרניבל ש

86670R003021 - מקורי2,809.40כןקאיה קרניבל ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

SU001A981621 - 'מקורי1,489.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21פינה ימ' למגן אח

86572K4AA0(חשמלי) מקורי659לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין - 21

7414CR(ח) מקורי714.17כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מגן קדמי פנימי -04

866301G200(ח) 5D 07-10 מקורי912.9כןקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' פנימי

86610G6AC021 - מגן אח' חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,099.90לא

521270K17015- מקורי893.63לאטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ימין עם חור לערפל



מקורי3,694.00לאפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני עליון לצבע - 73565540216

62022HV03A17 - (כסוף מטאלי) מקורי9,550.36לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני

מקורי640.4לאאופל קורסה ש' 11-15פס קישוט למגן קדמי -1334450111

57731FE210WG(ח) גריל תחתון שמאל 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי470כן08

86571GI00021 - ש' - 21מגן קדמי פנימי צר EV 5 מקורי890כןיונדאי איוניק

86652GI00021 - 'ש' - 21תומך ימ' למגן אח EV 5 מקורי254כןיונדאי איוניק

620222633RV 15 - מקורי3,117.97לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

86532G6AB0AHV21 - פס קישוט למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי704.9לא

מקורי224לאטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 531283313021

86573J9CA021 - מקורי269לאיונדאי קונה ש' - 18מוביל אוויר במגן קדמי שמאל

מקורי3,430.63לאלקסוס NX ש' 15-23פח אבנים/ספויילר אחורי - 521697805018

86694G6AA0

קישוט כיסוי תחתון שמאל במגן אחורי - 

21

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי198.6לא

521190E95021 - מקורי10,589.43כןטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני עליון ללא חיישנים

86696G6AA0HR721 - 'פס קישוט למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי454.6כן

86552S800021 - מקורי178לאיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

V82A807241GRU19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד A1 מקורי119לאאודי

מקורי3,825.59כןפיג'ו 3008 17-21מגן אח' חיצוני - 19 16364037801.2

מקורי10,401.20כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני - 521593398921

86610AA23021 - מקורי5,838.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' חיצוני

86519G600017-20 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי54.9לא

86551AA00021 - מקורי227כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

521510K210(סהרה) מקורי1,558.44כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה ימ' למגן אח' - 20

מקורי198לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 521270293016

52127YP120(סהרה) מקורי327.95כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ימין - 20

5312406250(SE) 21 - מקורי1,290.74לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי שמאל

5312306150(SE) 21 - מקורי1,290.74לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

86596AA01021 - מקורי392כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,094.89לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פינה שמ' למגן אח' - 898238280017

6407A377

קישוט ניקל עליון גריל תחתון שמאל - 

מקורי1,023.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020

מקורי2,311.61לאפיג'ו 3008 17-21סורג מגן קדמי - 19 16364031801.2

525360D32021 - מקורי872.76לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

מקורי1,582.00לאפיאט 500L ש' 13-17פס קישוט למגן אח' - 73555935513

B1Z5807862(ח) מקורי231כןסקודה אוקטביה 09-13תומך ימ' (מסילה)למגן אח' -09

525620D22021 - 'מקורי285.77כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך ימ' למגן אח

86351AA000V 21 - מקורי1,694.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג מגן קדמי

86564R201022 - 'מקורי530.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי ערפל ימ' קד

86650R211022 - מקורי4,615.80כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן אח' חיצוני

86562Q000021 - גריל תחתון ימיןi20 - 21 מקורי1,189.00כןיונדאי

86656R200022 - 'מקורי671.1לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פינה שמ' למגן אח

68261711AA(LAREDO) 17 - מקורי210לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון שמאל

71108T1VE5016 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל CR-V מקורי477.43לאהונדה

6512A87020 - מקורי434כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

7182275K004D 08- '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי168כןסוזוקי

SU001B1842V 19 - ש' - 19מגן מנוע תחתון RAV-4 מקורי2,453.18לאטויוטה

58415K001020 - מקורי2,195.94לאטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי רצפה אחורי



866A1BY00021 - מקורי277כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן תחתון למגן אחורי

V6C0805915B9B9GTI 15 - 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 10-17 'מקורי505לאפולקסווגן פולו ש

71101TF0G10ZE1.4 11 - מגן קדמי חיצוני

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי4,618.27לא14

V7E0807489D9B9V 15 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי514לא15-22

51117385267V 17 - מקורי812.45לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי

2462139V 21 - מקורי4,792.33לאפורד פומה ש' - 21מגן קדמי חיצוני

8504560070A018 - כיסוי למתיז מים שמאל במגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי240.88לא21

HC3Z17B984A17 - ש' 17-21תומך ימין למגן קדמי F -350 מקורי1,353.86לאפורד

V8T0807065EGRU12 - ש' 09-16מגן קדמי חיצוני A5 מקורי7,975.00לאאודי

V57A807441B2ZN18 - 'מקורי100כןסקודה קארוק 18-21כיסוי וו גרירה במגן אח

57704AL23018 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני B4 מקורי5,800.00כןסובארו

V2G0807217AFGRU21 - 5-מגן קדמי חיצוניD 18 'מקורי5,627.00לאפולקסווגן פולו ש

86596K200020 - מקורי509כןיונדאי וניו - 20גריל תחתון ימין

86520A8020(הייבריד) מקורי706.2לאקאיה אופטימה ש' 16-20קלקר למגן קדמי - 18

מקורי2,935.50לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי - 8474986921

86517J5600(ח) מקורי40.8כןקאיה סטינגר - 18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 18

86610L101020 - מקורי5,843.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון

521250K06015- מקורי446.54לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי ניקל לגריל תחתון ימין

FB5Z17A900AA15-17 'מקורי325.86לאפורד אקספלורר ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

51117336509V 13 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל X5 מקורי923.14לאב.מ.וו

D4171921 - ש' - 21כיסוי מדרך מגן אח' חיצוני F -150 מקורי675.05לאפורד

LC3Z17757C

מגן קדמי חיצוני ניקל עם חורים לערפל -

מקורי12,115.61לאפורד F -350 ש' 17-21 20

86560J700019 - 5/סטיישן ש' - 19סורג מגן קדמיD מקורי723.5כןקאיה סיד

86524J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל תחתון ימיןD מקורי290.7כןקאיה סיד

86613J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19תומך שמ' למגן אחD מקורי394כןקאיה סיד

V5NN807421GRU(אולספייס) מקורי4,187.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן אח' חיצוני - 22

מקורי374.78לאשברולט סילברדו - 20תומך שמאל למגן קדמי תחתון - 8417937220

V5NN807532B2UC(אולספייס) מקורי1,200.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט למגן קדמי - 22

866452B00006-08 'מקורי546לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פס דריכה למגן אח

6407A367

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

מקורי1,447.00כןמיצובישי ASX ש' - 20 20

7187161M005PK13 - (שחור) קרוסאובר 13-16פח אבנים/ספוילר אחורי SX4 מקורי744.1לאסוזוקי

V2G0805903F9B921 - 5-ספוילר/פח אבנים קדמיD 18 'מקורי719לאפולקסווגן פולו ש

982672211T19 - 'איירקרוס - 19כיסוי וו גרירה במגן קד C-5 מקורי335.12לאסיטרואן

86665C551018 - מקורי1,664.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי112.41לאאופל קורסה ש' 08-10תפס צדדי שמאל למגן קדמי -1317996008

850224AP1HV 15 - מגן אח' חיצוניQ70 15-18 מקורי4,024.54לאאינפיניטי

מקורי621.34לאלינק אנד קו 01 - 22פח אבנים/ספוילר אחורי - 888964148622

814810D36017 - מקורי552.2לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין עם חור

86577G6BA0KB1(X LINE) 21 - מגן קדמי חיצוני תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,883.20לא

86610A230015-18 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' חיצוניD מקורי1,811.60לאקאיה סיד

86564G6AA0SA117 - סורג ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי251.8לא

86990N700021 - מקורי1,793.00כןיונדאי טוסון ש' - 21תריס חשמלי ימין למגן קדמי

86612BY250

פח אבנים/ספוילר אחורי - 21 

(LIMITED)21 - 'מקורי2,952.00לאיונדאי אלנטרה ש



מקורי8,487.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון - 73575580522

מקורי444.63כןפורד קוגה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' -13 (ח)1944036

71509TBAA0018 - 4מגן גחון אחורי שמאלD -18 'מקורי351.08כןהונדה סיווק ש

86517H840018-20 'מקורי13.5כןקאיה סטוניק - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

526110H03022 - ש' - 22קלקר למגן קדמי X מקורי665.14כןטויוטה אייגו

86566AA00021 - מקורי94כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך עליון ימין למגן קדמי

865B4G6AA021 - תומך ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי49.4כן

8983621213

 ,+S , S+, LS) 21 - מגן קדמי פנימי

(  LS, LSE21 - 'מקורי1,575.00לאאיסוזו די. מקס ש

S6J4807421AGRU09-12 מקורי2,975.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

V6V9807393ACW 15 - 'מקורי49כןסקודה פביה ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

57731FJ000

כיסוי פנס ערפל קדמי ימין עם חור 

מקורי160לאסובארו אימפרזה 13-16לערפל -13

מקורי188לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמ' למגן אח' פינתי -525631204008

SU001B207821 - מקורי2,998.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21סט גריל תחתון ימין + שמאל

מקורי2,109.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי רצפה שמאל - 581660223019

86631Q0AA022 - מקורי3,492.00כןיונדאי באיון ש' - 22מגן אח' פנימי

86650R2CB0(PHEV) 22 - מקורי5,448.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן אח' חיצוני

5.26E+3521 - מקורי349.18כןטויוטה היילנדר - 21קלקר תחתון למגן קדמי

52102K002021 - מקורי715לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך בומבה למגן קדמי ימין

52103K002021 - מקורי715לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך בומבה למגן קדמי שמאל

86517Q0AB022 - 'מקורי359לאיונדאי באיון ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי375.01לאשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי תחתון - 8417937320

מקורי587.9לאב.מ.וו X3 ש' 13-21קלקר למגן קדמי - 5111807039518

865242S300V 10 - גריל תחתון ימין + חור לערפלIX35 10-15 מקורי162כןיונדאי

86642H92004D - 17 '5תומך ימ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי138.5כןקאיה ריו ש

52128F421020 - גריל תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי822כן22

81481F413020 - כיסוי פנס ערפל ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי186כן22

מקורי232.6לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי ימ' למגן אח' - 2333311818

52112F490020 - ספוילר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,077.96כן22

86512J7CA020 - מקורי4,444.90כןקאיה אקס סיד - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

V5NN807394A(אולספייס) מקורי218לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימ' למגן אח' - 22

84859001(RS) 21 - מקורי995.9לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22גריל תחתון ימין

B3T080724108- 'מקורי116לאסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי6,465.29לאוולוו V-40 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 3982036713

V5NN807049A

תומך שמאל למגן קדמי - 22 

מקורי274לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

מקורי277לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22כיסוי ימין במגן אחורי - 133454780022

מקורי147.55כןפורד מונדאו ש' 01-07תומך שמ' למגן אח' 01-07 (ח)1151811

LB5Z8419BA(ST) 20 - מקורי1,168.61לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

25163035D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי6,899.52כןפורד פוקוס

86543L110020 - מקורי182לאיונדאי סונטה ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

25329595D 22 - 4 ש' - 20ספוילר קד' שמאלD/5/SW מקורי642.02לאפורד פוקוס

מקורי189.29כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון ימין - 8454129722

מקורי807.46לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך ימין עליון למגן קדמי - 5111745972820

מקורי151.01לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך ימין תחתון למגן קדמי - 5111745973220



51128056497(M דגם) מקורי8,345.25לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני - 13

86570K200020 - מקורי580כןיונדאי וניו - 20מגן קדמי פנימי צר

86568J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מוביל אוויר ימין במגן קדמיD מקורי299.6לאקאיה סיד

850101569S18 - מקורי2,866.11לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' חיצוני

D1427809- 'מקורי134.14לאפורד אדג' ש' 09-14תומך ימ' למגן אח

6410D379XA

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חיישנים - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,159.00כן21

7239563J00

כיסוי פלסטיק למגן קד' פנימי תחתון 06-

מקורי1,532.90כןסוזוקי סוויפט ש' 0906-10

מקורי6,020.66לאוולוו V-40 ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 3982044213

51117459716V 15 - מקורי873.96לאב.מ.וו 120 ש' 15-19גריל תחתון ימין

850922902R17 - מקורי247.15לאדאצ'יה לוגאן 17-18קלקר למגן אח' ימין

מקורי8,574.00לאפיאט 3D 08-20 500מגן קדמי חיצוני - 15 (אבארט)735643994

מקורי650.15כןפורד קוגה ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמי -13 (ח)1870314

04711SEAE00ZZ03-05 מקורי3,148.32לאהונדה אקורד ש' 03-08מגן קדמי חיצוני

8264A311WA15 - מקורי359כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי מתיז מים שמאל במגן קדמי

S6J08075219B93D -12 מקורי1,140.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי679.85לאוולוו S90 ש' 16-19פס קישוט למגן קדמי - 3222740019

86552Q0AA022 - מקורי311לאיונדאי באיון ש' - 22תומך צדדי ימין למגן קדמי

5310202901(SUN) 19 - 4סורג מגן קדמיD 19 - 'מקורי1,401.54לאטויוטה קורולה ש

86551Q0AA022 - מקורי311לאיונדאי באיון ש' - 22תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86564D400016 - מקורי288.1לאקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

מקורי477.85לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22גריל תחתון ימין עם חור - 814811605022

מקורי761.06כןלקסוס IS250 ש' 08-20תומך שמ' למגן אח' - 521585307015

DB2P50260A19 - ש' 17-21מגן אח' פנימי CX-3 מקורי998.48לאמאזדה

5310206420(SE) 21 - מקורי1,439.90לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

DL9A5016019 - ש' 17-21תומך תחתון שמאל למגן קדמי CX-3 מקורי102.58כןמאזדה

V6J0807217BBGRU13- (טורבו) מקורי2,950.00לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבומגן קדמי חיצוני

7177062J00(ח) מקורי390.9כןסוזוקי ספלאש 09-15ספוילר קד'  -09

86612DB02022- מקורי4,480.00לאקאיה נירו פלוס - 22מגן אח' חיצוני תחתון

5312406260

פס קישוט שמאל לסורג מגן קדמי - 18 

(SE)18 - 'מקורי793.81לאטויוטה קאמרי ש

865914H70018 - מגן קדמי פנימי מרכזיi800 08-21 מקורי1,523.00כןיונדאי

86617DB00022- 'מקורי25לאקאיה נירו פלוס - 22כיסוי וו גרירה במגן אח

57731FE52103-05 כיסוי פנס ערפל שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי228לא08

866A1GI00021 - 'ש' - 21פס קישוט למגן אח EV 5 מקורי298לאיונדאי איוניק

86543Q0AA022 - מקורי378לאיונדאי באיון ש' - 22מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

86544Q0AA022 - מקורי378לאיונדאי באיון ש' - 22מוביל אוויר ימין במגן קדמי

86692C8AA019 - כיסוי ימין תחתון למגן אחוריi20 15-20 מקורי324לאיונדאי

6410D68920 - מקורי4,216.00כןמיצובישי טרייטון - 20בסיס מגן אחורי חיצוני

V565853666A9B917-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי חיצוני לגריל תחתון ימין

7175151K005PK09-12 מקורי97.3לאסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי פנס ערפל ימין

86652J9BA021 - 'מקורי345לאיונדאי קונה ש' - 18תומך עליון ימ' למגן אח

מקורי993.6לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך עליון שמ' למגן אח' - 525631602022

מקורי1,051.40כןשברולט מאליבו ש' 13-15גריל תחתון ימין+מסגרת ניקל -2076884613

מקורי993.88לאשברולט מאליבו ש' 13-15גריל תחתון שמאל+ מסגרת ניקל -2076882313

86576G600017 - קצה תעלת אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי18.8לא

V2K7807441AGRU21 - 'מקורי254כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

86641L500020 - מקורי553כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל



92421F250019 - מקורי15כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי פנס אחורי ימין

מקורי4,040.42לאב.מ.וו 500 ש' - 17פח אבנים/ספוילר אחורי - 5112809869421

מקורי8,469.26כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני תחתון - 8486105721

92411F250019 - מקורי15כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי פנס אחורי שמאל

מקורי1,586.42כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן קדמי - 8442371921

JR3Z17K945AA18 - מקורי1,266.08לאפורד מוסטנג 18-22סורג מגן קדמי

מקורי80לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 521444705016

86544G6700(X LINE) 20 - גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי136.4כן

מקורי807.34לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן מנוע תחתון - 5148746880319

V8T8807067BGRU11 - ש' 09-16מגן אח' חיצוני A5 מקורי9,562.00לאאודי

E7710SG00013 - 'מקורי758לאסובארו פורסטר 13-18פס קישוט עליון למגן אח

V7LA807217BGRU19 - מגן קדמי חיצוני

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי6,815.00כן15-22

86510L5020 20 - מקורי4,262.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

LJ8Z17K835BAPTM(חשמלי) מקורי8,939.38לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני תחתון - 22

86561G6700(X LINE) 20 - פס קישוט למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי477.2כן

86566G6700(X LINE) 20 - מסגרת לפנס ערפל ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187כן

מקורי1,015.54לאב.מ.וו 700 ש' 09-22גריל תחתון ימין - 5111748683816

מקורי1,408.18לאב.מ.וו X6 ש' 10-19ספוילר/פח אבנים קדמי (מגלש) - 5111731980515

68341755AB(SPORT) 21 - מקורי3,195.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21כיסוי מגן אח' חיצוני

מקורי8,327.47לאב.מ.וו 400 ש' 14-22מגן קדמי חיצוני - 5111736327514

531120F060V 13 - מקורי535.32לאטויוטה וורסו 13-18סורג מגן קדמי

V7LA8072179B920 - מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי8,196.00כן15-22

84795616

מגן קדמי חיצוני - 20 (LTZ) קבינה 

מקורי10,180.39לאשברולט סילברדו - 20מורחבת

86531S160021 - מקורי604לאיונדאי סנטה פה ש' - 21סורג מגן קדמי

84737221

 (LTZ) 20 - קישוט מרכזי למגן קדמי

מקורי2,866.65לאשברולט סילברדו - 20קבינה מורחבת

22403895D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW מקורי8,452.64לאפורד פוקוס

מקורי11,146.75לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מגן קדמי חיצוני 5111749739819-21

86526S150021 - מקורי200כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

865C2S150021 - מקורי59כןיונדאי סנטה פה ש' - 21קישוט גריל תחתון ימין

865C1S150021 - מקורי59כןיונדאי סנטה פה ש' - 21קישוט גריל תחתון שמאל

68356674AA(SPORT) 21 - מקורי3,057.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21מדרך מגן אח' חיצוני

86642S150021 - מקורי333כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

V5H0853666N9B9(GTI) 21 - מקורי330כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון ימין

מקורי458.14לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון ימין - 5111806937019

521120H08018 - מקורי1,679.03כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר קדמי

84911087(RS) 21 - מקורי4,080.10לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ספוילר/פח אבנים קדמי

86570D400016- מקורי754כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי עליון

מקורי437.1לאב.מ.וו 200 ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111805806115

85568871(LT,LS) 22 - מקורי6,291.92לאשברולט טראוורס 17-23מגן אח' חיצוני

86696S150021 - 'מקורי206כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט למגן אח

מקורי2,761.84לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סורג מגן קדמי - 8494041922

86527A9NB018 - מקורי129.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20גריל תחתון שמאל

86543D450018 - מקורי184.1לאקאיה אופטימה ש' 16-20כונס אוויר שמאל במגן קדמי



קליפס למגן קדמי + אח' +לגריל -90914000700

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי9כן08

מקורי2,390.72לאשברולט בלייזר - 19פח אבנים/ספוילר אחורי - 8487866819

86544K200020 - מקורי155לאיונדאי וניו - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

52161029065D 19 - '5כיסוי וו גרירה במגן אחD/SW 19 - 'מקורי127.55לאטויוטה קורולה ש

V5NN853835D04120 - 'מקורי1,000.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט שחור למגן אח

86517Q530020 - 'מקורי48.4לאקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

95350350V 14 - מקורי2,580.47לאאופל מוקה 14-16מגן קדמי חיצוני עליון

86696Q501020 - 'מקורי2,991.50כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט למגן אח

86517S800021 - 'מקורי137כןיונדאי פאליסייד - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

865F3S801021 - 'מקורי2,013.00לאיונדאי פאליסייד - 21פינה שמאל למגן קד

V11A8533339B9(PURE) 22 - 'ש' - 22פס קישוט למגן אח ID4 מקורי723לאפולקסווגן

8200146041

 4D 04-08 'תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי150.68כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09(ח)

B5J980786308- מקורי73לאסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' פנימי עליון

51117459712V 20 - מקורי1,240.61לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג מגן קדמי

מקורי2,838.93לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון -5112985335020

86571S000021 - מקורי149לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

86521S101021 - מקורי1,311.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21קלקר למגן קדמי

86551S150021 - מקורי134לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי3,120.17כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי תחתון כסוף למגן אח' -183140413

71107T7AJ0019 - ש' - 19תושבת פנס ערפל ימין HRV מקורי370.18כןהונדה

מקורי8,753.05לאוולוו XC90 ש' 15-22מגן קדמי חיצוני - 4000023120

86531T601021 - ש' - 21סורג מגן קדמי GV80 מקורי1,794.00לאגנסיס

מקורי168.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי - 601013600022

מקורי7,725.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן אח' חיצוני - 521591692722

86631CV00023 - ש' - 23מגן אח' פנימי EV6 מקורי1,163.40לאקאיה

PW18A0H008DC15 - 'מקורי920.78לאטויוטה אייגו ש' 15-21סט פסי קישוט למגן אח

86535GI00021 - ש' - 21מגן מרכזי קדמי פנימי EV 5 מקורי525לאיונדאי איוניק

86698GI010SCR21 - 'ש' - 21פס קישוט תחתון ימ' למגן אח EV 5 מקורי394לאיונדאי איוניק

86631S152021 - מקורי3,000.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן אח' פנימי

86551S200019 - מקורי1,550.15לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך שמאל למגן קדמי

V6J0853667D9B913-5 שD (טורבו) מקורי459כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוסורג מגן קדמי דגם

86612L140020 - מקורי1,887.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן אח' חיצוני תחתון

86564R200022 - מקורי530.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23גריל תחתון ימין

מקורי1,295.69לאטויוטה BZ4X ש' - 22גריל תחתון שמאל - 528224202022

86511N900021 - מקורי4,657.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

86512AT20023 - מקורי8,337.50לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני תחתון

850305FA0J20 - מקורי1,910.94כןניסאן מיקרה - 20מגן אח' פנימי

86610L102020 - מקורי5,843.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן אח' חיצוני עליון

86510AO01023 - מקורי4,121.90לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי1,603.10לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי שמאל - 571084204022

86515AO01023 - מקורי2,616.60לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני תחתון

86633GI00021 - 'ש' - 21תומך שמ' למגן אח EV 5 מקורי65לאיונדאי איוניק

86571AT00023 - מקורי1,232.10לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי צר

DL8V50C2219 - ש' 17-21גריל תחתון שמאל עם חור לערפל CX-3 מקורי140.04כןמאזדה

6512A92420 - מקורי458לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מוביל אוויר מרכזי במגן קדמי

מקורי120.29לאטויוטה BZ4X ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 521074204022

53114F401017-19 סורג מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי645.92כן22



76880SNBS02- 4פיה למתיז מים פנס ראשי ימיןD 06-12 'מקורי1,147.00כןהונדה סיווק ש

86565G6310

מסגרת ניקל שמאל לסורג מגן קדמי 

17-20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187לא

866114H040מגן אח' חיצוני - 08 2 דלתות מטעןi800 08-21 מקורי2,298.00לאיונדאי

SU001A486717 - מקורי822כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט למגן קדמי עליון

86613D400016- 'מקורי120.6לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך שמ' למגן אח

5328542140C019 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה בסורג מגן קד RAV-4 מקורי51לאטויוטה

51115A40FA9(M Sport) 21- ש' 18-21מגן קדמי חיצוני X4 מקורי17,094.16לאב.מ.וו

86529S801021 - 'מקורי287לאיונדאי פאליסייד - 21תושבת לוחית רישוי קד

86651Q500020 - 'מקורי132.4כןקאיה סלטוס ש' - 20תומך שמ' למגן אח

מקורי3,060.00לאלקסוס  RX ש' 08-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 521084801017

622209HS0A(ח) מקורי258.79לאניסאן אלטימה ש' 16-18תומך ימין למגן קדמי - 16

531120K35020 - מקורי202.12לאטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי ימין

86596F1510

פס קישוט למגן קדמי ימין - 19 

(PREMIUM)16-21 'מקורי1,568.20לאקאיה ספורטג' ש

521270D92620 - 'מקורי55.38כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

53122K001020 - מקורי1,674.12כןטויוטה יאריס ש' - 20קישוט תחתון סורג מגן קדמי

מקורי631.67לאב.מ.וו X2 ש' 18-פינה שמ' למגן אח' -5112745745318

86631H650021 - מקורי1,478.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' פנימי

86641H90005D - 17 '5תומך שמ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי138.5כןקאיה ריו ש

57707FL04018 - ש' - 18תומך ימין למגן קדמי XV מקורי666לאסובארו

מקורי3,789.25לאב.מ.וו 500 ש' - 17פח אבנים/ספוילר אחורי - 5112806471817

52156K001020 - 'מקורי155.43כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך שמ' למגן אח

86562H651021 - מקורי560כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון ימין

86561H651021 - מקורי560כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון שמאל

52618K001020 - מקורי1,050.17כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן מצננים תחתון

51119883617(M-SPORT) 19 - ש' 13-21מגן קדמי חיצוני X1 מקורי12,807.09לאב.מ.וו

86683A26005D 16 - 5/סטיישן ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי565.2לאקאיה סיד

מקורי8,538.06לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני - 5111745356216

מקורי6,186.57לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן קדמי חיצוני F30 לוקשרי -5111729303013

86610H8KB021 - מקורי3,111.90כןקאיה סטוניק - 18מגן אח' חיצוני

52102K001020 - (צר) מקורי444.25כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך בומבה למגן קדמי ימין

V8V580731917 - ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי A3 מקורי995לאאודי

08P46T1G60013 - (מגלש) ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V מקורי1,378.66כןהונדה

SU001A982021 - מקורי1,588.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21קלקר למגן קדמי

98253477XT19 - איירקרוס - 19סורג מגן קדמי C-5 מקורי1,005.38כןסיטרואן

D1917711- מקורי353.11לאפורד אדג' ש' 09-14סורג מגן קדמי

V8V4807377A1.8 ש' 12-19תומך שמ' למגן אח' - 12 ספורטבק A3 מקורי200לאאודי

מקורי84.87לאשברולט קרוז 08-20תומך צדדי ימין למגן קדמי -08 (מאוזן)95328894

מקורי178.15לאוולוו XC-60 ש' 18-21גריל תחתון ימין - 3142517718

1638495380

סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 19 

מקורי645.83כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19(ח)

מקורי2,502.00לאלקסוס NX ש' 15-23פח אבנים/ספוילר אחורי 521697802015-17

86614S100019 - 'מקורי311כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי תחתון ימ' למגן אח

86670S100019 - מקורי819כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,748.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אחורי פנימי - 5198427616

6400G590V 15 - מקורי5,666.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

V5F080739412- 'מקורי220כןסיאט לאון ש' 12-19תומך ימ' למגן אח

מקורי8,015.96לאוולוו V-40 ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 3982042713

86699S100019 - 'מקורי222כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למגן אח

86692S100019 - 'מקורי269כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט ימ' למגן אח



V4G8807611D16 - ש' 10-18כיסוי תחתון למצננים A7 מקורי773לאאודי

850908914R18 - מקורי1,658.19לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' פנימי מרכזי

865111G60009-10 מקורי1,331.00לאקאיה ריו ש' 07-12מגן קדמי חיצוני

6420A01815 - מקורי618לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי עליון למגן אחורי מרכזי

V5F080739312- 'מקורי205לאסיאט לאון ש' 12-19תומך שמ' למגן אח

865512W00016 - מקורי170לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18תומך שמאל למגן קדמי

86588F2AA019 - 'מקורי115כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן קד

62290BN730(ח) מקורי983.4כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מגן קדמי פנימי עליון 04-07

57705AG150(ח) ש' 07-09קלקר (עליון) למגן קדמי 07-09 B4 מקורי559כןסובארו

68143079AB14 - מקורי497לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון שמאל

V5C6807184A15- מקורי163לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך ימין למגן קדמי

86642F2AB019 - מקורי534כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך בומבה למגן אחורי ימין

96962847

תומך צדדי שמ' למגן אח' שפם (פנימי) -

מקורי117.91כןשברולט קרוז 0808-20

521640K01006-08 'מקורי300.95לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פינה שמ' למגן אח

86357C700015 - גומי בלימה במגן קדמיi20 15-20 מקורי401כןיונדאי

V8V4807109C5D 17 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי A3 מקורי2,865.00לאאודי

מקורי397.07לאאופל מוקה 14-16טבעת ניקל לגריל תחתון ימין - 9502181414

86524H8KB021 - מקורי204.1כןקאיה סטוניק - 18גריל תחתון ימין

81497F401017 - כיסוי ימין לפנס אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי291.8כן22

51127302548

 (F56) 14-20 פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,316.94לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14(ONE) (ללא חיישני חניה)

865B4Q000021 - תומך ימין למגן קדמיi20 - 21 מקורי317כןיונדאי

86521F1610(PREMIUM) 19 - מקורי1,515.90כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל

521194D92412 - ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי4,750.00לאלקסוס

620221HA0H11- מקורי1,263.23לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי חיצוני ללא חורים לערפל

86651Q000021 - 'תומך שמ' למגן אחi20 - 21 מקורי310כןיונדאי

86635G500016 - מקורי44לאקאיה נירו 16-23תפס שמאל למגן אח' פנימי

מקורי11,953.56לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני - 5112849393819

מקורי879.28לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין - 5111739688412

521194A92219 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים RAV-4 מקורי8,357.00לאטויוטה

29110H860021 - מקורי933לאקאיה סטוניק - 18מגן מנוע תחתון

מקורי9,804.48לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני - 5112747559517

521280K85020 - מקורי889.24כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ללא חור שמאל

86656J9BA021 - 'מקורי128לאיונדאי קונה ש' - 18תומך ימ' למגן אח

521280K86020 - מקורי842.55כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון עם חור שמאל

מקורי659.62לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון ימין - 5111849344217

96845503

תפס צדדי שמאל לכנף קדמי -08 

מקורי28.69לאשברולט קרוז 08-20(שטוח)

מקורי5,092.00לאפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני תחתון לצבע - 73565540116

86562J9CB021 - מקורי946כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

5272406010SE 18 - 'מקורי963.94לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי4,424.65לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' פנימי - 5112730078814

86652A900015 - 'מקורי32.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20תומך צדדי ימ' למגן אח

51115A3C89722 - מקורי1,309.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14קישוט מרכזי למגן קדמי

מקורי1,303.37לאב.מ.וו 300 ש' 12-18סורג מגן קדמי -5111726347812

84137D700016 - מקורי372.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע אמצעי שמאל

865E2N700021 - מקורי256כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

מקורי643.23לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר קד' שמאל - 524487801018



V5J0853666A9B9

גריל תחתון ימין פנימי למגן קדמי -11 

מקורי43כןסקודה פביה ש' 08-14(ח)

86552N700021 - מקורי311כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

52166B1060(ח) 'מקורי94.6כןדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן אח

29110C850019 - מגן מנוע תחתוןi20 15-20 מקורי2,000.00כןיונדאי

86560B950017 - ש' 14-19מגן קדמי פנימי צינור i10 מקורי427כןיונדאי

86530C856019 - מגן קדמי פנימיi20 15-20 מקורי3,157.00כןיונדאי

8983951540

 ,+2X4 (S , S 21 - גריל תחתון שמאל

( +LS21 - 'מקורי653.07לאאיסוזו די. מקס ש

86633F200016 - מקורי15כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך שמ' עליון למגן אח' פנימי

620261041R21 - מקורי2,425.88לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג מגן קדמי עם חור לחיישן

52128B404006- 'מקורי109.1לאדייהטסו טריוס ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי980.96לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך שמ' למגן אח' - 521564803108

735642141V 15 - 3סורג מגן קדמיD 08-20 500 מקורי922לאפיאט

865111M10009- מקורי2,685.10כןקאיה פורטה 09-12מגן קדמי חיצוני

6420A05420 - מקורי497כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי עליון במגן אחורי ימין

57707FG01208- ש' 08-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי B3 מקורי99לאסובארו

7174154L005PK5D 09-10 4/5סורג מגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי644לאסוזוקי

V7P6807221CGRU10- מקורי5,918.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן קדמי חיצוני

מקורי3,555.65כןשברולט אפיקה ש' 07-09מגן קדמי חיצוני מושלם 07-09 (ח)93744489

865522L00010- 5תומך ימין למגן קדמיD 07-12 'ש i30 מקורי172לאיונדאי

8975525390V 21 - 'מקורי1,193.14לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פינה שמ' למגן אח

622358212R22 - מקורי1,038.13לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי921.35כןאופל אסטרה ש' 16-19ספוילר קד' שמאל - 3908920216

521590U92117 - מקורי4,114.76כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן אחורי חיצוני

מקורי147.2לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22תומך שמ' למגן אח' - 604409880022

מקורי211.68לאאופל קורסה ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי שמאל - 1344243115

מקורי8,933.19לאוולוו XC-40 ש' 18-23מגן אח' פנימי - 3238513418

V8V4807067MGRUש' 12-19מגן אח' חיצוני - 13 עם חיישנים A3 מקורי6,154.00לאאודי

V1S0807183A12-מקורי102כןסקודה סיטיגו 12-18תפס שמאל למגן קדמי

57707AG10007-09  ש' 07-09תומך שמאל עליון למגן קדמי B4 מקורי252לאסובארו

6400J140V 17 - תומך ימין למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי102כן19

V6F9807377D18 - 'מקורי195כןסיאט ארונה ש' - 18תומך שמ' למגן אח

מקורי1,336.73לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי (אלומניום) 1277632508-10

7407A67418 - מקורי1,191.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט (כנפון) למגן קדמי ימין

מקורי1,751.00כןפיאט 500 ש' - 21מגן קדמי פנימי - 5214144321

8984898284( LS+, LS) 21 - מקורי1,073.97לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן אח' חיצוני

מקורי2,237.31לאלקסוס NX ש' 15-23סורג מגן קדמי - 521127821018

V7N0807441GRU13-'מקורי134לאסיאט אלהמברה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח

86512N7010(ELITE) 21 - מקורי2,990.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

86577N7000(ELITE) 21 - מקורי735כןיונדאי טוסון ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

5.21E+10521 - מקורי1,383.02לאטויוטה היילנדר - 21תומך שמאל למגן קדמי

86510K4AB0(חשמלי) מקורי4,153.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני - 21

5.22E+10521 - מקורי1,278.17כןטויוטה היילנדר - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

86631K4CA0(חשמלי) מקורי2,747.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' פנימי - 21

6VV60GXHAB21 - 'מקורי191לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי וו גרירה במגן קד

6410C63715 - 'מקורי594כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי3,056.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני עליון שחור - 73564397816

850326CA0A19 - מקורי2,603.69כןניסאן אלטימה ש' - 19מגן אח' פנימי



57731FE200WG(ח) גריל תחתון ימין 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי672כן08

86511G6AA021 - מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,383.40לא

86631G6AA021 - מגן אח' פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,190.40כן

86550GI11021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון EV 5 מקורי1,586.00כןיונדאי איוניק

מקורי8,542.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן אח' חיצוני - 21 (חשמלי)5215942947

מקורי1,142.44לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן מנוע תחתון (כוורת) - 526184703013

V82A807067GRU19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים A1 מקורי4,803.00כןאודי

96542986

תומך צדדי שמאל למגן קדמי 03-08 

(ח)

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי28.12כן5

86521GI00021 - ש' - 21קלקר למגן קדמי EV 5 מקורי436כןיונדאי איוניק

86525GI00021 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי EV 5 מקורי292לאיונדאי איוניק

86560F160019 - מקורי1,762.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי

SU001A344321 - 'מקורי24.12כןטויוטה פרואייס סיטי - 21תומך שמ' למגן אח

86670GI000YEV21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי EV 5 מקורי2,618.00לאיונדאי איוניק

04718T7JH00ZB15 - 'ש' 15-18פינה שמ' למגן אח HRV מקורי1,348.43לאהונדה

850446500R(ח) מקורי792.31כןרנו קליאו סטיישן 14-18תומך ימ' למגן אח' - 14

570130D04114 - (בומבה) מקורי1,574.81לאטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימין למגן קדמי

86517Q4000(חשמלי) מקורי33.3לאקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן קד' - 21

86612G6AB0AHV21 - פח אבנים/ספוילר אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,452.30לא

86546G6AA021 - מוביל אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי91.2לא

AB610HY11- ש' 11-18מגן מנוע תחתון קד' ימין i25 חליפי256.02לאיונדאי אקסנט

AB613NI15- חליפי1,279.95כןניסאן ג'וק 15-19מגן קדמי חיצוני תחתון

AB617PE08-12 חליפי557.58כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגן אח' פנימי

AB622MA09-10 4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 09-13 'חליפי85כןמאזדה 3 ש

AB622OP11 - חליפי72.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי עליון לגריל תחתון ימין

AB623VW97- חליפי250כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB628OP15 - חליפי167.2כןאופל קורסה ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור

AB62LE17-14 ש' 15-23מגן אח' חיצוני NX חליפי7,488.50כןלקסוס

AB62SK08- חליפי62.7כןסקודה סופרב ש' 08-13גריל תחתון ימין

AB630RE5D 07-08 4/5מגן אח' חיצוניD 04-09 'חליפי866.67כןרנו מגאן ש

AB632OP16 - חליפי3,524.20כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

AB632VW97-00 חליפי125.17כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00ספוילר

AB637NI15 - חליפי355.31כןניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי שמאל

AB637SU13 - חליפי207.4כןסובארו פורסטר 13-18כיסוי מתיז לפנס ימין

AB639FI12- חליפי236.02לאפיאט פנדה ש' 12-18גריל תחתון שמאל לערפל עם חור

AB640SU16- ש' 12-17כיסוי לפנס ערפל שמאל עם חור XV חליפי425כןסובארו

AB642MI10- חליפי2,306.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מסגרת ניקל למגן קדמי

AB642OP16 - חליפי562.7כןאופל אסטרה ש' 16-19גריל תחתון ימין עם חור

AB645CI11- ש' 11-18גריל תחתון ימין +חור לערפל  C-4 חליפי451.92כןסיטרואן

AB648RE16-18 חליפי1,875.39כןרנו קדג'אר 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB648TO12- חליפי185.61כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15גריל תחתון ימין

AB649NI18 - טרייל ש' 15-23מסגרת לפנס לד ערפל ימין X חליפי451.92כןניסאן

AB650SU16 - חליפי582כןסובארו פורסטר 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB653ME

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (6 חורים) -

14 

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי3,806.02לא14-21

AB653OP16 - חליפי873.46כןאופל אסטרה ש' 16-19פח אבנים/ספוילר אחורי

AB654TO18-20 חליפי2,352.99כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' פנימי



AB655FI13- 500 ש' 13-17מגן קדמי פנימי עליוןL חליפי717.27כןפיאט

AB655MA10- (צדדי) חליפי52כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך ימין למגן קדמי

AB656TO12- 'חליפי558כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פינה (כנפון) ימין למגן קד

AB657FO15 - מגן קדמי חיצוני

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי3,595.26כן19

AB657MA5D 07-08 5מגן קדמי חיצוניD 04-08 'חליפי1,217.93כןמאזדה  3 ש

AB657NI17 - חליפי436.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19גריל תחתון שמאל

AB657SU16-  חליפי1,032.41לאסובארו פורסטר 13-18מגן מנוע - תחתון

AB658OP16 - (סטיישן) חליפי3,206.02לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי חיצוני

57010724AE11 - 'מקורי5,382.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13קלקר למגן אח

71193T7AJ0015 - ש' 15-18תומך צדדי ימין למגן קדמי HRV מקורי96.03לאהונדה

מקורי454.47כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 898330177017

6407A38020 - מקורי863כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20קישוט ניקל תחתון גריל תחתון ימין

86589GI00021 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד EV 5 מקורי123כןיונדאי איוניק

520300D05014-16 מקורי441.27לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין + חור + ניקל

86551S800021 - מקורי176כןיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

850447235R15 - 'מקורי109.49לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

V57A80798418 - 'מקורי445כןסקודה קארוק 18-21פינה ימ' למגן אח

86531AA01021 - מקורי1,073.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג מגן קדמי

מקורי2,449.91לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע מרכזי תחתון מושלם - 514104702119

758908453R15 - מקורי626.51לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן מנוע תחתון

86612BY20021 - מקורי2,152.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

86642AA20021 - מקורי488כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

53113YP110

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 20 

מקורי109.57לאטויוטה היילקס ש' 15-21(סהרה)

86564G6BA0(X LINE) 21 - גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי251.8לא

6NC13RXFAB(ספורט) מקורי3,933.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני - 18

71102SWAG0010 - ש' 08-12ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V מקורי2,752.30לאהונדה

86574G500016 - מקורי148.5כןקאיה נירו 16-23כונס אוויר פנימי במגן קדמי ימין

KE610BV260RD

סט קישוטים אדום לפנסים ראשיים ימין 

מקורי1,349.14לאניסאן ג'וק 15-19+ שמאל - 15

752101457R16-18 מקורי1,174.44לארנו קדג'אר 16-20מגן קדמי פנימי

86543AA01021 - מקורי192לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

86551R200022 - מקורי491.8לאקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך שמאל למגן קדמי צדדי

521130D22021 - מקורי265כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גריל תחתון שמאל

68261710AA(LAREDO) 17 - מקורי212לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

7173280J004D 08- 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי136.9לאסוזוקי

מקורי2,167.24לאוולוו XC90 ש' 15-22ספוילר/פח אבנים קדמי - 3979379220

521190R920V 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני RAV-4 מקורי5,056.41לאטויוטה

531130R090V 19 - ש' - 19סורג מגן קדמי RAV-4 מקורי1,823.52לאטויוטה

982535231T19 - 'איירקרוס - 19כיסוי וו גרירה במגן אח C-5 מקורי310.7כןסיטרואן

86612C550018 - מקורי3,592.70לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

620226FR3H4X4 18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X מקורי7,468.34כןניסאן

866A5GI10021 - 'ש' - 21פינה שמ' למגן אח EV 5 מקורי1,091.00כןיונדאי איוניק

מקורי3,253.22לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' פנימי 521713317018-20

86597GI00021 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל EV 5 מקורי241כןיונדאי איוניק

86641R200022 - 'מקורי1,437.40לאקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך בומבה שמ' למגן אח

5215942938V 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני RAV-4 מקורי6,495.00כןטויוטה



86611AA220(LIMITED) 21 - מקורי4,938.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' חיצוני

86612K201020 - מקורי2,991.00לאיונדאי וניו - 20מגן אח' חיצוני תחתון

29110R200022 - מקורי2,811.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן מנוע תחתון

735684867V 14 - 'מקורי3,465.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה שמאל למגן קד

960103SH0A17 - מקורי217כןניסאן סנטרה ש' 17-19ספוילר קדמי

מקורי4,971.91לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מגן קדמי חיצוני -15609690110

758903088R15 - מקורי2,957.89לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן מנוע ימין+מרכזי+שמאל

68451135AA20 - מקורי666.79לאדודג' ראם - 20ספויילר שמאל אחורי

מקורי187.48לאאם ג'י EHS ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי - 3013682421

LR08302217- מקורי12,920.25לארובר דיסקברי 5 ש' -16מגן אח' חיצוני

86595R210022 - 'מקורי1,718.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קישוט פנס ערפל קד' שמ

5310233150V 18 - מקורי3,198.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

מקורי2,437.03לאטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון ימין - 814810622021

86560CG00022 - מקורי1,994.00לאיונדאי סטאריה ש' - 22מגן קדמי חיצוני

86595G6BA0

 X) 21  - פס קישוט למגן קדמי שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי68לא

מקורי2,412.69כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן קדמי חיצוני תחתון שמאל - 581660217019

V8W580745316 - 'ש' 16-19תומך שמ' למגן אח A4 מקורי141לאאודי

86667H840018-20 'מקורי21.6כןקאיה סטוניק - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

42543359V 17 - ש' 17-20מגן אח' חיצוני תחתון X מקורי3,748.44לאאופל מוקה

86563G6BA0(X LINE) 21 - גריל תחתון שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי251.8לא

86610G6BC0(X LINE) 21 - מגן אח' חיצוני עליון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,479.90לא

64900CL100(LUXURY) 21 - מקורי5,998.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי פנימי

86980N700021 - מקורי1,793.00כןיונדאי טוסון ש' - 21תריס חשמלי שמאל למגן קדמי

86656G6BA0

המשך קשת כנף אחורית שמאל (במגן) 

(X LINE) 21 -

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי29.8לא

520230H03022 - ש' - 22מגן אח' פנימי X מקורי724.43כןטויוטה אייגו

מקורי3,200.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי פנימי מרכזי - 526215302013

57707SJ31019 - 'מקורי499לאסובארו פורסטר - 19תומך שמ' פנימי למגן אח

86552AA00021 - מקורי227כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

מקורי854לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' פנימי מרכזי - 5209073316

71106T7AJ2019 - ש' - 19גריל תחתון שמאל HRV מקורי504.62כןהונדה

62022HV20A

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

מקורי5,860.44לאניסאן קשקאי ש' 14-20(לבן) - 17

V57A80798318 - 'מקורי445כןסקודה קארוק 18-21פינה שמ' למגן אח

86569AA01021 - מקורי750כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

86596G6BA0

 X) 21 - פס קישוט למגן קדמי ימין

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי68כן

86595AA01021 - מקורי392כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

86544G6BA0(X LINE) 21 - קישוט גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי163.6כן

V8V4807067PGRU

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 17 

מקורי7,360.00לאאודי A3 ש' 12-19ספורטבק

620223711R18 - מקורי3,550.65לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

V5K0807241EGRU09- 'מקורי188לאפולקסווגן גולף ש' 09-13כיסוי וו גרירה במגן קד

86512R201022 - מקורי3,728.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי חיצוני תחתון

86531R201022 - מקורי1,567.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג מרכזי במגן קדמי



521120D22021 - מקורי527כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גריל תחתון ימין

מקורי8,415.45לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מגן אח' חיצוני - 163895378019

86523H8410

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל 18-

מקורי515.1כןקאיה סטוניק - 2018

85022HV33C

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 17 (לבן 

מקורי9,730.56לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנינה)

525760D47021 - 'מקורי999.64כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

86671R201022 - מקורי3,046.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פח אבנים/ספוילר אחורי

86657R200022 - 'מקורי671.1לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פינה ימ' למגן אח

752108035R18 - מקורי2,143.71כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

86591G200016 - מקורי283כןיונדאי איוניק ש' 16-20ספוילר קדמי

86642R200022 - 'מקורי1,437.40כןקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך בומבה ימ' למגן אח

86652R200022  - מקורי146לאקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך ימ' למגן אח' צדדי

92135N700021 - מקורי927כןיונדאי טוסון ש' - 21קישוט מעל פנס ראשי שמאל

86651R200022 -מקורי146כןקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך שמ' למגן אח' צדדי

521190Z964V 15 - מקורי6,460.85לאטויוטה אוריס ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

86517R200022 - 'מקורי179.8לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי488.74לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פינה שמ' למגן אח' - 898238290012

DG8M50C2117-19  4גריל תחתון שמאלD/5D 15-21 'מקורי83.22כןמאזדה 2 ש

AB774RE09- (פלסטיק כוורת) 4מגן אח' פנימי עליוןD 09-15 'חליפי402.37כןרנו פלואנס ש

AB775ME21 - מגן קדמי חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי8,561.32כןש' 15-21

AB778RE09- '4תומך ימ' פינתי למגן אחD 09-15 'חליפי250כןרנו פלואנס ש

AB779PE14-18 חליפי282.3כןפג'ו 308 ש' 14-20סט תומכים למגן קדמי

AB779VW09- (עם ערפל) חליפי380.95כןפולקסווגן גולף ש' 09-13גריל תחתון שמאל

AB77LE15 - ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי NX חליפי982.06כןלקסוס

AB782AU13-16 ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 חליפי4,187.09כןאודי

AB785AU

מגן קדמי חיצוני + חורים לחיישנים+ 

חליפי2,400.00כןאודי A3 ש' 12-19מתזים - 12

AB787AU13-16 ש' 12-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים A3 חליפי3,608.02לאאודי

AB787TO17-19 מגן קדמי חיצוני עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי3,478.50כן22

AB78VW15 - 'חליפי155.2כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח

AB793KI15- 5מסגרת לפנס ערפל שמאלD 11-16 חליפי134.93כןקאיה פיקנטו

AB797RE

בית פנס ערפל קדמי שמאל (עם חור)-

115D 11-13  חליפי482.46כןרנו קליאו

AB798VW09- חליפי876.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13ספוילר קדמי

AB799PE10-12 חליפי1,986.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

AB7BM05-12 חליפי680.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12מגן אח' פנימי

AB7IN14 - 'ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן אח Q50 חליפי303.25כןאינפיניטי

AB800PE09- חליפי350כןפיג'ו 3008 10-16גריל תחתון שמאל לערפל בלי חור

AB807AU15 - ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 חליפי468.02לאאודי

AB807VW

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל וניקל 

14 -5D 10-17 'חליפי256.8כןפולקסווגן פולו ש

AB808RE13- (שחור) 4סורג מגן קדמיD 09-15 'חליפי673.9כןרנו פלואנס ש

AB809PE08- 'חליפי306.02לאפג'ו 308 08-13פס קישוט שמ' למגן אח

AB812AU13 - 16 ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 חליפי2,861.95כןאודי

AB816MA08-09  חליפי1,116.94לאמאזדה 6  ש' 08-13סורג מגן קדמי

AB817AU16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 חליפי6,702.25כןאודי

AB819BM06- ש' 06-10פס קישוט למגן קדמי ימין ניקל X5 חליפי462.64כןב.מ.וו

AB81SK05-08 חליפי156.6כןסקודה פביה ש' 01-08פס קישוט ימין למגן קדמי

AB81TO13- חליפי246.8כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' מתחת לפנס



AB821KI3D 13- 3מגן אח' חיצוניD 13-16 חליפי2,324.07כןקאיה פיקנטו

AB823PE11- (ניקל) חליפי432.75כןפג'ו 308 08-13פס קישוט לסורג מגן קדמי

AB82SZ

מגן קדמי חיצוני 4/5D 05-07 (לדגם 

חליפי2,306.02לאסוזוקי ליאנה ש' 5/4D 05-07עם קישוטים)

AB836KI3D 13- (צר) 3סורג מגן קדמי עליוןD 13-16 חליפי350כןקאיה פיקנטו

AB837FO14 - חליפי3,062.98כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון

86511G6AA1(GT) V 21 - מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,874.00לא

86612F1500(LE) 19 - מקורי4,860.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני תחתון

521290H05022 - 'ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד X מקורי159.3כןטויוטה אייגו

865C1L140020 - מקורי360לאיונדאי סונטה ש' - 20קישוט למגן קדמי תחתון שמאל

86662G6AB0AHV21 - כיסוי ימין לפנס ערפל אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי229לא

מקורי3,716.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן קדמי חיצוני מרכזי שחור - 73568485114

6400J77320 - מקורי171כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון שמאל

86543G6AB0AHV21 - מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי655.2לא

מקורי883.2כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך גומי שמ' למגן אחורי - 525924209016

86531CJCB0(PHEV) 22 - מקורי1,567.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג מגן קדמי

V8W580789016 - (קטן) 'ש' 16-19תומך ימ' למגן אח A4 מקורי68לאאודי

מקורי769.43לאסיטרואן C-1 ש' 14-18קישוט למגן קדמי - 161222808014

מקורי187.7כןפורד קוגה ש' 13-18(ח) תומך פנימי שמאל למגן קדמי -522081313

86611L1000V 20 - מקורי4,943.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן אח' חיצוני עליון

86671R2CA0(PHEV) 22 - מקורי1,151.40לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פח אבנים/ספוילר אחורי

86596R2000

פס קישוט למגן קדמי ימין - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי2,160.20כןקאיה ספורטג' ש

86531R2000(URBAN) 22 - מקורי1,567.70לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג מגן קדמי

מקורי2,222.72לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן מנוע תחתון - 514204201119

מקורי89.32לאאופל קורסה ש' 08-10תומך ימ' צדדי מסילה למגן אח' -1317990410

מקורי255.19כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07גריל תחתון ימין 521270213005-07

86617R2000 22 - 'מקורי189לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי וו גרירה במגן אח

86681Q4000(חשמלי) מקורי67.9לאקאיה נירו 16-23פס קישוט שמ' למגן אח' - 20

מקורי774.08לאטויוטה RAV-4 ש' - 19גריל תחתון ימין - 520304209022

521170H01015 - מקורי2,342.72לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי פנימי עליון

64900N7010(עם מקום לרדאר) מקורי3,950.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי פנימי - 21

מקורי1,844.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה שמאל למגן קד' עם חיישנים - 521131690122

86520DB00022- מקורי665.1לאקאיה נירו פלוס - 22קלקר למגן קדמי

850705558R17 - מקורי3,196.67כןדאצ'יה לוגאן 17-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,844.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה ימין למגן קד' עם חיישנים - 521121690122

865A7DB00022- מקורי22.3לאקאיה נירו פלוס - 22תומך שמאל תחתון למגן קדמי

מקורי662.16לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן קדמי פנימי צר - 521321215022

מקורי924.4לאדייהטסו טריוס ש' 98-05מגן קדמי חיצוני 521198741901-05

86689G200016 - 'מקורי326כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט תחתון למגן אח

6410D647HA20 - מקורי5,462.00כןמיצובישי טרייטון - 20מגן אח' חיצוני

86591H8HA021 - מקורי337.9לאקאיה סטוניק - 18ספוילר קדמי

מקורי379לאפיאט 3D 08-20 500סורג שמאל במגן קדמי - 73564230215

מקורי815.82כןאופל אינסיגניה 11-16(ח) גריל תחתון ימין + חור לערפל -1326992811

86612J7DA0V 19 - 5/סטיישן ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי2,188.50לאקאיה סיד

86515CV00023 - ש' - 23מגן קדמי חיצוני תחתון EV6 מקורי2,414.40לאקאיה

מקורי199.21כןשברולט קפטיבה ש' 07-10קלקר למגן קדמי 07-09 (ח)96623444



57707SJ33019 - 'מקורי462לאסובארו פורסטר - 19תומך שמ' חיצוני למגן אח

521250D09017 - מקורי616.26לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט לגריל תחתון ימין

521260D08017 - מקורי616.26לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט לגריל תחתון שמאל

86569GI00021 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי EV 5 מקורי885לאיונדאי איוניק

86511R0000(LX) 21 - מקורי4,810.40לאקאיה קרניבל ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

86695H8KA020 - 'מקורי724.8לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט ימ' למגן אח

29110P250021 - מקורי1,920.60לאקאיה סורנטו ש' - 21מגן מנוע תחתון

מקורי1,769.52לאטויוטה BZ4X ש' - 22פינה שמאל למגן קד' - 521134215022

V4KE807241GRU19 - 'מקורי249לאאודי אי-טרון - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

DL8V50C1219 - ש' 17-21גריל תחתון ימין עם חור לערפל CX-3 מקורי140.04לאמאזדה

מקורי1,603.10לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי ימין - 571074204022

7171251K0000009-11 'מקורי14.6לאסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי14,950.15לאוולוו XC-60 ש' 18-21מגן אח' חיצוני - 4000235918

86520AT00023 - מקורי445.5לאקאיה נירו 16-23קלקר למגן קדמי

86520AO00023 - מקורי278.4לאקאיה נירו 16-23קלקר למגן קדמי

מקורי4,700.20לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני (ללא חיישנים) 9547927008-10

V5JA8076829B913-16 מקורי70לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון ימין

מקורי13.8כןסוזוקי ספלאש 09-15קליפס למגן קדמי + אחורי 94090832709-10

527120D18021 - מקורי1,433.08לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קישוט לגריל תחתון ימין

מקורי776.24לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט עליון שמאל לסורג מגן קדמי - 527130620021

מקורי160.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך שמאל למגן קדמי - 898248820117

620905FA1A20 - מקורי492.29כןניסאן מיקרה - 20קלקר עליון למגן קדמי

13269929

גריל תחתון שמאל+ חור לערפל -11 

מקורי815.82כןאופל אינסיגניה 11-16(ח)

V6JH807421DGRU13- מקורי2,972.00לאסיאט טולדו ש' 13-18מגן אח' חיצוני

AB838AU

פינה ימין למגן קד' עם חורים למתיזם 

חליפי1,317.60כןאודי A1 ש' 11-18וחורים לחיישנים - 11

AB840MA13-16 (צר) '4/5מגן מנוע קד' קדD 13-18 'חליפי237.86כןמאזדה 3 ש

AB84CAV 14 - ש' 14-18קישוט גריל תחתון ימין CTS חליפי1,111.42כןקאדילאק

AB856FO98-00 (לצבע) חליפי350כןפורד מונדאו ש' 98-00מגן אח' חיצוני

AB859TO15- חליפי4,171.43כןטויוטה היילנדר 15-20סורג מגן קדמי

AB85CV06-08 חליפי1,587.10כןשברולט אפלנדר ש' 06-09מגן אח' פנימי

AB861MI

מגן אח' חיצוני (ללא חיישנים+ללא 

חליפי2,100.35כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חורים לכנפון)15-17

AB863HY14- ש' 11-15מגן קדמי חיצוני i35 חליפי1,567.82כןיונדאי אלנטרה

AB863MI(מושלם כולל מדרך) חליפי1,989.30כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן אח' חיצוני -15

AB865RE13-16 5סורג מגן קדמיD 13-19  חליפי662.74כןרנו קליאו

AB866HY14-16 ש' 14-19מגן קדמי חיצוני i10 חליפי1,086.02לאיונדאי

AB867KI15 - 5סורג מגן קדמיD 11-16 חליפי1,096.07כןקאיה פיקנטו

AB86SK08-11 חליפי88.8כןסקודה פביה ש' 08-14ספוילר/פח אבנים קדמי

AB871TO12- חליפי364.71כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך שמאל למגן קדמי

AB872RE13-16 5מגן אח' חיצוניD 13-19  חליפי1,106.02לארנו קליאו

AB875BM

מגן קדמי חיצוני +חור ערפל 

חליפי5,135.12כןב.מ.וו 500 ש' 08-11וחישן+מתיז -10

AB876MA10- חליפי2,271.43כןמאזדה 5 ש' 10-18מגן קדמי חיצוני

AB877CV11-12 חליפי704.4לאשברולט קרוז 08-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB878MA13-16 '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 13-18 'חליפי68.38כןמאזדה 3 ש

AB878RE13- (פלסטיק) 4מגן קדמי פנימי כוורתD 09-15 'חליפי699.67כןרנו פלואנס ש

AB878TO12- 'חליפי305.41כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך ימ' למגן אח

AB880CV13- חליפי1,310.50כןשברולט טראקס ש' 13-16מגן קדמי פנימי תחתון

AB880HY12 - מגן קדמי חיצוניi20 12-15 חליפי1,692.35כןיונדאי



AB880MI

קישוט צד אמצעי ניקל למגן קדמי ימין -

חליפי1,310.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

AB881RECW,3D 10- 3/5מגן קדמי פנימיD/CW 10-16 'חליפי1,156.66כןרנו מגאן ש

AB882HY15-חליפי497.25כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך שמאל למגן קדמי

AB883HY15-חליפי501.5כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי

AB885CV13- חליפי788.8כןשברולט מאליבו ש' 13-15גריל תחתון שמאל+ מסגרת ניקל

AB885HY18-20 חליפי266.49כןיונדאי קונה ש' - 18מסגרת גריל תחתון ימין

AB885RE09 - 'חליפי359.59כןרנו קנגו 09-18פינה שמ' למגן אח

AB88SK06-08 (צדדי קטן) חליפי47.78כןסקודה אוקטביה ש' 06-08גריל תחתון ימין

AB894FO01- 'חליפי268.02לאפורד טרנזיט ש' 01-06פינה שמאל למגן קד

AB899MI15 - חליפי274.5כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך ימין למגן קדמי

86510S100019 - מקורי4,804.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני עליון

86521S1000(ח) מקורי1,311.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קלקר למגן קדמי - 19

5XB40LXHAA

מגן קדמי חיצוני תחתון - 15 

(LONGITUDE)15-18 מקורי5,621.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד

V5JH807421B13- מקורי2,861.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני

622545490R20 - מקורי1,356.92כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

71123SWWE3110 - ש' 08-12סורג מגן קדמי CR-V מקורי672.47כןהונדה

86641E670018 - מקורי590כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך שמ' למגן אח' בומבה

מקורי3,184.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' חיצוני ( 2 דלתות) - 73549786315

850452731R15 - 'מקורי158.83כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

52115B101006-11 (צדדי) מקורי179.3לאדייהטסו סיריון ש' 06-11תומך ימין למגן קדמי

521630K01006-08 'מקורי300.95לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פינה ימ' למגן אח

620223JM1H14 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני QX60 מקורי6,288.93לאאינפיניטי

V565853665A9B917-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי חיצוני לגריל תחתון שמאל

86571F2AA019 - מקורי716כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן קדמי פנימי מרכזי

86563F2AA019 - מקורי495לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

V8V0807550A5D 17 - ש' 12-19קלקר למגן קדמי A3 מקורי950לאאודי

V5658536659B917-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי פנימי לגריל תחתון שמאל

מקורי2,392.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט שחור למגן אח' - 73564234915

17046184D 11- מקורי5,799.23לאפורד מונדאו ש' 08-12מגן אח' חיצוני ללא חישנים

865211G600(ח) מקורי178.9כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר שמאל למגן קדמי 09-10

6400G17720 - מקורי422כןמיצובישי טרייטון - 20תומך פנימי שמאל למגן קדמי

V1S082114113- מקורי241כןסיאט מיי ש' 13-18תומך שמאל לכנף קדמי

מקורי83.74כןשברולט קרוז 08-20תומך צדדי שמ' למגן אח' (חיצוני) -9483309008

מקורי1,672.47לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך צדדי שמ' למגן אח' - 525664802008

620220X802(ח) מקורי3,258.56כןניסאן טראנו ש' 00-05מגן קדמי חיצוני -00

866202L00007-09 '5קלקר למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי329כןיונדאי

8975509372( +LS) 21 - מקורי3,228.66לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

13368951CW 11 - 'מקורי123.36לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך ימ' חיצוני למגן אח

620265111R22 - מקורי3,963.17לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22מגן קדמי חיצוני תחתון

850100011V22 - מקורי3,020.92לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22מגן אח' חיצוני

622115FA0A20 - מקורי345.27כןניסאן מיקרה - 20תומך בומבה למגן קדמי שמאל

7182180J005D 09-11 '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי118.3לאסוזוקי

מקורי3,720.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה שמאל למגן קד' - 73568486218

5000B60820 - מקורי1,581.00כןמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי פנימי תחתון

V6F98548289B9

פס קישוט למגן קדמי ימין (המשך 

מקורי106כןסיאט ארונה ש' - 18קשת) - 18



V6F98548279B9

פס קישוט למגן קדמי שמאל (המשך 

מקורי106כןסיאט ארונה ש' - 18קשת) - 18

מקורי215.36לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך שמאל למגן קדמי -5051351010

מקורי9,986.00לאקאדילאק ATS 13-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 2333607613

620224GD0HV 14 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני Q50 מקורי5,321.00לאאינפיניטי

LR12943719- מקורי21,908.25לאדיפנדר 19-מגן אח' חיצוני

מקורי154.4לאאיסוזו די. מקס ש' - 21תפס שמ' למגן אח' - 898393803221

V1S0807109D12-17 מקורי1,063.00לאסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי פנימי

525760D45017 - 'מקורי746.43כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמ' למגן אח

מקורי2,710.22לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי פנימי עליון - 982167378019

261523351R22 - מקורי719.75לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22סט גרילים תחתון ימין + שמאל

V1S0807248B12-מקורי306לאסקודה סיטיגו 12-18קלקר למגן קדמי

511657960R22 - 'מקורי144.69לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי97.8לאדייהטסו YRV ש' 01-04תומך ימין למגן קדמי 01-04 (ח)5211597401

מקורי172לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון ימין עם ערפל - 73564354516

3915465J00Z2S06- מקורי1,365.20לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כיסוי במגן קד' לעין מתיז שמאל

V81A807233B17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון למגן קדמי Q2 מקורי521לאאודי

57707AG011

תומך שמאל  צדדי למגן קדמי 04-06 

מקורי185כןסובארו B4 ש' 04-06(ח)

866224D200(ח) מקורי124.9כןקאיה קרניבל ש' 07-10תומך ימ' למגן אח' -07

מקורי2,520.00לאלקסוס NX ש' 15-23מגלש תחתון לספויילר מגן אחורי - 507687802015

620225FA0C(כסוף) מקורי5,114.32כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

865151C30006-(פלסטיק) מקורי50לאיונדאי גטס ש' 06-09תומך שמאל למגן קדמי

V1S6807394D12-'מקורי131כןסקודה סיטיגו 12-18תומך ימ' למגן אח

68144219AE14 - מקורי117לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86596T600021 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין GV80 מקורי728לאגנסיס

מקורי215.81לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך ימין למגן קדמי - 1056091418

52128F402017-19 כיסוי תחתון במגן קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי842.55כן22

602001214AADQJ23 - מקורי4,691.51לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23מגן קדמי חיצוני

5801693353V 15 - מקורי8,006.00לאאיווקו  דיילי 15-18מגן קדמי חיצוני

מקורי1,348.91לאלינק אנד קו 01 - 22סורג מגן קדמי - 888941053022

AB89DC

פס קישוט ימ' למגן אח' (המשך כנף) - 

חליפי553.03כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 1815-21

AB89FO

מגן אח' חיצוני (בלי חיישנים) 08-11  

TYG 4  מבוטל הוקם מק"טD08-12 'חליפי2,680.02לאפורד מונדאו ש

AB89HY99-08 ש' 99-08מגן אח' חיצוני  H1 חליפי996.02לאיונדאי

AB8DC15-17 (עם ערפל) חליפי1,405.95כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

AB900KI17 - מגן מנוע תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי269.96כן

AB900RE14- חליפי253.72כןרנו קנגו 09-18פס קישוט תחתון (קשת) לסורג מגן

AB900VW14- חליפי1,201.22כןפולקסווגן אפ ש' 14-17ספוילר קדמי

AB901KI13- 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' חיצוני סטיישןD חליפי2,504.82כןקאיה סיד

AB903KI17 - 5מגן מנוע תחתוןD/4D 17-22 'חליפי243.02כןקאיה ריו ש

AB903PE15- 'חליפי169.5כןפיג'ו 108 ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB904FO01-07 'חליפי167.36כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט שמ' למגן אח

AB906KI

גריל תחתון שמאל עם חור וקישוט ניקל 

17 -5D/4D 17-22 'חליפי186.02לאקאיה ריו ש

AB907FO03-06 'חליפי154.62כןפורד קונקט ש' 03-13פינה שמ' למגן אח

AB908VW06-11-'חליפי146.4כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן אח



AB909RE11- חליפי2,037.81כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' פנימי

AB90CV08-12 חליפי693.35כןשברולט מאליבו ש' 08-12קלקר (פלסטיק) למגן קדמי

AB910KI17 - תומך ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי162כן

AB910MI13- 'חליפי981.58כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון ימין למגן קד

AB913VW14- 5מגן קדמי חיצוניD 10-17 'חליפי2,660.00לאפולקסווגן פולו ש

AB917TO13-15 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני RAV-4 חליפי1,979.60כןטויוטה

AB919MI17 - ש' 17-19קישוט עליון ניקל לגריל תחתון ימין ASX חליפי1,239.13כןמיצובישי

AB91SK05-08 חליפי620.02לאסקודה פביה ש' 01-08מגן קדמי חיצוני

AB920FO02-05 חליפי47.19כןפורד פוקוס ש' 00-05פס קישוט ימין למגן קדמי

AB923VW10- '5תומך מרכזי למגן אחD 10-17 'חליפי319.38כןפולקסווגן פולו ש

AB926MI17 - ש' 17-19מגן קדמי פנימי מרכזי ASX חליפי1,071.00כןמיצובישי

AB927MI14-19חליפי1,168.23כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן אח' חיצוני

AB92CV08-11 חליפי356.16כןשברולט מאליבו ש' 08-12מגן מנוע תחתון ימין

AB92IS97-99 'חליפי256.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פינה שמאל למגן קד

AB92VW12 - מגן קדמי חיצוני

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי4,906.98כן15-22

AB930MA

פס קישוט כסף תחתון לגריל שמאל - 

חליפי105.81כןמאזדה CX-5 ש' 1512-16

AB931HY15 - חליפי2,439.50כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן מנוע תחתון

AB931MA15 - ש' 12-16פס קישוט כסף תחתון לגריל ימין CX-5 חליפי105.74כןמאזדה

AB931TO14-16 חליפי1,106.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מרכזי למגן קדמי + ניקלים

86512D751019 - מקורי4,050.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון

86640D750019 - מקורי2,248.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים

1618041080

סט פסי קישוט למגן אח' ימין+שמאל 

מקורי703.93כןפיג'ו 3008 17-2017-21

8148202A6019 - 4גריל תחתון שמאל ללא חורD 19 - 'מקורי734.9כןטויוטה קורולה ש

51117396878V 15 - מקורי781.7לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין

מקורי618.41כןשברולט סילברדו 13-19כיסוי פינה ימ' למגן אח' - 2310815115

8148102A7019 - 4גריל תחתון ימין ללא חורD 19 - 'מקורי519כןטויוטה קורולה ש

מקורי909.94לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14סורג מגן קדמי - 14 (רשת)51117301563

86520D750019 - מקורי501כןיונדאי טוסון ש' 15-20קלקר למגן קדמי

מקורי3,482.26לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן מנוע תחתון מרכזי - 514200601018

מקורי6,175.27לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני עליון - 8425632718

FB5Z17D957DPTM15 - מקורי8,413.34לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

86556D750019 - מקורי208כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

86688J7300CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אחD מקורי76.2כןקאיה סיד

V7E0807551B15 - קלקר למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי208כן15-22

GSH750121

פס קישוט שחור מבריק למגן קדמי ימין -

מקורי50.37לאמאזדה 6  ש' - 19 19

מקורי12,676.94לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן קדמי חיצוני - 5111949287619

מקורי4,821.11כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מגן קדמי פנימי - 230489020

מקורי3,965.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 521194798019

מקורי3,955.69לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני תחתון - 8458422219

156112965

גריל תחתון ימין בלי חור לערפל עם חור 

מקורי1,265.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22לחיישן 16-20

1519965S0B21 - מקורי5,606.00לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן קדמי חיצוני

2292000SW 20 - '4 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אחD/5/SW מקורי272.3כןפורד פוקוס

86554H600019-20 מקורי90כןיונדאי אקסנט 19-22תומך ימין למגן קדמי



DFR55029020 - ש' - 20מגן אחורי פנימי מרכזי CX-30 מקורי307.15כןמאזדה

V7C08536659B918 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי410לא22

מקורי589.93כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20קלקר למגן קדמי - 219576920

מקורי347.33כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן מנוע תחתון ימין - 16 (ח)23413528

DFR5502H120 - 'ש' - 20תומך ימ' למגן אח CX-30 מקורי35.52כןמאזדה

V2G0853677C9B918-20 5-גריל תחתון ימין עם קישוט ניקלD 18 'מקורי68לאפולקסווגן פולו ש

98385169XT20 - מקורי5,189.03כןפיג'ו 2008 - 20מגן אח' חיצוני

B5L680739410- 'מקורי33לאסקודה יטי 10-13תומך ימ' (מוביל) למגן אח

2803010CA0122 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני EV3 מקורי844.5לאסרס

52711B104006- (כונס אוויר) מקורי143.5כןדייהטסו סיריון ש' 06-11תריס מגן קד' שמאל

865641M10009- מקורי96.2לאקאיה פורטה 09-12גריל תחתון ימין ללא ערפל

V8V3807233B5D 17 - ש' 12-19ספוילר קדמי A3 מקורי1,119.00לאאודי

52021B404006-11 מקורי2,043.90לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן קדמי פנימי

735684853V 14 - 'מקורי3,720.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה ימין למגן קד

6400K793V 18 - מקורי441לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון שמאל

8659125000R=L 03-05 מקורי50לאיונדאי גטס ש' 03-05תומך צדדי למגן קדמי

866161C30006-09 'מקורי54לאיונדאי גטס ש' 06-09תומך צדדי ימין למגן אח

H50321HAMH11- מקורי1,165.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן אח' פנימי

V4M0807065MGRU17-19 ש' 15-21מגן קדמי חיצוני Q7 מקורי12,427.00לאאודי

735652290(ABARTH) 15 - 3פס קישוט למגן קדמיD 08-20 500 מקורי989לאפיאט

1729767

תומך צדדי שמ' למגן אח' (ארוך) -11 

4D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי564.59לא

6405A205WA(חשמלי) מקורי3,501.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר קדמי תחתון - 18

52155B1040(ח) מקורי231.3כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10תומך ימ' למגן אח' 07-08

850225FA0A(לבן) מקורי5,004.54לאניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

3657062R1000017- מקורי484.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי פנס ערפל ימין אחורי

V4M0807067CGRU15-19 ש' 15-21מגן אח' חיצוני תחתון Q7 מקורי8,370.00לאאודי

71141TZBG0020 - מקורי224.84כןהונדה ג'אז ש' - 20גריל תחתון ימין

86513FD000

תומך (צדדי) שמאל למגן קדמי 04-06 

מקורי123.7כןקאיה ריו ש' 04-06(ח)

מקורי2,180.93לאקאדילאק CTS ש' 14-18סורג מגן קדמי - 2280641014

68141936AD14 - מקורי1,490.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

מקורי215.81לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך שמאל למגן קדמי - 1056091218

620225FA1A(כחול) מקורי5,147.53כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

52155B401006-11 'מקורי179.3לאדייהטסו טריוס ש' 06-11תומך ימ' למגן אח

17488614D 11- 'תומך שמ' עליון למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי180.26לא

1742936

 R=L 11- 'תומך ימ' תחתון למגן אח

4D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי176.13לא

735652456(ABARTH) 15 - '3פס קישוט למגן אחD 08-20 500 מקורי1,296.00לאפיאט

39052728

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

מקורי5,677.92לאאופל אסטרה ש' 1616-19

735652455

כיסוי וו גרירה במגן אח' - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי269לאפיאט

מקורי2,871.54כןאופל קומבו לייף - 20מגן קדמי חיצוני - 3916589020

3552654P0000015 - מקורי83.5לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תושבת גריל תחתון ימין

AB934FO5D 06-08 חליפי698.96כןפורד פוקוס ש' 06-08מגן אח' חיצוני



AB93DC15-17 חליפי134.4כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין כסוף עם חור

AB93SK06 - חליפי239.17כןסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך לפנס ראשי ימין

AB940FO4/5D 06-11 חליפי799.57כןפורד פוקוס ש' 06-08מגן אח' פנימי

AB942HY15 - חליפי245.7כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

AB944PE12 - חליפי368.39כןפיג'ו 208 ש' 12-14פס קישוט למגן קדמי

AB94CV08- (ברזל) חליפי2,683.07לאשברולט מאליבו ש' 08-12מגן אח' פנימי

AB950MA13 - קלקר למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי185כן18

AB951PE15 - חליפי319.38כןפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון שמאל ללא חור

AB953PE15- חליפי352כןפיג'ו 208 ש' 15-19קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

AB955VW10- חליפי458.85כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי ימין

AB957PE14 - חליפי505.35כןפיג'ו 2008 13-19קלקר למגן קדמי

AB960BM13 - חליפי439.37כןב.מ.וו 500 ש' 12-16פס קישוט למגן קדמי שמאל

AB960PE14 - חליפי883.25כןפיג'ו 2008 13-19סורג מגן קדמי

AB960RE13- חליפי212.95כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל ימין

AB961HY16 - 'חליפי284.73כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך שמ' למגן אח

AB961RE13- חליפי804.41כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל ימין ניקל

AB964MA17 - ש' 17-22גריל תחתון שמאל CX-5 חליפי56.81כןמאזדה

AB968RE13- 'חליפי451.46כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך שמ' למגן אח

AB969MA17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני CX-5 חליפי2,639.78כןמאזדה

AB96SK08- חליפי1,941.85כןסקודה סופרב ש' 08-13מגן קדמי פנימי

AB971HY16- חליפי2,200.65כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן אחורי פנימי

AB973CV17 - 'חליפי675.35כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן קד

AB973PE14- 'חליפי496.02לאפיג'ו 2008 13-19תומך מרכזי למגן אח

AB974RE13-17 חליפי897.87כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע קדמי

AB975RE13- 'חליפי1,809.00כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פינה שמ' למגן אח

AB97HYX 4D 00-02 'חליפי282.2כןיונדאי אקסנט ש' 00-02קלקר למגן אח

AB980VW05 - חליפי2,079.00כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מגן אח' חיצוני

AB983BM11 - חליפי267.77כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13סורג מגן קדמי עם ניקל

AB984HY14- ש' 14-19מגן מנוע תחתון ימין i10 חליפי278.94כןיונדאי

AB985FO01-03 חליפי350כןפורד מונדאו ש' 01-07מגן מנוע תחתון

AB989HY15 - 'חליפי168.02לאיונדאי סונטה ש' 15-17תומך צדדי ימ' למגן אח

AB990HY15-18 'חליפי196.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

AB994RE

מסגרת ניקל לפנס ערפל ימ'+שמ' (סט) 

חליפי398כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סטיישן) -14

מקורי1,531.94לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים -521190791215

מקורי77.7כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך שמאל למגן קדמי - 2347838716

86613H600019 - 'מקורי111כןיונדאי אקסנט 19-22תומך שמ' למגן אח

982729811T20 - 'מקורי1,516.99לאפיג'ו 2008 - 20פינה שמ' למגן אח

מקורי896.87כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין - 238020920

KB8A5035017 - ש' 17-22מגן אבנים שמאל במגן אחורי CX-5 מקורי168.57כןמאזדה

V5G0807723P(ח) V 17 - מקורי232לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

51118059921(M דגם) ש' 13-21ספוילר קדמי - 17 X1 מקורי243.42לאב.מ.וו

מקורי370.63כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מגן מנוע תחתון קדמי - 221914520

מקורי3,561.29לאשברולט בלייזר - 19מגן אח' פנימי - 8493185019

86612H92204D - 17 5מגן אחורי חיצוני תחתוןD/4D 17-22 'מקורי443.2כןקאיה ריו ש

מקורי108.24לאפורד טרנזיט ש' 07-13תומך שמאל למגן קדמי 176322507-09

6556079J104/5D 08-10 4/5מגן אח' פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי1,655.70לאסוזוקי



525760D03007-11 'מקורי128לאטויוטה יאריס ש' 07-11תומך שמ' למגן אח

866411R03018 - (בומבה) 'ש' 11-18תומך שמ' למגן אח i25 מקורי50כןיונדאי אקסנט

866421R03018 - (בומבה) 'ש' 11-18תומך ימ' למגן אח i25 מקורי62לאיונדאי אקסנט

86631H92004D - 17 5מגן אח' פנימיD/4D 17-22 'מקורי1,973.10לאקאיה ריו ש

865302W60016 - מקורי3,135.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן קדמי פנימי

BHR250251A13 - 4/5תומך אמצעי למגן אחוריD 13-18 'מקורי66.61כןמאזדה 3 ש

16683923XY20 - מקורי387.65כןפיג'ו 2008 - 20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

865852WAA015 - מקורי179לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פתח אוויר שמאל במגן קדמי

מקורי339.75לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 15611500516-20

מקורי288לאפיאט דובלו ש' 10-18תומך שמאל למגן קדמי - 5197326915

620226669R(ח) מקורי2,942.78כןרנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני מושלם - 14

S1P0825189F06-09 מקורי318לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מגן אח' פנימי פלסטיק

7171175K107994D 08-09 (לא מפואר) 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי4,357.90כןסוזוקי

מקורי2,708.80לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן אח' חיצוני 521594790307-08

מקורי227.7לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט למגן קדמי ימין - 601013660022

514410D231(ח) מקורי1,093.01כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן מנוע תחתון ימין - 14

24126285D 20 - '4 ש' - 20פס קישוט שמ' למגן אחD/5/SW מקורי490.98כןפורד פוקוס

5241142100V 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון RAV-4 מקורי4,581.00כןטויוטה

מגן אח' חיצוני - 4D 15 (ח)1877226

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי6,918.27כן19

מקורי2,597.62כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' פנימי - 982210538019

865254D00007- מקורי61.3לאקאיה קרניבל ש' 07-10תומך צדדי שמאל למגן קדמי

620225FA0A(לבן) מקורי5,744.34לאניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

מקורי653.03לאאופל אסטרה ש' 11-15פס קישוט ניקל מרכזי למגן אח' - 1336807911

7452LF

פס קישוט (לצבע) למגן אח'- 7 מקומות 

מקורי902.31כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-1007-10 (ח)

53112B1040(ח) מקורי400.9כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10סורג מגן קדמי 07-08

מקורי3,972.00כןפיאט 500 ש' - 21סורג מגן קדמי - 73574331021

68049746ABמקורי5,912.00לאדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני - 16 שחור

622540347R15-17 מקורי872.82לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

86550T100021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני G80 מקורי7,440.00לאגנסיס

מקורי149.57כןפורשה קאיין 10-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 10 (ח)95850517700

LR11618815 - מקורי3,179.05לארובר רנג' רובר ש' 11-21מגן קדמי פנימי

57704FJ00313-  מקורי2,326.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי חיצוני

V3G0807521FGRU15-19 מקורי1,238.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח אבנים/ספויילר אחורי

62022EM00J08- 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-11 'מקורי2,011.92לאניסאן טידה ש

865221M10009- מקורי228.1לאקאיה פורטה 09-12סורג מגן קדמי

71240TZA00020 - מקורי237.98כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך עליון ימין למגן קדמי

261528900R

סט מסגרות ניקל לפנס ערפל ימין+ 

מקורי769.31לארנו קדג'אר 16-20שמאל 16-18

57722FG0009P

כיסוי עליון למגן קד' פנימי (פחית) 08-

מקורי672לאסובארו B3 ש' 0908-13

V1SL807421DGRU13 - מקורי2,353.00כןסיאט מיי ש' 13-18מגן אח' חיצוני

V1K8807184B10- מקורי117לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

V81A807521B4W317-20 ש' 17-22ספוילר אחורי Q2 מקורי1,189.00לאאודי

8.65E+15(ח) מקורי42.6כןקאיה סורנטו ש' 07-09תומך ימין צדדי (ברזל) למגן קדמי

מקורי652.51לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך שמאל למגן קדמי 525360203107-09

57711FG0509P4D 09- ש' 08-13מגן אח' פנימי B3 מקורי898לאסובארו

57704FG1004D 08- (1.6 נפח) ש' 08-13מגן אח' חיצוני B3 מקורי1,836.00לאסובארו

7183154P0000015 - 'מקורי106.6כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תומך ימ' למגן אח

V4M0807441AGRU17 - ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל Q7 מקורי182לאאודי



735644060(ABARTH) 15 - 3גריל תחתון שמאלD 08-20 500 מקורי406לאפיאט

5204076010V 19 - ש' - 19גריל תחתון שמאל UX200 מקורי2,430.00לאלקסוס

5203076010V 19 - ש' - 19גריל תחתון ימין UX200 מקורי2,430.00לאלקסוס

V4M0807241CMX317 - 'ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד Q7 מקורי461לאאודי

7410X1(ח) ש' 05-10ספוילר אחורי 05-10  C-4 מקורי227.5כןסיטרואן

52116B401110- מקורי179.3לאדייהטסו טריוס ש' 06-11תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86519G200016-18 'מקורי140כןיונדאי איוניק ש' 16-20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי1,140.74לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל - 524487802018

57765FE070

תומך צדדי (פלסטיק שחור) ימין למגן 

קדמי 03-05 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי38כן08

10229950SEPP18 - ש' 18-23מגן קדמי פנימי ZS מקורי959.62לאאם ג'י

850225FA0C(כסוף) מקורי4,226.71לאניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

5245302051

מגן אח' חיצוני תחתון ללא חורים 

לחיישנים -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,683.50כן15

7013EZ(ח) ש' 09-11מגן מנוע קדמי 09-10 C-5 מקורי840.17כןסיטרואן

מקורי1,140.74לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין - 524477802018

מקורי171.51לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמ' למגן אח' 1326673811-12

71130SJDG00ZZ06-09 ש' 06-09מגן קדמי פנימי FR-V מקורי1,214.16לאהונדה

29110C820016 - קרוס 16-18מגן מנוע תחתון i20 מקורי2,101.00לאיונדאי

מקורי1,658.19לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך ימ' למגן אח' - 525757602019

מקורי2,118.00לאטויוטה היאס ש' 08-12מגן קדמי חיצוני 521192659008-09

V8W080728316 - ש' 16-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי A4 מקורי113לאאודי

57702AJ08010- מקורי2,894.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11מגן קדמי חיצוני

V5E5807421BRS-13  מקורי3,590.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

V83A807067AGRU19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני Q3 מקורי4,973.00לאאודי

75114EL030

תומך (תושבת) בצד ימין למגן קדמי 

מקורי432.84כןניסאן טידה ש' 4/5D 08-11פנימי -08 (ח)

V575807521FGRU(קופרה) מקורי1,289.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני תחתון - 20

7414ZN09-12 (תחתון) מקורי450.56לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי

86523B950017 - ש' 14-19גריל תחתון שמאל i10 מקורי307כןיונדאי

V5E580739413-'מקורי62כןסקודה אוקטביה 13-16תומך ימ' למגן אח

525360F02009-11 מקורי485.63לאטויוטה וורסו 09-12תומך שמאל למגן קדמי

86524B950017 - ש' 14-19גריל תחתון ימין i10 מקורי307כןיונדאי

7175152R105PK17 - מקורי175.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גריל תחתון ימין

68160856ACV 14 - מקורי6,438.00לאדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

620261CB0A14 - ש' 14-18ספוילר/פח אבנים קדמי QX70 מקורי4,735.50לאאינפיניטי

6400L52021 - מקורי3,665.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון

1633122380

סט קישוטים לגריל תחתון ימין + שמאל 

מקורי1,133.77כןסיטרואן ברלינגו - 19- 19

71501TL0G00ZE08- מקורי3,099.89לאהונדה אקורד ש' 08-11מגן אח' חיצוני

מקורי153.36כןאופל אסטרה ש' 11-15תומך צדדי ימין למגן קדמי 1330232811-16

AB994TO12- (ניקל) חליפי145כןטויוטה קאמרי ש' 12-14גריל תחתון שמאל עם חור

AB994VW13-16  דגם (GTI) חליפי1,517.83לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

AB995PE17 - חליפי2,506.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

AB998FO09- חליפי1,488.00כןפורד פיאסטה ש' 09-12מגן אח' חיצוני

AB99SK08-11 חליפי101.65כןסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאּל+ ערפל

מקורי505.84לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימין למגן אחורי חלק אחורי -185280514

מקורי745.66לאפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי פנימי תחתון פלסטיק - 981619838017

86553G400018 - תומך שמאל למגן קדמיi30 - 18 מקורי291כןיונדאי

5210347010

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה)  16-

מקורי655.06לאטויוטה פריוס ש' 1816-20



V5G6807568AB9B9GTI 17 - מקורי1,602.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח אבנים/ספוילר אחורי

42646455V 17 - מקורי2,325.23לאשברולט טראקס ש' 17-18פח אבנים/ספוילר אחורי

261A34190R

סט גרילים תחתון ימין +שמאל עם חור 

מקורי1,399.13לארנו קליאו  5D 13-19ללא ניקל - 17

52164F402017 - גריל שמאל במגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי929.88כן22

מקורי150.24לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 208506518

מקורי1,305.45לאפיג'ו 3008 17-21סורג מגן קדמי ללא חורים - 981166578017

מקורי263.64כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 532854210016

מקורי1,018.30כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן אבנים אחורי שמאל - 587244202016

42688002PREMIER 19 - מקורי327.93כןשברולט ספארק - 19גריל תחתון ימין

86642G400018 - תומך בומבה למגן אחורי ימיןi30 - 18 מקורי235כןיונדאי

TK4856342B17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון שמאל CX-5 מקורי32.19כןמאזדה

265575150R(ח) 5קישוט לפנס אחורי שמאל - 13D 13-19  מקורי142.85כןרנו קליאו

KT4Z17810APTM19 - מקורי4,067.64לאפורד אדג' ש' - 19מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים

D10L50C2217 - ש' 17-21גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל CX-3 מקורי17.77לאמאזדה

מקורי175.4לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מסגרת ניקל לגריל תחתון שמאל - 5111740538318

מקורי3,107.12לאפיג'ו 508 ש' - 19מגן קדמי פנימי עליון - 982855898019

מקורי2,197.44כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09מגן אח' חיצוני 4D 04-09 (ח)7701476955

V3G5807417GRU15-19 מקורי3,968.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן אחורי חיצוני

D2726814 - 'מקורי1,335.95לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט למגן אח

מקורי2,190.07לאשברולט סילברדו 13-19גריל תחתון ימין - 2297863115

86511G630018 - מגן קדמי חיצוניGT LINE - 18 מקורי2,531.00כןקאיה פיקנטו

52562F401017 - 'תומך צדדי עליון ימ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי515.2כן22

42359623V 15 - מקורי780.94לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין

1668511480

סט תומכים צדדיים ימ' + שמ' למגן אח' 

מקורי1,007.03לאפיג'ו 2008 - 20- 20

269257503R

סט תושבות לפנסי לד ימין + שמאל - 

175D 13-19  מקורי508.46כןרנו קליאו

מקורי1,372.44לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני תחתון - 5111737405115

62030HV80B16 - מקורי1,509.34כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי פנימי תחתון

V7C0807321B9B918 - 'פינה שמ' למגן אח

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,088.00לא22

BK3Z17C947G14 - מקורי768.89לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86523H8020( דגם טורבו) 5גריל תחתון שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי301.3כןקאיה ריו ש

DHN450221BBB20 - 4מגן אח' חיצוני עם חיישניםD/5D 15-21 'מקורי2,594.32כןמאזדה 2 ש

22891174D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי6,943.87כןפורד פוקוס

86613H8000( דגם טורבו) 5תומך שמ' למגן אח' -18D/4D 17-22 'מקורי217.8כןקאיה ריו ש

DHN350A11ABB20 - '4כיסוי וו גרירה במגן קדD/5D 15-21 'מקורי89.39כןמאזדה 2 ש

DHN35011120 - 4קלקר למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי167.29כןמאזדה 2 ש

מקורי399כןטויוטה RAV-4 ש' - 19גריל תחתון ימין ללא חור - 521274218019

מקורי349.65לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמ' 15611500616-20

531240D19014-16מקורי532.68לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

מקורי224.85לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל - 9529816913

V2K5807393A16 - 'מקורי139כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי שמ' למגן אח

22012804D 20 - 4 ש' - 20גריל תחתון ימיןD/5/SW מקורי416.39כןפורד פוקוס

86574H8000

כונס אוויר ימין במגן קדמי -18 (דגם 

מקורי182.2כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )



86636A900015 - מקורי338.5לאקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי מדרגה אחורית

98232098XT20 - מקורי1,282.93כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג מגן קדמי

22204744D 20 - 4 ש' - 20קישוט גריל תחתון שמאלD/5/SW מקורי337.02כןפורד פוקוס

מקורי124כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך מרכזי למגן אחורי - 521514201019

מקורי12,186.88לאב.מ.וו X6 ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 5111809886420

214F62853R18 - מקורי2,000.88לארנו מגאן סטיישן - 18תריס מתכוונן חשמלי במגן קדמי

מקורי824.98כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קלקר תחתון למגן קדמי - 526184206019

620254944R(ח) מקורי60.07כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן תחתון שמאל למגן קדמי - 17

DHN35611Y20 - 4מגן מצננים תחתוןD/5D 15-21 'מקורי247.1כןמאזדה 2 ש

V2K582545316 - מקורי1,379.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן מנוע תחתון

22904664D 20 - 4 ש' - 20ספוילר קד' ימיןD/5/SW מקורי470.19לאפורד פוקוס

BCKA5611YF19 - 4/5מגן מנוע תחתון קדמיD -19 'מקורי370.4כןמאזדה 3 ש

21990734D 20 - 4 ש' - 20מגן מנוע תחתון קדמיD/5/SW מקורי1,936.04כןפורד פוקוס

5211478130V 15 - 'ש' 15-23תושבת לוחית רישוי קד NX מקורי861.7לאלקסוס

7171554P005PK(ח) מקורי42.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22גריל תחתון ימין = שמאל 15-18

V1K8807394C10- 'מקורי148לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12תומך ימ' (מוביל) למגן אח

V8R0807521BA4U813-16 ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי2,950.00לאאודי

53112B401006-11 מקורי785.2לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סורג מגן קדמי

735638863

פס קישוט שמ' למגן אח' - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי739לאפיאט

V5E080721713 - מקורי2,476.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני

3915665J0106-11 'מקורי1,360.50כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15שפריצר שמאל למגן קד

V8XA807065AGRU15 - ש' 11-18מגן קדמי חיצוני עם מתזים A1 מקורי5,128.00לאאודי

מקורי407.12לאלקסוס NX ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי5201178020

866141D00007- 'מקורי357.9כןקאיה קארנס ש' 07-10תומך ימ' למגן אח

6410F50421 - מקורי3,962.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן אח' פנימי

68207307AAמקורי5,584.40לאדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 14 שחור

85090EM40A4D 08- '4/5קלקר למגן אחD 08-11 'מקורי391.84כןניסאן טידה ש

17058515D 11- ספוילר אחורי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,726.37לא

7176262R200PG17-19 מקורי200.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21קישוט שמאל לגריל שמאל

6405A25321 - מקורי1,482.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סורג מגן קדמי

85227EM40A(ח) 4D 08- '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 08-11 'מקורי156.77לאניסאן טידה ש

85226EM40A4D 08- '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 08-11 'מקורי149.85לאניסאן טידה ש

מקורי107.35כןטויוטה היאס ש' 08-12גריל תחתון ימין 08-09 (ח)5212726140

866122W50016 - מקורי3,471.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני תחתון

866142G500(ח) מקורי268.7כןקאיה מגנטיס 09-10תומך ימ' למגן אח' (צדדי) 09-10

5211376906

פינה שמאל למגן קד' עם חיישנים - 19 

V19 - 'ש UX200 מקורי1,491.14לאלקסוס

מקורי93.93כןטויוטה היאס ש' 08-12גריל תחתון שמאל -08 (ח)5212826100

5211276908V 19 - ש' - 19פינה ימין למגן קד' עם חיישנים UX200 מקורי1,491.14לאלקסוס

מסגרת פנס ערפל ימין  (ניקל) -169498411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי152.96לא

V575807241C041(קופרה) מקורי282כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 20

71535TZBG00ZZ20 - מקורי395.79כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

מקורי221כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13תומך שמאל למגן קדמי-11 (ח)51839923

521590F90709-11 מקורי2,956.00כןטויוטה וורסו 09-12מגן אח' חיצוני

62022BH10H10-11 מקורי2,456.76כןניסאן נוט ש' 07-13מגן קדמי חיצוני

29110G200016 - מקורי3,559.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן מנוע תחתון



52563F401017 - 'תומך צדדי עליון שמ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי515.2כן22

מקורי8,017.24כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני - 8428877017

531640D050(ח) מקורי519.59כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימין למגן קדמי - 14

851200001R10- 'מקורי1,046.10לארנו מאסטר ש' 09-22פינה ימ' למגן אח

מקורי126כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 531280216019

1637823680

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי782.43כןפיג'ו 508 ש' - 1919

8264A312HB15 - מקורי303לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי למתיז מים ימין

V7E0807177A15 - תומך (מוביל) שמאל למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי204כן15-22

מקורי367.95לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין 9598070711-14

86523H8400

גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל 18-

מקורי221.8לאקאיה סטוניק - 2018

BCKA50031EBB4D 19 - 4/5מגן קדמי חיצוניD -19 'מקורי1,746.64כןמאזדה 3 ש

51117422898

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

מקורי10,010.20לאב.מ.וו X6 ש' 10-19ולחיישנים 14-19

F4FT4Z17D957AA15 - מקורי1,564.61לאפורד אדג' ש' 15-18ספוילר קדמי

מקורי1,819.88כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי פנימי - 19 (ח)9817490880

BCKA50EK1BB4D 19 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD -19 'מקורי100.24כןמאזדה 3 ש

86542G6300HR718 - גריל תחתון ימיןGT LINE - 18 מקורי401כןקאיה פיקנטו

5201502171SW 19 - 5תומך בומבה למגן אחורי ימיןD/SW 19 - 'מקורי399כןטויוטה קורולה ש

מקורי135לאטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי - 531283303018

מקורי246כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 521280292019

23324603

תומך שמאל למגן קדמי (על הפנימי) - 

מקורי88.71לאשברולט טראוורס 1717-23

V2K5807217LGRU16 - מקורי4,053.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי חיצוני עם גריל לצבע

מקורי13,982.08לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן אח' חיצוני 5112737857112-18

מקורי1,219.44כןפיג'ו 5008 17-21חיזוק מגן קדמי - 980524328017

מקורי1,478.80כןשברולט טראוורס 17-23פח אבנים/ספוילר אחורי - 8444909417

פינה ימ' למגן אח' - 212113515

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,309.82לא19

521190X938SE 18-20 מקורי7,290.22לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

GS2A505A1B51V 13 - 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי34.65כן18

768590H01015 - מקורי261.13כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר קד' ימין

מקורי550.09לאוולוו XC90 ש' 15-22פס קישוט שמ' למגן אח' - 3138385615

86569F151019 - מקורי1,792.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג מגן קדמי מרכזי

B0P9500U1B5D 19 - 4/5תומך שמאל למגן קדמיD -19 'מקורי14.04כןמאזדה 3 ש

מקורי266כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט גריל תחתון שמאל שחור - 521260239019

V2K0807417AG9B905 - מקורי2,149.00כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10(ח) מגן אח' חיצוני

866141H000'5 ש' 08-09תומך ימ' למגן אחD  מקורי261.3לאקאיה סיד

V5E5807521

פח אבנים/ספוילר אחורי ללא חיישנים - 

מקורי374כןסקודה אוקטביה 1313-16

81481B4010(ח) מקורי136.7כןדייהטסו טריוס ש' 06-11כיסוי פנס ערפל קד' ימ' -06

6410D53521 - 'מקורי244כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך שמ' למגן אח

V5JA821141A13- מקורי363כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך שמאל לכנף קדמי

620900954R16 - מקורי473.35לארנו טווינגו ש' 16-18קלקר למגן קדמי

V5JA821142A13 מקורי364כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

מקורי981.53לאשברולט טראוורס 13-16גריל תחתון שמאל ללא חור - 2098380513



V8X0807377D11 - 'ש' 11-18תומך שמ' למגן אח A1 מקורי126לאאודי

V8V4807739C17 - 'ש' 12-19תומך שמ' למגן אח A3 מקורי110לאאודי

V5758075219B9V 16-19 מקורי1,098.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי

57707AG081

גשר תחתון מפלסטיק למגן קדמי 07-

מקורי774כןסובארו B4 ש' 0907-09 (ח)

86562C871016 - קרוס 16-18קישוט ניקל לסורג מגן קדמי עליון i20 מקורי1,339.00לאיונדאי

850442507R16 - 'מקורי201.55לארנו טווינגו ש' 16-18תומך ימ' למגן אח

29130E600015 - מקורי914כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן מנוע תחתון

575807441B041(קופרה) מקורי81לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 20

LR04502813 -17  מגן קדמי חיצוני

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי15,767.72לא12-22

מקורי595לאלקסוס ES ש' 19-23פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' - 521533301019

8321A81220 - מקורי351כןמיצובישי טרייטון - 20גריל תחתון ימין

768510F90709-11 מקורי390לאטויוטה וורסו 09-12ספוילר קד' ימין

7239151K0109-מקורי412.6לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן מנוע תחתון ימין

865221H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12סורג מגן קדמי 10-11D מקורי424.8כןקאיה סיד

מקורי477.3לאלקסוס  RX ש' 08-22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521274891713

752102333R4D 17 - 4 ש' 17-23מגן קדמי פנימיD מקורי2,878.17כןרנו גרנד קופה

V3T5807421A13- מקורי3,265.00לאסקודה סופרב ש' 13-15מגן אח' חיצוני

865201H50010-11 5/סטיישן ש' 10-12קלקר למגן קדמיD מקורי794.9לאקאיה סיד

7452HR08-09 מקורי281.98לאפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט ימין למגן קדמי

620926261R4D 17 - 4 ש' 17-23קלקר סט למגן קדמיD מקורי677.99לארנו גרנד קופה

86612G602017-20 'פס קישוט למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,934.50לא

850900232R4D 17 - 4 ש' 17-23מגן אחורי פנימיD מקורי2,621.73כןרנו גרנד קופה

V3T0807221K(ח) מקורי2,949.00כןסקודה סופרב ש' 13-15מגן קדמי חיצוני 13-14

6410D94820 - מקורי3,028.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן אח' חיצוני

68302978AB17 - מקורי2,277.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קלקר למגן קדמי

מקורי122.3לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22תומך ימין למגן קדמי - 601013590022

G46L501T1A17 - סורג מגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי226.88כן18

V5JJ807521SW 15 - מקורי462כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

86519AA010

תושבת לוחית רישוי קד' ללא חור 

מקורי163כןיונדאי אלנטרה ש' - 21לחיישן - 21

5.22E+95V 21 - מקורי1,358.06לאטויוטה היילנדר - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

86511G6BA1(X LINE) 21 - מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,874.00לא

PW1580D100BF21 - (אביזר חברה) מקורי1,739.79לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן חצאית אחורי

622404RA0A16 - מקורי1,342.71לאניסאן מקסימה 16-19תושבת מגן קדמי פנימי

55552FE100TG

קישוט צדדי שמאל למגן קד' (גריל) 06-

07 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי224כן08

86569N700021 - מקורי1,152.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

מקורי2,961.02לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט למגן קדמי - 527114207021

מקורי1,461.67כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון - 21 (חשמלי)5241142909

86510L1460(LIMITED) 20 - מקורי4,910.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

8975509392(  LS, LSE) 21 - מקורי4,026.08לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

525360H07022 - ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי X מקורי666.24לאטויוטה אייגו

524530H010

פח אבנים/ספוילר אחורי - 22 

(PULSE)22 - 'ש X מקורי1,452.14כןטויוטה אייגו



86661G6AB0AHV21 - כיסוי שמאל לפנס ערפל אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי229לא

514410H02022 - ש' - 22מגן מנוע תחתון ימין X מקורי618.46כןטויוטה אייגו

850222109R15 - מקורי2,332.56לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן אח' חיצוני לצבע

מקורי242.84כןפורד קוגה ש' 13-18תומך פנימי ימין למגן קדמי -13 (ח)5220812

71103SAA90005-08 מקורי371.77לאהונדה ג'אז ש' 02-08סורג מגן קדמי

מקורי327.17לאוולוו XC-40 ש' 18-23כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3984799318

V6Q0807178A

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (מוביל) 

מקורי114כןפולקסווגן פולו ש' 5D 06-105D 06-09 (ח)

86544G6AB0AHV21 - מוביל אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי655.2לא

86564R2CA0(PHEV) 22 - מקורי464.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23גריל תחתון ימין

מקורי3,944.47לאאופל מוקה 14-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 9536561614

57731FJ010

כיסוי פנס ערפל קדמי שמאל עם חור 

מקורי160לאסובארו אימפרזה 13-16לערפל -13

86511Q0AA022 - מקורי3,215.00לאיונדאי באיון ש' - 22מגן קדמי חיצוני עליון

86591Q0AA022 - מקורי945לאיונדאי באיון ש' - 22ספוילר קדמי

521193T91015 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני ES מקורי7,710.95לאלקסוס

V575807568D041(קופרה) מקורי1,901.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי - 20

6410D89720 - 'ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח ASX מקורי118כןמיצובישי

V8U0805607A12- ש' 11-18מסגרת לפנס ערפל שמאל Q3 מקורי431לאאודי

מקורי2,369.00לאלקסוס ES ש' 19-23קישוט ניקל תחתון לסורג מגן קדמי - 531223306019

57707AJ24010-11 ש' 09-14תומך ימין למגן קדמי B4 מקורי329לאסובארו

מקורי198.14לאפורד S-MAX ש' 06-14גריל תחתון ימין 1701542-06

71107TL0G0008-09 מקורי1,565.51לאהונדה אקורד ש' 08-11סורג מגן קדמי

620225862R17-21 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD מקורי4,361.49לארנו גרנד קופה

13353299

מגן אח' חיצוני תחתון בלי חיתוך לאגזוז 

מקורי2,156.91לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-13-18

521270F90009- מקורי93.79לאטויוטה וורסו 09-12כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

V8W0807309H20 - ש' - 20מגן אח' פנימי A4 מקורי3,477.00לאאודי

5370C24121 - מקורי1,590.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן מנוע תחתון קדמי

מקורי139לאטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04תומך ימ' למגן אח' צדדי 525750206003-07

V8W0807683F9B920 - ש' - 20סורג מגן קדמי A4 מקורי581כןאודי

מקורי1,152.01לאשברולט ספארק 11-15מגן אח' חיצוני -9598645611

865572WAA016 - מקורי849כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

865631G60009-10 מקורי154.1לאקאיה ריו ש' 07-12גריל תחתון שמאל

6410CW002P20 - מקורי5,462.00לאמיצובישי טרייטון - 20מגן אח' חיצוני מושלם

57731AJ05010- ש' 09-14כיסוי פנס ערפל שמאל B4 מקורי330לאסובארו

7171186R10N4919 - מקורי3,761.80כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם חור לחיישן

מקורי690.2לאקאדילאק CTS ש' 14-18קישוט גריל תחתון ימין - 2290002014

865D4CU00021 - ש' - 21גריל תחתון ימין GV60 מקורי224לאגנסיס

108418200E21 - מקורי4.24לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

865132R000

תפס צדדי  שמאל למגן קדמי- 07-12 

5D5D 07-12 'ש i30 מקורי186לאיונדאי

62022W370P22 - מקורי6,223.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן קדמי חיצוני

V8W5807453A20 - 'ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח A4 מקורי182כןאודי

85022W030P22 - מקורי6,335.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן אחורי חיצוני עליון

63160AX000מקורי122.32כןניסאן מיקרה ש' 06-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי1,225.93לאלקסוס NX ש' 15-23מוביל אוויר שמאל במגן קדמי - 528227803018



6400L12422 - מקורי898כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן קדמי פנימי מרכזי

מקורי2,794.05כןלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 521195394408-10

מקורי51.59לאשברולט ספארק 11-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי -9509164111

98385170XT(GT) 20 - מקורי3,631.99כןפיג'ו 2008 - 20מגן אח' חיצוני

850663904R20 - מקורי916.97כןרנו קולאוס - 20מגן אח' חיצוני תחתון

86517A8000מקורי63.1לאקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 16 היברידי

D24H51694A17 - ש' 17-21תושבת פנס ערפל קדמי שמאל CX-3 מקורי60.23כןמאזדה

86511D451018 - מקורי3,318.30לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

D24H51684A17 - ש' 17-21תושבת לפנס ערפל קדמי ימין CX-3 מקורי60.23כןמאזדה

מקורי181כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן קד' -07 (ח)735417221

מקורי1,385.11לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג מגן קדמי - 5111807094120

V2G080718418-20 5-תומך ימין למגן קדמיD 18 'מקורי114לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,413.06לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך שמ' למגן אח' - 5112807257520

16800881XT21 - מקורי1,591.88לאפיג'ו 3008 17-21פח אבנים/ספויילר אחורי שחור

SU001A4868V 17 - מקורי5,586.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון

D2624715 - מקורי6,439.02לאפורד אדג' ש' 15-18מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים

86510S0000(N דגם) מגן קדמי חיצוני - 19i30 - 18 מקורי6,217.00כןיונדאי

מקורי6,133.12כןפיג'ו 5008 17-21מגן קדמי חיצוני - 167586848021

798E42291R18 - 'מקורי1,027.70לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח

מקורי6,900.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני עליון - 15615285420

מקורי4,666.97לאלקסוס GS ש' 07-18מגן אח' חיצוני - 521593095613

HC3Z17757ABש' 17-21מגן קדמי חיצוני 17-19 שחור F -350 מקורי5,244.69לאפורד

865633X000

גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל 11-

מקורי73לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 1311-15

86635F100016 - מקורי44.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תפס מרכזי ימין למגן אח' פנימי

86513G400018 - תומך צדדי שמאל למגן קדמיi30 - 18 מקורי473לאיונדאי

מקורי483.91כןפיג'ו 5008 17-21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 982997988021

86514G400018 - תומך צדדי ימין למגן קדמיi30 - 18 מקורי428לאיונדאי

מקורי1,131.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן אח' פנימי - 520230217019

מקורי818.33לאב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין - 5111738528417

865112P53013- מקורי3,826.80לאקאיה סורנטו ש' 13-15מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

V5NA8546629B917-19 מקורי555לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון ימין עם חור לחיישן

מקורי8,751.72לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי חיצוני 17- 521197891214

866502W51016 - מקורי2,411.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים

86641A900015- (בומבה) 'מקורי338.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

98251702XTV 20 - מקורי1,413.21לאפיג'ו 208 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

V5NA8072879B917 - 'מקורי418כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תושבת לוחית רישוי קד

BCKN502J1B5D 19 - '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD -19 'מקורי69.31לאמאזדה 3 ש

86612D750019 - מקורי1,752.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

BCKN50291A(ח) 5D 19 - '4/5תומך מרכזי למגן אחD -19 'מקורי253.23כןמאזדה 3 ש

מקורי661.6כןשברולט סילברדו 13-19כיסוי פינה שמ' למגן אח' - 2310815015

86511J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מגן קדמי חיצוניD מקורי5,868.40לאקאיה סיד

D3477419 - מקורי2,114.66לאפורד אדג' ש' - 19מגן מנוע תחתון

BCWK50170D5D 19 - '4/5תושבת לוחית רישוי קדD -19 'מקורי144.16לאמאזדה 3 ש

1612842880GTI 15 - מקורי3,425.54כןפיג'ו 208 ש' 15-19מגן אח' חיצוני

מקורי370.03לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן קד' 8443174618-20

V7E5807241GRU15 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי92כן15-22

86677D750019 - 'מקורי233לאיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

86650J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי1,854.30כןקאיה סיד

86951G210016-18 מקורי1,272.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר אקטיבי שמאל



מקורי5,891.83לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני - 521594792719

S1P0807183(ח) מקורי89לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11תפס צדדי שמאל למגן קדמי 06-09

7181175K007994D 08- 4/5מגן אח' עליוןD 08-14 'ש SX4  מקורי3,707.50כןסוזוקי

1617976380V 17-20 מקורי6,308.29לאפיג'ו 3008 17-21מגן קדמי חיצוני

86525B2500(ח) מקורי255.7כןקאיה סול ש' 14-18ספוילר קדמי - 14

86612J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי1,890.50לאקאיה סיד

850B21551R19 - מקורי3,743.66לארנו קדג'אר 16-20מגן אח' חיצוני

מקורי347.33כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן מנוע תחתון שמאל - 16 (ח)23413527

מקורי650.91כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי - 233537420

86521H600019-20 מקורי190כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון שמאל

מקורי1,023.20כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20סורג מגן קדמי - 239665020

960158579R14 - מקורי693.71לארנו טראפיק ש' 14-22ספוילר קדמי תחתון

865612WAC0EB16 - מקורי513לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

86576A800016 - מקורי259.3כןקאיה אופטימה ש' 16-20גריל תחתון ימין

521590X913XLE 18-20 מקורי6,103.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני

V5G0853671GRYPV 17 - מקורי1,268.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

מקורי6,334.21לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן אח' פנימי - 5112731596215

מקורי7,044.11לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי חיצוני - 5111737943614

מקורי1,162.22לאלקסוס  RX ש' 08-22תושבת לוחית רישוי קד' - 521144832013

V3T0853666B9B913- מקורי78כןסקודה סופרב ש' 13-15גריל תחתון ימין

1740112

תומך ימ' למגן אח' מתחת לפנס -11 

(ח)

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי252.94כן

71598TL0G01(ח) מקורי146.01לאהונדה אקורד ש' 08-11תומך שמ'  צדדי למגן אח' 08-09

V3T0853665B9B913- מקורי80כןסקודה סופרב ש' 13-15גריל תחתון שמאל

מקורי383לאלקסוס  RX ש' 08-22סורג מגן קדמי - 531124813013

6QB37TZZABV 20 - מקורי7,306.70לאדודג' ראם - 20מגן קדמי חיצוני

622564GA0A14 - ש' 14-19גריל תחתון ימין Q50 מקורי518.77לאאינפיניטי

7452ER

פס קישוט ימ' למגן אח' 05-08 

מקורי514.25כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(SALOON) (ח)

865181M00009- (לפנס) מקורי123.3לאקאיה פורטה 09-12שפם ימין תחתון לסורג

מקורי713.15כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח' - 981680858019

865532S30010- כיסוי ניקל פנס ערפל שמאלIX35 10-15 מקורי154כןיונדאי

V3T0853767A2ZZ13- מקורי231כןסקודה סופרב ש' 13-15קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

29110B950017 - ש' 14-19מגן מנוע תחתון i10 מקורי575לאיונדאי

7410FF(ח) ש' 09-11פח אבנים/ספוילר אחורי -09 C-5 מקורי1,626.01כןסיטרואן

86590B950017 - ש' 14-19ספוילר קדמי i10 מקורי693כןיונדאי

86683B950017 - 'ש' 14-19פס קישוט למגן אח i10 מקורי1,070.00כןיונדאי

6402A58722 - מקורי546כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22סורג מגן קדמי תחתון

V81A807107AGRU17-20 ש' 17-22פינה שמאל למגן קד' עם חיישן Q2 מקורי2,440.00לאאודי

865111F05106-08 מקורי1,993.00כןקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

55565FE02006-07 תומך ימין למגן קדמי צדדי

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי263לא08

7173168L0011- מקורי110.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16תומך ימין חיצוני למגן קדמי

622574GA0A14 - ש' 14-19גריל תחתון שמאל Q50 מקורי966.79לאאינפיניטי

62030W000P22 - מקורי4,530.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן קדמי פנימי

108418100E21 - מקורי3.45לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

71102SMGE50ZA5D 09- 5/3ספוילר/פח אבנים קדמיD 06-12 'מקורי3,204.78לאהונדה סיוויק ש

79122AX60006-10 מקורי206.03כןניסאן מיקרה ש' 06-11מגן אח' פנימי



57744AG000(ח) ש' 04-06ספוילר קד' ימין 04-06 B4 מקורי118כןסובארו

865131M00009- מקורי57.2לאקאיה פורטה 09-12תומך שמאל למגן קדמי צדדי

57731FL04017 - מקורי629לאסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון ימין עם חור וניקל

V3AE8074592ZZ'מקורי690לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פס קישוט שמ' למגן אח

71102TARG5018 - מקורי2,517.00כןהונדה ג'אז ש' 15-19סורג מגן קדמי

521194D95620 - ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי12,330.00כןלקסוס

6410D38618 - תושבת לפנס ערפל אחורי ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי426לא21

86596F150019 - מקורי1,414.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי ימין

V3G0941119B15 - מקורי208כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל לפנס ראשי שמאל

מקורי127.15לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך ימין למגן קדמי - 8429339818

2351352SW 20 - 4 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחוריD/5/SW מקורי1,351.05לאפורד פוקוס

86519F150019 - 'מקורי211.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת לוחית רישוי קד

29110H600019 - מקורי449לאיונדאי אקסנט 19-22מגן מנוע תחתון

DG8L50C2115-16 4גריל תחתון שמאל ללא ערפלD/5D 15-21 'מקורי66.61כןמאזדה 2 ש

מקורי1,148.56לאפורד קוגה ש' 13-18פינה שמ' למגן אח' - 219789117

620905715R18 - (פלסטיק) מקורי1,023.84לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

6410D38518 - תושבת לפנס ערפל אחורי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי428לא21

מקורי5,995.58לאשברולט בלייזר - 19פינה ימין למגן קד' - 8453799119

850160036R09 - 'מקורי1,046.10כןרנו מאסטר ש' 09-22פינה ימ' למגן אח

מקורי1,239.04לאפיג'ו 2008 - 20קישוט ניקל לאגזוז שמ' למגן אח' - 983144198020

מקורי163.5לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 532854292710

B4YC7140X13 - '4/5תומך ברזל שמ' לכנף אחD 13-18 'מקורי965.87כןמאזדה 3 ש

מקורי1,444.72כןפיג'ו 2008 - 20מגן מנוע תחתון קדמי - 983793988020

622565033R20 - מקורי1,346.75לארנו קליאו - 20מגן מנוע תחתון (מצננים) פנימי

24385095D 20 - '4 ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אחD/5/SW מקורי607.43כןפורד פוקוס

98396546XT20 - מקורי1,569.65כןפיג'ו 2008 - 20סורג מגן קדמי

628207620R

מגן מנוע תחתון (מצננים) חיצוני - 20 

(INTENSE)20 - מקורי1,197.16כןרנו קליאו

V2GM807421GRU20 - מקורי3,789.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אח' חיצוני

24385055D 20 - '4 ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אחD/5/SW מקורי607.43לאפורד פוקוס

269B13664R

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי679.94לארנו קליאו - 2020

מקורי661.3לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר עליון למגן קדמי 526143301018-20

22276805D 20 - 4 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחוריD/5/SW מקורי1,463.39לאפורד פוקוס

98280772XT20 - מקורי1,617.04לאפיג'ו 2008 - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

64900H8010( דגם טורבו) 5מגן קדמי פנימי - 18D/4D 17-22 'מקורי2,640.30כןקאיה ריו ש

51128073059(M דגם) ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 17 X1 מקורי119.7לאב.מ.וו

מקורי5,995.58לאשברולט בלייזר - 19פינה שמאל למגן קד' - 8453799019

מקורי11,745.00לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' חיצוני - 521594894920

מקורי2,994.15לאקאדילאק ATS 13-21מגן קדמי פנימי - 2348420813

68247200AA15 - מקורי1,992.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מגן קדמי פנימי צר

מקורי187כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10קלקר למגן קדמי 03-04 (ח)96545497

105802200B21 - ש' - 21סורג מגן קדמי S מקורי646.55לאטסלה מודל

852227017R

סט תומכים למגן אחורי - 20 

(ZEN/INTENSE)20 - מקורי2,245.37כןרנו קליאו



86520C8AA019 - קלקר למגן קדמיi20 15-20 מקורי1,097.00לאיונדאי

BCKA50A20B19 - 4/5כונס אוויר ימין במגן קדמיD -19 'מקורי154.92לאמאזדה 3 ש

51748062999

כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי - 17 (דגם 

(M13-21 'ש X1 מקורי58.66לאב.מ.וו

865271J50012 - גריל תחתון שמאלi20 12-15 מקורי278כןיונדאי

מקורי224.59לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך שמ' חיצוני למגן אח' - 8413751516

1610767180

מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים - 

5D V 1414-20 'מקורי3,926.91לאפג'ו 308 ש

86614H8000( דגם טורבו) 5תומך ימ' למגן אח' -18D/4D 17-22 'מקורי217.8לאקאיה ריו ש

מקורי984.25לארנו קליאו סטיישן 14-18ספוילר קדמי - 820134503514

620226455R16 - מקורי6,725.39כןרנו זואי 16-20מגן קדמי חיצוני

מקורי1,778.36לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 5111742224719

25784043

מסגרת ניקל לסורג קד' תחתון (אמצעי) 

מקורי2,019.83לאשברולט מאליבו ש' 08-08-12

622357626R16 - מקורי1,562.22לארנו זואי 16-20מגן מצננים תחתון למגן קדמי

57731FL560NN4D 17 - 'מקורי333לאסובארו אימפרזה ש' 17-18כיסוי וו גרירה במגן אח

V1J0807183A98- מקורי69כןפולקסווגן גולף ש' 98-04תומך צדדי שמאל למגן קדמי

16497974XY20 - מקורי2,348.17כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

622542499R16 - מקורי879.56לארנו זואי 16-20סורג מגן קדמי

מקורי11,953.56לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' חיצוני - 5112849393519

42533020V 17 - מקורי2,281.37לאשברולט טראקס ש' 17-18מגן אח' חיצוני

22012824D 20 - 4 ש' - 20גריל תחתון שמאלD/5/SW מקורי368.17כןפורד פוקוס

620104124X20 - מקורי2,333.02כןרנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

מקורי1,227.65לאשברולט סילברדו 13-19תומך שמ' אמצעי למגן אח' - 2311226715

D44A50370A20 - '4פס קישוט שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי297.55כןמאזדה 2 ש

מקורי408לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' 15611500916-20

מקורי265.63לאפורד S-MAX ש' 06-14תומך ימין למגן קדמי 1694758-06

866301M01009- מקורי1,353.80לאקאיה פורטה 09-12מגן אח' פנימי

5000B24415 - מקורי1,383.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי פנימי תחתון

7171180J307995D 08-10 (לא מפואר) 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי4,357.90כןסוזוקי

850709224R

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

מקורי2,134.25לארנו קפצ'ור ש'  13-22ללא חור לאגזוז - 20

DFR550C2120 - ש' - 20מסגרת פנס ערפל קדמי שמאל CX-30 מקורי98.45כןמאזדה

D2625815 - מקורי392.38לאפורד אדג' ש' 15-18גריל תחתון שמאל

מקורי1,475.17לאב.מ.וו X5 ש' 19-גריל תחתון שמאל - 5111744968719

DFR5502G120 - ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי CX-30 מקורי75.98כןמאזדה

86563G4030

גריל תחתון שמאל עם ערפל ללא לד - 

18i30 - 18 מקורי449כןיונדאי

86628G5300

פס קישוט ניקל ימ' למגן אח' תחתון 16-

מקורי531.1לאקאיה נירו 1816-23

מקורי1,403.74לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 5111806934719

מקורי999.64כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך שמ' למגן אח' - 525760221019

מקורי1,403.74לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך ימין למגן קדמי - 5111806934819

511806272R

כיסוי וו גרירה במגן קד' -20 

(ZEN/INTENSE)20 - מקורי196.73לארנו קליאו

V3G080757120 - מקורי535כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי מרכזי

865211W520(ח) 4גריל תחתון שמאל - 15D 12-16 'מקורי142.9כןקאיה ריו ש

850B26311R

פח אבנים/מגן אחורי תחתון -20 

(INTENSE)20 - מקורי3,900.53לארנו קליאו

86567G403018 - כונס אוויר לגריל קדמי שמאלi30 - 18 מקורי52כןיונדאי



KSD650032

 PURE) 22 - מגן קדמי חיצוני תחתון

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי2,655.65כןמאזדה

1649797780

סט תומכים פנימיים ימ' + שמ' למגן 

מקורי927.21לאפיג'ו 208 ש' - 20אח' - 20

מקורי600כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן קדמי פנימי תחתון - 521320207019

מקורי741.08לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אבנים תחתון במגן קדמי - 5175807254519

מקורי260.38לאשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי ימין למגן קדמי - 2346529315

98259671XT

פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 (חד 

מקורי1,438.58לאפיג'ו 2008 - 20אגזוז)

V3G5807375A20 - 'מקורי179כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי1,007.33כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קלקר למגן קדמי תחתון - 526180218019

86610S0000(N דגם) מגן אחורי חיצוני עליון - 19i30 - 18 מקורי4,195.00כןיונדאי

1675868380V 21 - מקורי6,640.60לאפיג'ו 3008 17-21מגן קדמי חיצוני

מקורי455כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך ימין למגן קדמי - 521150233019

KPF151960B6422 - ש' 17-22ספוילר עליון לדלת תא מטען CX-5 מקורי3,608.79לאמאזדה

601987991R22 - 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD מקורי5,318.56לארנו גרנד קופה

מקורי453כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך שמאל למגן קדמי - 521160247019

מקורי2,836.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20ספוילר אחורי -521695302013-16

850221411R(ח) מקורי1,718.11כןרנו סניק ש' 00-04מגן אח' חיצוני 00-04

V3G0807251D20 - מקורי517לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23קלקר למגן קדמי

מקורי996.86לאב.מ.וו X5 ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 5111730311315

D3678920 - מקורי153.02לאפורד אקספלורר ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

86588S0000(N דגם) כיסוי וו גרירה במגן קד' - 19i30 - 18 מקורי56לאיונדאי

86568G630017 - כונס אוויר ימין במגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי296.7לא

C514501T0E12- מקורי1,813.40לאמאזדה 5 ש' 10-18סורג מגן קדמי עם ערפל

מקורי1,131.22לאב.מ.וו X5 ש' 19-סורג מגן קדמי - 5111806921119

V5NA807109M20 - מקורי2,522.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי פנימי

מקורי1,163.41לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן מנוע תחתון - 5175739474418

866732W50016 - 'מקורי15כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט שמ' למגן אח

168905939V

סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 20 

(PREMIUM)20 - 2008 מקורי996.55לאפיג'ו

D3644520 - 'מקורי178.72לאפורד אקספלורר ש' - 20תומך שמ' למגן אח

מקורי4,030.71לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי צר - 5111738529017

מקורי6,796.73לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני עליון 2328897216-17

גריל תחתון ימין עם ערפל - 520306011018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי850.68כן21

מקורי195.88לאשברולט קרוז 08-20תומך מרכזי ניצב למגן קדמי - 8403777617

263369752R(ח) מקורי105.3כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון שמאל - 18

86610C8AE0V 19 - מגן אח' חיצוניi20 15-20 מקורי3,579.00כןיונדאי

מקורי2,131.75כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח' - 14 (קסטום)2196217

622544666R22 - מקורי2,184.77לארנו ארקנה ש' - 22סורג מגן קדמי

86632C8AA019 - מגן אח' פנימיi20 15-20 מקורי3,144.00כןיונדאי

מקורי311.74לאשברולט סילברדו - 20מסגרת לתריס תחתון בחזית - 8412642620

מקורי1,653.47לאשברולט סילברדו - 20פינה שמאל למגן קד' - 8467886720

850701258R22 - מקורי426.59לארנו ארקנה ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי



V5G0853677D9B9

סורג מגן קדמי עם חור לחיישן 13-16 

(GTI)13-20 'מקורי822לאפולקסווגן גולף ש

86571G550019 - מקורי840.8כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי צר

D28071V 15 - מקורי4,510.84לאפורד אדג' ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

865652WAB0V 16 - מקורי332כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18ספוילר/פח אבנים קדמי

86551Q400019 - מקורי25.6כןקאיה נירו 16-23תומך שמאל למגן קדמי

מקורי526.72כןפורד פומה ש' - 21קלקר למגן קדמי - 238623721

86525K700020 - ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי i10 מקורי159כןיונדאי

866110X22011-12 ש' 08-14מגן אח' חיצוני i10 מקורי942לאיונדאי

מקורי227.7לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט למגן קדמי שמאל - 601013670022

מקורי329.82לאלינק אנד קו 01 - 22תומך צדדי ימין למגן קדמי - 888963901422

7175157M105PK(ח) מקורי195כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מסגרת לפנס ערפל ימין -13

מקורי5,948.44לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי פנימי - 5111742221919

86591K700020 - ש' - 20ספוילר קדמי i10 מקורי513כןיונדאי

86642G550019 - מקורי536.8לאקאיה נירו 16-23תומך בומבה למגן אחורי ימין

86557G550019 - מקורי193.8כןקאיה נירו 16-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

865124H00008- מגן קדמי חיצוני עליוןi800 08-21 מקורי1,683.00לאיונדאי

86612A480017 - מקורי1,700.30לאקאיה קארנס ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,763.59לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי פנימי 521315307014-17

B1Z5807393

תומך שמ' צדדי למגן אח' (פלסטיק 

מקורי50לאסקודה אוקטביה 09-13שחור) -09

מקורי1,784.12לאפורד פומה ש' - 21מסגרת לפנס ערפל שמאל - 247419121

86696G550019 - מקורי63.2כןקאיה נירו 16-23כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

מקורי343.5לאב.מ.וו 200 ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112739180716

מקורי2,704.81לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן אח' פנימי - 6000520320

86556F2000

תומך זרוע ימין = שמאל למגן קדמי - 

מקורי15לאיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

7173163J2006-10 מקורי177.5לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תומך צדדי למגן קדמי ימין

מקורי101לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון ימין 531274204013-15

86690F2AA019 - מקורי385כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי תחתון במגן אחורי

86633G500016 - מקורי24כןקאיה נירו 16-23תפס עליון שמאל למגן אח' פנימי

D2685415 - מקורי8,920.64לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים

מקורי85.55לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20תומך שמ' למגן אח' - 4248420520

86635G550019 - מקורי22.8כןקאיה נירו 16-23תפס אמצעי למגן אח' פנימי

כיסוי גריל תחתון ימין - 521276016014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,012.82כן21

כיסוי גריל תחתון שמאל - 521286009014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,012.82כן21

V5G6807417APGRU13-16   מקורי4,250.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' חיצוני

86511C504015 - מקורי4,762.40לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

29130D400016 - מקורי1,307.50לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן מנוע תחתון

מקורי2,130.79לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי מרכזי - 18 (קאסטום)2183760

מקורי2,256.00לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16מגן אח' פנימי-5185882810

29110K200020 - מקורי932כןיונדאי וניו - 20מגן מנוע תחתון

86357G200016 - מקורי213לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי עליון למגן קדמי

5311342181C0E-MOTION - 19 ש' - 19סורג מגן קדמי RAV-4 מקורי2,320.04כןטויוטה

5212842220E-MOTION - 19 ש' - 19גריל תחתון שמאל RAV-4 מקורי554.71כןטויוטה

מקורי2,134.71לאב.מ.וו X1 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי -5111795420919

LB5Z17B807AA(ST) 20 - 'מקורי224.63לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן אח

64900CM000מקורי4,066.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי - 20 היברידי

86554J7CA020 - מקורי160.2לאקאיה אקס סיד - 20תומך ימין למגן קדמי

86635G200016 - מקורי129כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך עליון שמאל למגן אח' פנימי



57731SG06013 - מקורי103לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי לאגזוז אחורי

מקורי3,000.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן קדמי חיצוני+חיישנים -521190697612

86634G200016 - מקורי108כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך עליון ימין למגן אח' פנימי

86513J7CA020 - מקורי320.4לאקאיה אקס סיד - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי1,116.08כןטויוטה פריוס ש' 16-20תושבת לוחית רישוי קד' - 521144727019

מקורי4,131.26לאב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן אח' פנימי - 5112728551516

86514J900018-20 מקורי239כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי933.18כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מנוע תחתון ימין - 514430216019

5216902900SW V 19 - '5כיסוי וו גרירה במגן אחD/SW 19 - 'מקורי122כןטויוטה קורולה ש

86670J7CA020 - מקורי3,197.40כןקאיה אקס סיד - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

86522A780016 - מקורי438.4לאקאיה פורטה 13-18סורג מגן קדמי

מקורי677.68לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון ימין - 814814815013

7173184M0000016 - מקורי281.6כןסוזוקי סלריו 16-18תפס צדדי ימין למגן קדמי

86538K7000

מסגרת ניקל לתאורת יום ימין - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי56כןיונדאי

86642J7CA020 - מקורי636.6כןקאיה אקס סיד - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

8148102A11CW 19 - 5גריל תחתון ימיןD/SW 19 - 'מקורי681.62כןטויוטה קורולה ש

86617S100019 - 'מקורי147כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן אח

86662J7CA020 - מקורי288.9לאקאיה אקס סיד - 20מסגרת ימין למחזיר אור אחורי

V2G0807651K21 - 5-מגן קדמי פנימי תחתוןD 18 'מקורי661לאפולקסווגן פולו ש

V2G6807441AGRU21 - '5-כיסוי וו גרירה במגן אחD 18 'מקורי164לאפולקסווגן פולו ש

23478376V 16 - מקורי501.54לאשברולט מאליבו ש' 16-19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

מקורי1,435.58לאב.מ.וו 500 ש' - 17תומך ימין למגן קדמי - 5111738534617

מקורי1,459.32לאשברולט מאליבו ש' 16-19קלקר למגן אח' - 8409527416

865102W020V 12 - מקורי5,228.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

מקורי1,928.97לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט שמ' למגן אח' - 527534802018

מקורי1,326.81לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן מנוע תחתון - 8459159218

521150K18015- מקורי718.42לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

מקורי936.73לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג מגן קדמי - 5111795422019

מקורי98.24לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך ימ' למגן אח' - 2322600216

V2G0853711B2ZZ

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

21 -5D 18 'מקורי434לאפולקסווגן פולו ש

86631J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן אח' פנימיD מקורי1,561.30כןקאיה סיד

V2G6807393C21 - '5-תומך צדדי שמ' למגן אחD 18 'מקורי199לאפולקסווגן פולו ש

71108TL0G0008-10 (עם חור) מקורי375.92לאהונדה אקורד ש' 08-11גריל תחתון שמאל

מקורי1,938.98לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט למגן אח' - 5112730807113

52119F490920 - מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,254.00כן22

52128F420020 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי161.32כן22

V5NN807050A(אולספייס) מקורי274לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי - 22

מקורי767.02לאב.מ.וו X3 ש' 13-21קלקר למגן קדמי 5164721049613-17

42751023V 20 - מקורי3,764.78לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן אח' חיצוני

LB5Z17D957CA(ST) 20 - מקורי3,875.28לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

86696L500020 - 'מקורי637כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן אח

86641H92004D - 17 '5תומך שמ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי138.5כןקאיה ריו ש

מקורי10,184.45לאב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן אח' חיצוני 5112805596516-19

מקורי11,642.66לאב.מ.וו 400 ש' 14-22מגן אח' חיצוני - 5112736330814

מקורי862.6לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמ' למגן אח' - 14 (קאסטום)2029429

86596L106020 - מקורי401כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין



86595L106020 - מקורי401לאיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל

6KL10RXFAA

 RUBICON) 21 - 'פינה ימין למגן קד

(S21 - מקורי302לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור

86513H900017 - 5תומך שמאל למגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי80כןקאיה ריו ש

מקורי703כןטויוטה אוונסיס 15-18מסגרת לפנס ערפל שמאל -814820504015

מקורי1,986.76לאאם ג'י ZS ש' 18-23מגן אח' חיצוני תחתון - 1034416418

V3G08538412ZZ15-19 'מקורי798לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל שמ' למגן אח

29110L500020 - מקורי1,349.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן מנוע תחתון

מקורי189.29כןשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון שמאל - 8454129622

מקורי509.45לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך שמאל עליון למגן קדמי - 5111745972720

V3G0807155DGRU20 - 'מקורי213לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי4,092.33כןשברולט טראוורס 17-23פינה שמאל למגן קד' - 8461377422

V2K7807109B21 - מקורי3,098.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן קדמי פנימי

86561J9020

סורג מגן קדמי ללא חורים לערפל 18-

מקורי878כןיונדאי קונה ש' - 2018

מקורי969.34לאב.מ.וו 120 ש' - 20גריל תחתון שמאל - 5111807562520

86612A970018 - מקורי2,129.10כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

86517A9NA018 - 'מקורי18.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי8,112.08לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני תחתון 8415089418-20

22022794D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW מקורי7,868.84כןפורד פוקוס

983851711T(GT) 20 - מקורי6,389.72כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני

86560C8AA0V 19 - סורג מגן קדמיi20 15-20 מקורי1,097.00כןיונדאי

S1P0853665G9B910- מקורי158לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11גריל תחתון שמאל +ערפל

מקורי861.23לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך ימין למגן קדמי - 525353306018

V2G6807568H9B918-20 5-פח אבנים/ספוילר אחוריD 18 'מקורי1,229.00לאפולקסווגן פולו ש

D3298519 - מקורי592.47לאפורד אדג' ש' - 19פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

168008801T21 - מקורי2,311.61כןפיג'ו 3008 17-21פח אבנים/ספוילר אחורי

263313657R

סט גרילים תחתון ימין + שמאל עם חור 

(ZEN) 20 - מקורי1,493.30לארנו קליאו - 20לחיישן ללא פנסי ערפל

מקורי7,923.77לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני - 1935410316

22012845D 20 - '4 ש' - 20קלקר למגן אחD/5/SW מקורי486.49לאפורד פוקוס

983682721T21 - מקורי1,378.60לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט למגן קדמי

86560C8AC019 - סורג מגן קדמיi20 15-20 מקורי3,838.00כןיונדאי

מקורי785.85כןפיג'ו 3008 17-21מוביל אוויר ימין במגן קדמי - 983683408021

מקורי144.66כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך למגן אח' ימין = שמאל - 2321045318

86642A900015- (בומבה) 'מקורי338.2כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

מקורי253.29כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי שמ' למגן אח' - 2346288818

DFR550290A20 - ש' - 20מגן אח' פנימי מרכזי CX-30 מקורי307.15כןמאזדה

מקורי1,496.32לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08פס קישוט למגן קדמי 2289054803-08

V7C0807819AGRU18 - ספוילר קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי2,245.00לא22

865643X00011-13 ש' 11-15גריל תחתון ימין ללא חור לערפל i35 מקורי51.75לאיונדאי אלנטרה

291101Y10015 - 5מגן מנוע תחתוןD 11-16 מקורי154.5לאקאיה פיקנטו

DFR551W81D20 - ש' - 20קשת קישוט למגן קדמי שמאל CX-30 מקורי75.13כןמאזדה

86633F100016 - מקורי150.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תפס שמאל למגן אח' פנימי

BCKN500U0B

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 19 

5D4/5D -19 'מקורי49.14לאמאזדה 3 ש

מקורי123.4כןשברולט טראוורס 17-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 8438791517

מקורי6,895.85לאשברולט מאליבו ש' 13-15מגן קדמי חיצוני -2314655713

מקורי1,466.33לאפיג'ו 208 ש' - 20מגן גחון במגן קדמי - 982320658020



86511F103016-18  מקורי5,800.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עם מתזים

V8T0807681K01C12 - ש' 09-16גריל תחתון שמאל A5 מקורי708לאאודי

86567J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מוביל אוויר שמאל במגן קדמיD מקורי299.6לאקאיה סיד

V2K7807248A21 - מקורי325כןפולקסווגן קאדי ש' - 21קלקר למגן קדמי

86642L500020 - מקורי547כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

מקורי1,816.84לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי - 236857218

86575G6000

קצה תעלת אוויר שמאל במגן קדמי - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי18.8לא

מקורי1,588.52לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 5112988036321

KT4Z17K945AA19 - מקורי1,108.72לאפורד אדג' ש' - 19סורג מגן קדמי

86612C8AD0

 PRIME) 19 - מגן אח' חיצוני תחתון

(PLUSi20 15-20 מקורי1,645.00לאיונדאי

6KM15RXFAA(SPORT) 21 - מקורי2,535.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21מגן אח' חיצוני

V7N5807217PGRU(ח) -מקורי6,243.00כןסיאט אלהמברה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני- 13-14

KT4Z17K945BA(TITANIUM) 19 - מקורי1,109.59לאפורד אדג' ש' - 19סורג מגן קדמי

526750K01015 - מקורי856.83לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

LJ8Z17D957BBPTM(חשמלי) מקורי11,229.43לאפורד מוסטנג 18-22מגן קדמי חיצוני - 22

V760807039AC9B918 - מקורי3,498.00לאפולקסווגן טוארג - 18ספוילר קדמי

865F4S801021 - 'מקורי2,013.00כןיונדאי פאליסייד - 21פינה ימין למגן קד

86577G6700(X LINE) 20 - ספוילר/פח אבנים קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי745.5לא

LJ9Z17724A(חשמלי) מקורי4,583.03לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' פנימי - 22

86587G6700

קישוט מסגרת לפנס ערפל שמאל - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי66.4כן

V7LA807489B9B919 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי715כן15-22

מקורי77.25כןשברולט קרוז 08-20תושבת לוחית רישוי קד' 9547321908-12

V760853661BRYP18 - מקורי689לאפולקסווגן טוארג - 18גריל תחתון שמאל

86611S150021 - מקורי3,982.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

V7C0853666A9B918 - גריל תחתון ימין עם חור לערפל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי195לא22

מקורי303לאב.מ.וו 200 ש' 16-19תומך ימין למגן קדמי - 5111727255616

84538967(PREMIER) 19 - מקורי1,357.91לאשברולט בלייזר - 19גריל תחתון ימין

86517S150021 - 'מקורי173כןיונדאי סנטה פה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,415.14לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט ניקל למגן אח' - 5112736533315

מקורי2,925.55לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 5112737857215

86570D4500מקורי754כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי צר - 18 היברידי

7184064J0006-11 'מקורי88כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תומך שמ' למגן אח

V3AA80717811- מקורי67כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15(ח) תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

5216976091

 BASE/F 19 - מגן אח' חיצוני תחתון

Sport/Luxury/Premium19 - 'ש UX200 מקורי4,502.00לאלקסוס

960159U000(ח) מקורי198.92כןניסאן נוט ש' 07-13ספוילר קדמי 07-10

57749FG010(ח) ש' 08-13ספוילר אחורי שמאל 08-11 B3 מקורי1,138.00כןסובארו

6407A421

קישוט עליון ניקל גריל תחתון שמאל - 

מקורי2,119.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 2222

5827068L01(ח) מקורי3,238.20כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי פנימי -11

מקורי595.71כןאופל קומבו לייף - 20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3916589120

865D3CU00021 - ש' - 21גריל תחתון שמאל GV60 מקורי224לאגנסיס

62090BE00A12 - ש' 12-21קלקר למגן קדמי  NV 200 מקורי1,278.06לאניסאן

7175286R000PG19 - מקורי1,182.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

V5F0853666H9B9(FR דגם) מקורי483לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין - 17

7173268L0011- מקורי110.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16תומך שמאל למגן קדמי



מקורי56.24כןשברולט ספארק 11-15תומך ימ' למגן אח' 9668688211

865141M00009- מקורי57.2כןקאיה פורטה 09-12תומך ימין למגן קדמי צדדי

V5FA807217GRU20 - מקורי3,515.00לאסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי חיצוני

B5L080724810- מקורי101לאסקודה יטי 10-13קלקר למגן קדמי

7452HN08-09 'מקורי576.99לאפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט למגן אח

57717AG030

תומך שמאל צדדי למגן קדמי 04-06 

מקורי592כןסובארו B4 ש' 04-06(ח)

7251Q5(ח) מקורי1,551.59כןפיג'ו 307 ש' 06-08מגן אח' פנימי 06-09

מקורי2,874.50לאלקסוס  RX ש' 08-22ספוילר קדמי 524114801012-15

מקורי991.45כןפורד S-MAX ש' 06-14פס קישוט למגן קדמי ימין -186720210

V5FA807305B20 - מקורי1,272.00לאסיאט לאון ש' - 20מגן אח' פנימי

71116SNB900(ח) 4ספוילר קד' ימין 09-11D 06-12 'מקורי281.21כןהונדה סיווק ש

5379A93822 - מקורי1,578.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן מנוע תחתון

GSH750EL1BB19 - מקורי125.33כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל

V5FA807248D20 - מקורי154לאסיאט לאון ש' - 20קלקר למגן קדמי

V8W080761116 - ש' 16-19מגן מצננים תחתון A4 מקורי833לאאודי

מקורי969.84כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18מגן אח' פנימי -10 (ח)742247

62222JD00008-10(לבן) מקורי299.7לאניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

V5FA8070569B920 - מקורי144כןסיאט לאון ש' - 20תומך עליון ימין למגן קדמי

7172177K0009- מקורי782.3לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג מגן קדמי

04715TF0900ZZ

מגן אח' חיצוני עם חורים למחזירי אור -

11

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי3,559.27כן14

71501TS6H10ZHV 17 - 5מגן אח' חיצוניD 17-22 'מקורי3,098.39לאהונדה סיווק ש

GSK150221ABB19 - מקורי3,193.25כןמאזדה 6  ש' - 19מגן אח' חיצוני

57731AJ500(ח) ש' 09-14סורג מגן קדמי -10 B4 מקורי460כןסובארו

V5FA8536679B920 - מקורי242כןסיאט לאון ש' - 20סורג מגן קדמי

מקורי161.15כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14מגן אח' פנימי 09-11 (ח)5217260050

V5L0807109D14- מקורי981לאסקודה יטי 14-18מגן קדמי פנימי

04711T5A000ZZV 15-17 מקורי5,066.63לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

850714GA0A14 - 'ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן אח Q50 מקורי346.72לאאינפיניטי

מקורי371לאאם ג'י ZS ש' 18-23תושבת מגן קדמי חיצוני - 1022902318

G48F5011119 - מקורי80.46לאמאזדה 6  ש' - 19קלקר למגן קדמי

865252K000(ח) מקורי247.7כןקאיה סול ש' 10-11ספוילר/פח אבנים קדמי -10

8321A425

מסגרת פנס ערפל קדמי  ניקל+שחור 

מקורי616לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12שמאל 12-

מקורי171.89לאאופל אדם 3D ש' 14-17כיסוי וו גרירה במגן קד' -1335526714

62022W030P

מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשתות - 

מקורי6,991.00לאמיצובישי ASX ש' - 2020

מקורי444לאטויוטה פריוס ש' 07-12קלקר למגן אח' 526154702007-08

85010W001P(כסוף) מקורי2,186.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 18

511805369R17-21 '4 ש' 17-23כיסוי וו גרירה במגן קדD מקורי192.38כןרנו גרנד קופה

V8W5807067DGRU S 16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 מקורי7,873.00לאאודי

מקורי254.8כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17קלקר למגן קדמי -9522621411

62214AU330(ח) מקורי194.09כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תושבת ימין למגן קדמי -04

מקורי199.98כןאופל אדם 3D ש' 14-17תומך שמ' למגן אח' -1335651314

741635

 5D 'למגן אח L+R (צדדי) סט תומכים

מקורי177.13כןפיג'ו  307 ש' 02-0702-05 (ח)

V6V080724115-17 'מקורי28לאסקודה פביה ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד



74900SJD003(ח) ש' 06-09ספוילר אחורי עליון 06-09 FR-V מקורי5,289.65כןהונדה

741636

סט תומכים (מגן פנימי) ימ' +שמאל מגן 

מקורי432.63כןפיג'ו  307 ש' 02-05אח' 5D 02-08 (ח)

V5FA80737720 - 'מקורי138כןסיאט לאון ש' - 20תומך שמ' למגן אח

V4M0807067FGRU20 - ש' 15-21מגן אח' חיצוני תחתון Q7 מקורי9,239.00כןאודי

מקורי245.99לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך שמ' צדדי למגן אח' -5051605210

71145TEXY0018 - '4תושבת לוחית רישוי קדD -18 'מקורי339.93לאהונדה סיווק ש

מקורי455כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13כיסוי פנס ערפל שמאל-11 (ח)735529726

521590Z92715- מקורי4,171.02כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן אח' חיצוני סטיישן

V6V980730515- מקורי683לאסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' פנימי

86595R2000

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי2,160.20כןקאיה ספורטג' ש

86570Q0AA022 - מקורי462לאיונדאי באיון ש' - 22מגן קדמי פנימי תחתון

52413YP010

משלים למגן קידמי חיצוני ימין תחתון -

מקורי825.53לאטויוטה היילקס ש' 2015-21 (סהרה)

V8V0807065GGRU15 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי7,168.00לאאודי

86656Q0AA022 - 'מקורי454כןיונדאי באיון ש' - 22פינה שמ' למגן אח

מקורי357.9לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמאל למגן קדמי צדדי -521161239008

86526Q0AA022 - מקורי283כןיונדאי באיון ש' - 22תומך ימין למגן קדמי

V4KE807065BGRU19 - מקורי11,725.00לאאודי אי-טרון - 19מגן קדמי חיצוני

86571DB00022- מקורי1,642.00לאקאיה נירו פלוס - 22מגן קדמי פנימי צר

86597DB000

המשך לקשת כנף במגן קדמי שמאל -

מקורי103.4לאקאיה נירו פלוס - 2222

8975525690

 ,LS+, LS) 21 - 'פינה שמ' למגן אח

(  LSE21 - 'מקורי1,431.77כןאיסוזו די. מקס ש

V5JA807221F13- מקורי1,896.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

86517DB00022- 'מקורי24.7לאקאיה נירו פלוס - 22כיסוי וו גרירה במגן קד

86610DB00022- מקורי3,458.70לאקאיה נירו פלוס - 22מגן אח' חיצוני עליון

55079223AH11 - 'מקורי642לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13תומך שמ' למגן אח

D24H500T1C19 - ש' 17-21תומך צדדי ימין למגן קדמי CX-3 מקורי37.67לאמאזדה

V5JA807109C(ח) מקורי1,113.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי פנימי 13-16

5827086R1000019 - מקורי2,945.40לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי פנימי

86563DB000

מסגרת לפנס ערפל / תאורת יום שמאל 

מקורי773.5לאקאיה נירו פלוס - 22-22

מקורי1,694.51לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה ימ' למגן אח' - 521651690022

מקורי820לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך ימין למגן קדמי - 525351605022

86610K4AB0AS21 - מקורי3,277.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני

מקורי1,428.73לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי שמאל - 570141601022

86650K4AB0AS21 - מקורי2,919.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני תחתון

86610G201016 - מקורי2,179.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט למגן אח' עם חיישנים

מקורי7,892.75לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' חיצוני - 20 (עם חיישנים)5215948950

866A6CV20023 - 'ש' - 23פינה ימ' למגן אח EV6 מקורי626.7לאקאיה

86617CV00023 - 'ש' - 23כיסוי וו גרירה במגן אח EV6 מקורי20.2לאקאיה

מקורי653.4לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך ימ' למגן אח' - 525751601022

622A0BJ00A12 - 'ש' 12-21כיסוי וו גרירה במגן קד  NV 200 מקורי98.85כןניסאן

V5C6807665A15- מקורי354כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18קלקר למגן קדמי

86541P2001 21 - מקורי225.3לאקאיה סורנטו ש' - 21מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

7410KJ10- 'פיקסו ש' 10-18פינה שמ' למגן אח C-3 מקורי1,219.94לאסיטרואן

V5FA8070559B920 - מקורי144כןסיאט לאון ש' - 20תומך עליון שמאל למגן קדמי

741643

סט תומכים R+L מסילה למגן אח' 02-

מקורי262.65כןפיג'ו  307 ש' 0702-05 סטיישן



57707AJ121(ח) 5D 10-  'ש' 09-14תומך פנימי ימ' למגן אח B4 מקורי205כןסובארו

מקורי433.23לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט גריל תחתון ימין - 531414808016

57707AJ050(ח) 4D 10- 'ש' 09-14תומך חיצוני שמ' למגן אח B4 מקורי581כןסובארו

מקורי206לאאופל אדם 3D ש' 14-17תומך מרכזי למגן אח' -1335651514

71110TF0000(ח) מקורי1,864.32כןהונדה ג'אז ש' 09-11ספוילר תחתון קדמי

V6V08536659B915-17 מקורי47לאסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון שמאל

620220802R15-17 מקורי3,186.82לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני עם חור לערפל

86512CU00021 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי GV60 מקורי2,086.00לאגנסיס

G51143SHMA17 - (בומבה) מקורי1,062.49לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

7182279J0008- '4/5תפס צדדי שמ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי54.6כןסוזוקי

71501TF0900ZC09-11 מקורי3,577.18לאהונדה ג'אז ש' 09-11מגן אח' חיצוני

8321A81120 - מקורי551לאמיצובישי טרייטון - 20גריל תחתון שמאל

V3C8807441GRU08- 'כיסוי וו גרירה במגן אחCC 08-11 'מקורי153כןפולקסווגן פאסט ש

71107TM8A0009-12 - מקורי455.38לאהונדה אינסייט 09-14כיסוי פנס ערפל שמאל

V8W6807681NRN417 - ש' 17-22גריל תחתון שמאל A5 מקורי1,871.00כןאודי

86521C1AB018 - מקורי1,496.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19גריל תחתון שמאל

B63C50C2217 - 4/5קישוט לגריל תחתון שמאלD 13-18 'מקורי217.58לאמאזדה 3 ש

85090JD00A08- 'מקורי1,084.29כןניסאן קשקאי ש' 08-14קלקר למגן אח

V5FA94525320 - מקורי169כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי פנס אחורי שמאל

57705FJ00013- מקורי555כןסובארו אימפרזה 13-16קלקר למגן קדמי

5208102040

תומך ימין למגן קדמי בומבה ברזל 03-

מקורי213.79כןטויוטה קורולה רנקס 075D 03-04 (ח)

865602P00010-11 מקורי199.9כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן מנוע תחתון קדמי

מקורי119.94לאאופל מוקה X ש' 17-20תומך ימין למגן קדמי - 4247810817

7183285L005PK12- 'מקורי62.8לאסוזוקי ספלאש 09-15גריל שמ' למגן אח

מקורי8,298.10לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 521197890515-18

620788414R15- 'מקורי1,357.36לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת לוחית רישוי קד

מקורי212כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13כיסוי וו גרירה במגן קד'-11 (ח)735538645

G51153SHMA17 - (בומבה) מקורי1,064.45לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

V565955965A17 - מקורי271כןסקודה קודיאק ש' 17-22מנוע מתיז לפנס ראשי שמאל

86698GI00021 - 'ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח EV 5 מקורי198לאיונדאי איוניק

68272336AA17 - 'מקורי423לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תושבת לוחית רישוי קד

מקורי651.78כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19תומך שמ' למגן אח' - 19 (ח)9826677480

622540008RV 15-17 מקורי1,411.40לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

P7182251K0000009- 'מקורי148.4לאסוזוקי ספלאש 09-15תומך שמ' למגן אח

מקורי5,426.61לאטויוטה BZ4X ש' - 22סורג מגן קדמי - 531014247022

86611DB00022 - מקורי4,323.30לאקאיה נירו פלוס - 22מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

86511J7DA022 - 5/סטיישן ש' - 19מגן קדמי חיצוניD מקורי3,226.50לאקאיה סיד

86511AT00023 - מקורי4,526.30לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

71130TGGG00V 17 - 5מגן קדמי פנימיD 17-22 'מקורי6,935.90כןהונדה סיווק ש

מקורי13,610.03לאוולוו XC-60 ש' 18-21מגן אח' חיצוני - 4000232918

86631L106020 - מקורי3,525.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן אח' פנימי

86637GI00021 - 'ש' - 21תומך שמ' עליון למגן אח EV 5 מקורי95לאיונדאי איוניק

מקורי391.07לאטויוטה BZ4X ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 532864293822

5212916903(ADVENTURE) 22 - מקורי7,556.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן קדמי חיצוני

מקורי939.22לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן מנוע תחתון ימין - 514431213022

86616AT00023 - 'מקורי70.3לאקאיה נירו 16-23תומך ימ' למגן אח

מקורי507.37לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט ניקל גריל תחתון ימין - 814814822016



86522F160019 - מקורי1,606.80לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין

521590E92221 - מקורי10,888.75לאטויוטה היילנדר - 21מגן אחורי חיצוני עליון ללא חיישנים

735737866

מגן קדמי חיצוני תחתון - 21 

(LIMITED LUX)17-23 מקורי8,666.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס

511656233R15 - 'מקורי409.21לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח

52021B1021(ח) מקורי2,132.20כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן קדמי פנימי 06-11

V6JH8075219B913- מקורי827כןסיאט טולדו ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי254לאלקסוס ES ש' 19-23כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521283391919

V5JA80724113- 'מקורי20לאסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

86512S110019 - מקורי4,508.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני תחתון

52156B101006- 'מקורי173.5לאדייהטסו סיריון ש' 06-11תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי5,719.74לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 3906982415

86613S100019 - 'מקורי311כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי תחתון שמ' למגן אח

86652S100019 - 'מקורי294כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי עליון ימ' למגן אח

57717FG0125D 08- 'ש' 08-13תומך שמ' למגן אח B3 מקורי114כןסובארו

86691S100019 - 'מקורי269כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי97.48כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי עליון (פלסטיק) -08 (ח)94833091

7177068K00M

קישוט (מוביל אוויר) מגן קדמי עליון 09-

מקורי52.2כןסוזוקי אלטו ש' 1109-14 (ח)

מקורי215.36לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך ימין למגן קדמי -5051350910

LR12943719- מקורי4,240.95לאדיפנדר 19-מגן קדמי חיצוני מרכזי

86511F2AA019 - מקורי4,529.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני

מקורי441לאפיאט דובלו ש' 10-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 73561529415

74115T7JH00(ח) ש' 15-18מגן מנוע תחתון  ימיני - 15 HRV מקורי2,154.62כןהונדה

865221G600(ח) מקורי178.9כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר ימין למגן קדמי 09-10

6400G17820 - מקורי78לאמיצובישי טרייטון - 20תומך פנימי ימין למגן קדמי

86514F2AA019 - מקורי241כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

86611F2AA119 - מקורי2,661.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן אח' חיצוני

86555D700015 - מקורי154כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך מעצור שמאל למגן קדמי

מקורי278.84כןשברולט קרוז 08-20תומך צדדי ימ' למגן אח' (חיצוני) -9483308908

39086931CW 16 - 'מקורי349.03לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך צדדי שמ' למגן אח

86530E6100V 15 - מקורי1,752.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מגן קדמי פנימי

866112L02007-09 5מגן אח' חיצוניD 07-12 'ש i30 מקורי1,851.00לאיונדאי

V5JH80752113-מקורי426כןסקודה ראפיד ש' 13-18ספוילר אחורי תחתון

57711FG0309P08- ש' 08-13מגן קדמי פנימי B3 מקורי1,421.00לאסובארו

866124H00008 - 'פינה שמ' למגן אחi800 08-21 מקורי712כןיונדאי

865114H50013 - מגן קדמי חיצוני תחתוןi800 08-21 מקורי1,708.00כןיונדאי

מקורי1,348.41לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן מנוע תחתון -898102133312

V6R0853665C9B910-13 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'מקורי357לאפולקסווגן פולו ש

תומך ימ' למגן אח' -08 (ח)96816936

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי137.03כן

תומך שמ' למגן אח' 08-11 (ח)96816935

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי144.92כן

מקורי669לאפיאט 3D 08-20 500גריל תחתון שמאל עם ערפל - 73564231315

86613G500016 - 'מקורי201.2כןקאיה נירו 16-23תומך צדדי שמ' למגן אח

6400J272HA20 - מקורי2,266.00כןמיצובישי טרייטון - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

V3V095510915 - מקורי157לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי מתז שמאל למגן קדמי

V8V5807682A9B94D 15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 מקורי479לאאודי

71107SEA00003-05 מקורי163.03לאהונדה אקורד ש' 03-08גריל תחתון שמאל

מקורי374.01לאוולוו XC-40 ש' 18-23גריל תחתון שמאל - 3144934318

AB834TO17 - חליפי360.74כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל ללא חור



AB83SK08-11 חליפי861.6כןסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי פנימי

AB840PE08-12 חליפי193.92כןפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון שמאל

AB84CV06-09 חליפי1,094.96כןשברולט אפלנדר ש' 06-09ספוילר קדמי

AB855KI16-18 חליפי1,306.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין שחור מבריק

AB858TO17 - בטנה אחורית לכנף אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי692.94כן22

AB860KI16 - 'חליפי300.39כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך ימ' למגן אח

AB863MA12- (קד' קד' קטן) ש' 12-16מגן מנוע תחתון CX-5 חליפי392כןמאזדה

AB863TO17 -מגן מנוע תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי573.31כן22

AB864MA13-16 4/5מסגרת (ניקל) פנס ערפל ימיןD 13-18 'חליפי239כןמאזדה 3 ש

AB867RE13- 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 13-19  חליפי841.21כןרנו קליאו

AB870HY07-09 5תומך ימין למגן קדמי בכנףD 07-12 'ש i30 חליפי136.02לאיונדאי

AB870TO12- חליפי364.71כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך ימין למגן קדמי

AB874MI08-4תומך ימין למגן קדמיD 08-15 'חליפי146.69כןמיצובישי לנסר ש

AB875MI08-10(לפנס) 4תומך שמאל למגן קדמיD 08-15 'חליפי47.5כןמיצובישי לנסר ש

AB876MI08- 4תומך ימין למגן קדמיD 08-15 'חליפי96.02לאמיצובישי לנסר ש

AB879RE13- 4מגן מנוע קדמי תחתוןD 09-15 'חליפי1,068.02לארנו פלואנס ש

AB887MA12- ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן אח' שמ CX-5 חליפי76.02לאמאזדה

AB888CV13- חליפי482.37כןשברולט סילברדו 13-19תומך תחתון למגן קדמי חיצוני

AB894MA12- 'ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן אח' ימ CX-5 חליפי76.02לאמאזדה

AB895MA13-16 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי שמאלD 13-18 'חליפי70.1כןמאזדה 3 ש

AB898MI15 - חליפי275.1כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך שמאל למגן קדמי

AB898RE12 - חליפי556.02לארנו קנגו 09-18סורג קדמי ללא קישטים

AB89VW11- חליפי132.8כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

AB8NI10- חליפי273.31כןניסאן ג'וק 10-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB900MI15 - חליפי468.02לאמיצובישי טרייטון 15-19תומך מרכזי למגן קדמי

AB900PE15- חליפי2,306.54כןפיג'ו 108 ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

AB903MA13- 4/5בית פנס ערפל ימיןD 13-18 'חליפי110.42לאמאזדה 3 ש

AB904RE(מושלם שחור) חליפי1,602.05כןרנו קנגו 09-18מגן אח' חיצוני 09-16

AB90CA17-19 מגן קדמי חיצוני תחתוןXT5 17-21 חליפי3,639.20כןקאדילאק

AB90VW10 - חליפי272.65כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17קלקר למגן קדמי

AB911MA13- 4/5תומך ימין לכנף קדמיתD 13-18 'חליפי156.02לאמאזדה 3 ש

AB912MI16 - גריל תחתון שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי312.55כן

AB914KI17 -  'תומך צדדי שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי194.49כן

AB914MA13- 4 קטןD '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 13-18 'חליפי119.06כןמאזדה 3 ש

AB919PESW - 14 חליפי2,100.00כןפג'ו 308 ש' 14-20מגן אח' חיצוני עם חייישנים

AB922KI13-15 5/סטיישן ש' 13-18תומך מרכזי עליון למגן קדמיD חליפי994.08כןקאיה סיד

AB923MI08- (אחורי גדול)4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'חליפי990.28כןמיצובישי לנסר ש

AB926CV13 - חליפי2,028.48כןשברולט אימפלה ש' 13-18מגן קדמי פנימי

AB927FO04-07 חליפי75.64כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB928FO04-07 חליפי61.98כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט ימין למגן קדמי

AB929KI13-15 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18סורג מגן קדמיD חליפי506.02לאקאיה סיד

AB930MI14-19 חליפי338.94כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון שמאל עם ניקל

AB931MI14-19 חליפי341.05כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון ימין עם ניקל

AB932MA4D -13 4/5מגן אח' פנימיD 13-18 'חליפי994.06כןמאזדה 3 ש

AB933MI16 - 4פס קישוט ניקל למגן קדמיD 08-15 'חליפי2,346.00כןמיצובישי לנסר ש

AB933PE14-18 חליפי247.44כןפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון שמאל חיצוני



AB939HY16- חליפי2,168.35כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן קדמי פנימי

AB93CV08-12 (אגזוז אחד) חליפי806.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12ספוילר אחורי

AB940PE12 - חליפי387.32כןפיג'ו 107 ש' 08-14כיסוי עליון למצננים

AB941BM11- חליפי2,017.18כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מגן קדמי פנימי

AB941FO06-08 חליפי640.02לאפורד פוקוס ש' 06-08מגן קדמי פנימי

AB945HY16 - חליפי122.9כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AB951BM12 - חליפי5,402.69כןב.מ.וו 120 ש' 12-14מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

AB953VW11- חליפי180.5כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15תומך ימין למגן קדמי

AB956MA17 - 4/5גריל תחתון שמאלD 13-18 'חליפי580.75כןמאזדה 3 ש

AB957RE13-17 חליפי370.74כןרנו קפצ'ור ש'  13-22גריל תחתון ימין

AB959BM13 - חליפי161.94כןב.מ.וו 500 ש' 12-16פס קישוט למגן קדמי ימין

AB959FO(לפנס) חליפי53.36כןפורד פוקוס ש' 06-08שפם ימין תחתון לסורג

AB959PE

מגן קדמי חיצוני תחתון ללא חורים 

חליפי1,208.00כןפיג'ו 2008 13-19למגלש - 14

AB95IS97-99 'חליפי256.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פינה ימין למגן קד

AB960HY16 - חליפי122.9כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך צדדי ימין למגן קדמי

AB960MA17 - ש' 17-21מגן מנוע תחתון קדמי CX-3 חליפי180.78כןמאזדה

AB965FO05-09 חליפי250כןפורד מוסטנג 05-17תומך ימין עליון למגן קדמי

AB966MA5D 15-19 4מגן אח' חיצוניD/5D 15-21 'חליפי1,977.35כןמאזדה 2 ש

AB967RE13- חליפי187.2כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך ימין למגן קדמי

V3G08075689B920 - מקורי1,202.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח אבנים/ספוילר אחורי

86562C8AB019 - סורג מגן קדמי צרi20 15-20 מקורי585כןיונדאי

86563C8AA019 - גריל תחתון שמאל עם חורi20 15-20 מקורי382כןיונדאי

850701695R

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

מקורי2,132.50לארנו קפצ'ור ש'  13-22(שחור) - 20

מקורי6,150.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני תחתון - 15614261520

מקורי1,277.15כןשברולט סילברדו 07-12ספוילר תחתון למגן קדמי - 11 (ח)20845670

735423193

כנפון לפינה קדמי שמאל (המשך קשת 

מקורי442לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14לכנף) -07

V6F9807425AU34FR 18 - מקורי2,126.00כןסיאט ארונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי923.14לאב.מ.וו 120 ש' - 20מסגרת שמאל סורג מגן קדמי - 5111807533320

850708822R

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

מקורי1,727.87לארנו קפצ'ור ש'  13-22וחור לאגזוז - 20

866921J50012 - מגן אבנים ימין במגן אחוריi20 12-15 מקורי193לאיונדאי

86520H902017 - 5קלקר למגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי365לאקאיה ריו ש

261526567R20 - מקורי1,343.96כןרנו מאסטר ש' 09-22סט גרילים תחתון ימין + שמאל

מקורי17,452.21לאשברולט קאמרו 16-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 2340480816

86624C870016 - קרוס 16-18כיסוי לפנס ערפל ימין במגן אחורי i20 מקורי332כןיונדאי

620840771R20 - מקורי531.76לארנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי370לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט גריל תחתון שמאל אפור - 521260238019

V2GM807050B20 - מקורי98לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי458.75לאפיג'ו 2008 13-19סט תומכים צדדיים למגן אחורי - 161011658014

מקורי7,331.11כןשברולט סילברדו - 20סורג מגן קדמי - 8460333320

מקורי7,020.84כןשברולט טראוורס 17-23מגן אח' חיצוני ללא חיישנים 8443426717-21

מקורי1,252.16לאשברולט סילברדו - 20ספוילר קדמי תחתון - 8460333220

מקורי9,718.50לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 15 ניקל23108141

מקורי5,719.12לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני עם חישנים - 15 שחור23112252

52119F290719 - 5מגן קדמי חיצוניD/SW 19 - 'מקורי4,781.00כןטויוטה קורולה ש

601980575RV 22 - 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD מקורי5,584.49לארנו גרנד קופה

98263274XTV 20 - מקורי1,378.60כןפיג'ו 2008 - 20סורג מגן קדמי

V3G0853665K9B920 - מקורי519כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23גריל תחתון שמאל



86614A700116 - 'מקורי228.1לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי590.45כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קלקר למגן קדמי עליון - 526110252019

51127384601V 16 - מקורי2,506.85לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני

850229842R(INTENSE)  20 - מקורי3,254.61לארנו גרנד סניק ש' - 20מגן אח' חיצוני

מקורי237.93כןשברולט ספארק 15-18תומך שמאל למגן קדמי (בומבה) - 4237382515

8321A68716 - גריל תחתון שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי329לא

V5F0807109BH(קופרה) מקורי2,237.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי - 17

7141184M0000016 - מקורי612.2לאסוזוקי סלריו 16-18מגן מצננים תחתון

D3678820 - מקורי142.34לאפורד אקספלורר ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

866302W56016 - מקורי970לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן אח' פנימי

LB5Z17E855D20 - 'מקורי565.62לאפורד אקספלורר ש' - 20קלקר למגן אח

D3644620 - 'מקורי178.72לאפורד אקספלורר ש' - 20תומך ימ' למגן אח

KSD550222(ACTIVE) 22 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון CX-5 מקורי1,981.86לאמאזדה

KSD450222B22 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון CX-5 מקורי1,652.70לאמאזדה

850B20424R22 - 4 ש' 17-23פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי1,833.56לארנו גרנד קופה

V5NA807248R20 - מקורי241לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22קלקר למגן קדמי

86575G6010

קצה תעלת אוויר שמאל במגן קדמי - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי70.3לא

D3724420 - 'מקורי670.14לאפורד אקספלורר ש' - 20המשך קשת כנף אח' שמ

68243701AA17 - מקורי6,417.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' פנימי

64900G500016-18 מקורי4,543.20כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי עליון

6410C73815 - מקורי2,418.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן אח' פנימי

B5J9807375SW 08- 'מקורי24כןסקודה פביה ש' 08-14תומך שמ' (ארוך) למגן אח

51117427446V 17 - מקורי7,538.74לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני

קישוט גריל תחתון שמאל - 527136001018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,154.53כן21

D3727020 - מקורי826.63לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן מנוע תחתון

86692D750018 - מקורי404לאיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה תחתון ימין במגן אחורי

86695J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי שמאל במגן אחוריD מקורי379.7לאקאיה סיד

52575021915D 19 - '5תומך ימ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי393כןטויוטה קורולה ש

D3496819 - מקורי12,478.96לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון ללא חיישנים

52576021915D 19 - '5תומך שמ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי393כןטויוטה קורולה ש

מקורי1,653.47לאשברולט סילברדו - 20פינה ימין למגן קד' - 8467886820

850176695R22 - 'מקורי2,303.98לארנו ארקנה ש' - 22פינה שמ' למגן אח

FB5Z17626AA15 - מקורי1,011.42לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי

521590Z954V 19 - 4מגן אח' חיצוניD 19 - 'מקורי6,460.85כןטויוטה קורולה ש

850B27471R

סט קישוטים למגן אח' ימין + שמאל - 

מקורי2,535.75לארנו גרנד קופה 4D ש' 2217-23

מקורי4,905.55כןפורד פומה ש' - 21מגן קדמי חיצוני - 252028521

מקורי753.97לאשברולט קאמרו 16-20גריל תחתון ימין - 8411230519

מקורי753.97לאשברולט קאמרו 16-20גריל תחתון שמאל - 8411230419

מקורי3,860.06כןפורד פומה ש' - 21מגן אח' חיצוני - 249051621

מקורי266.58כןפורד פומה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 243565821

V2GM807393M20 - 'מקורי253לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

86561G560019 - מקורי1,269.20כןקאיה נירו 16-23סורג מגן קדמי

מקורי2,521.70לאאלפא מיטו 10-16מגן קדמי פנימי תחתון -5052526310

752106836R15-17 מקורי909.98לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

71598T1WA0116 - 'ש' 13-18תומך שמ' למגן אח CR-V מקורי149.08לאהונדה



6400H86517 - ש' 17-19כיסוי שמאל במגן קדמי ASX מקורי318כןמיצובישי

מקורי418.18לאשברולט סילברדו - 20מדרך צד במגן אח' שמ' -8422785820

מקורי481.98כןפורד פומה ש' - 21תומך ימין למגן קדמי - 251404621

V5H0807651E21 - מקורי826כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

51129465102V 20 - 'מקורי262.88לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי281.98כןפורד פומה ש' - 21תומך ימ' למגן אח' - 249048621

86591G550019 - מקורי307כןקאיה נירו 16-23ספוילר קדמי

מקורי4,128.26כןפורד פומה ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי - 249053621

8196102010

פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' (מתחת 

מקורי102.86כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

מקורי586לאפיאט 3D 08-20 500גריל תחתון ימין עם חור ועם ניקל - 73564224615

V6R0807221HGRUGTI - 10 מקורי2,948.00לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מגן קדמי חיצוני

מקורי273.04לאטויוטה קורולה ש' 13-18קישוט שמאל לגג - 755560222013

86611G550019 - מקורי3,674.80כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי חיצוני עליון

V5H680786321 - 'מקורי248כןפולקסווגן גולף ש' - 21קלקר למגן אח

מקורי1,857.60לאב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן אח' פנימי מרכזי - 5112728553216

86528D7010V 15-18 מקורי752לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל ימין

מקורי1,295.69כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כונס אויר שמאל למגן קדמי - 528224702015

מקורי2,574.34כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן מנוע מרכזי תחתון  - 514510217019

מקורי5,053.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני תחתון - 15614261420

5SY44TZZAB17 - מקורי8,368.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פח אבנים/ספוילר אחורי

8315A09020 - ש' - 20תומך ימין למגן קדמי ASX מקורי106כןמיצובישי

V5G9807248GTI 17 - מקורי163לאפולקסווגן גולף ש' 13-20קלקר למגן קדמי

V2GM854662GRU20 - מקורי718כןפולקסווגן טי קרוס - 20גריל תחתון ימין

AB970BM13 - ש' 13-18גריל תחתון ימין X5 חליפי693.06כןב.מ.וו

AB973HY15-18 חליפי840.65כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון ימין

AB973MA15 - ש' 12-16פס קישוט כסף עליון לגריל ימין לד CX-5 חליפי86.02לאמאזדה

AB973RE13- חליפי200.14כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קד' ימין

AB974MA

פס קישוט כסף תחתון לגריל שמאל לד -

חליפי80.02לאמאזדה CX-5 ש' 12-16 15

AB975HY15-18 חליפי1,883.60כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

AB976HY15-18 חליפי2,818.68כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי פנימי

AB977FO07-10 חליפי486.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פינה ימין למגן קד' ללא ערפל

AB979HY14 - ש' 11-15מגן אח' פנימי i35 חליפי1,116.05כןיונדאי אלנטרה

AB979PE11 - חליפי2,666.60כןפג'ו 308 08-13מגן אח' חיצוני

AB979VW10- (לצבע) חליפי5,306.02לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מגן קדמי חיצוני

AB983HY14- ש' 14-19מגן מנוע תחתון שמאל i10 חליפי277.25כןיונדאי

AB985MA09-10 4/5תומך ימין לגריל מגן קדמיD 09-13 'חליפי250כןמאזדה 3 ש

AB987FO07-08 'חליפי256.02לאפורד קונקט ש' 03-13פינה ימ' למגן אח

AB988CV11 - חליפי8,860.02לאשברולט סילברדו 07-12מגן אח' חיצוני

AB991MA

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

חליפי2,500.00כןמאזדה CX-5 ש' 1717-22

AB992CV17 - חליפי2,347.19כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון

AB993RE14- (סטיישן) 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'חליפי905.13כןרנו מגאן ש

AB994FO09- 'חליפי86.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12כיסוי וו גרירה במגן קד

AB994MA-13 (חיזוק פלסטיק) 4/5מגן תחתון קדמיD 13-18 'חליפי324.93כןמאזדה 3 ש

AB996PE17 - חליפי493.28כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג מגן קדמי

AB998PE17 - 'חליפי233.9כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי וו גרירה במגן אח

AB99CA22 - ש' - 22מגן אח' חיצוני CT5 חליפי7,031.27כןקאדילאק



AB99CV08-  סורג מגן קדמי

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי417.06כן

AB9IN19 - ש' 19-22גריל תחתון ימין QX50 חליפי993.62כןאינפיניטי

AB9SE17 - 'חליפי209.1כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד

DA6A502J1B5D 15-19  '4תומך שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי69.81כןמאזדה 2 ש

52592F401017 - בטנה אחורית לכנף אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי854.64לא22

מקורי2,033.38כןפיג'ו 5008 17-21סורג מגן קדמי V 17-20 (ח)1636403280

1802687

פינה שמ' למגן אח' 2 דלתות -14 

מקורי730.97לאפורד טרנזיט ש' 14-21(קסטום)

86554G400018 - תומך ימין למגן קדמיi30 - 18 מקורי291כןיונדאי

תומך ימין למגן קדמי (צדדי) - 171873011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי111.71לא

52163F402017 - גריל ימין במגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי929.88כן22

מקורי586.05לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן אח' - 526150610018

B5L080704910- מקורי75לאסקודה יטי 10-13תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

7175162R305PK17-19 מקורי177.9לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל ימין

850107887R17 - מקורי2,322.70כןרנו קנגו 09-18מגן אח' חיצוני

42625940LT 19 - מקורי2,443.51כןשברולט ספארק - 19מגן אח' חיצוני

620268701R19 - מקורי5,027.91לארנו קדג'אר 16-20סורג מגן קדמי עם חיישנים

42651727LT 19 - מקורי358.33כןשברולט ספארק - 19גריל תחתון שמאל

1619190780V 17-20 מקורי5,504.64כןפיג'ו 5008 17-21מגן קדמי חיצוני

מקורי4,106.21לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן מנוע תחתון קדמי - 514413322118

86631J73015D 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן אח' פנימיD מקורי1,736.50כןקאיה סיד

BCJH56111A19 - 4/5מגן מנוע תחתוןD -19 'מקורי393.88לאמאזדה 3 ש

מקורי5,199.30לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים 521595395017-20

מקורי976.57לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קדמית -521144212016

86555D750019 - מקורי457כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

631405852R

תומך ימין למגן קדמי - 20 (ח) 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי1,765.15כןרנו קליאו

86514J700019 - 5/סטיישן ש' - 19תומך ימין צדדי למגן קדמיD מקורי224.3כןקאיה סיד

86526D753019 - מקורי715כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון ימין

D23P5168417-19  4תושבת פנס ערפל קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי50.93כןמאזדה 2 ש

V7E0807489C9B915 - תריס תחתון שמאל במגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי435כן15-22

מקורי5,335.88לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי - 14 (דגם קסטום)2379882

86528D752019 - מקורי457כןיונדאי טוסון ש' 15-20קישוט לגריל תחתון ימין

GML850170B17 - 'תושבת לוחית רישוי קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי221.35כן18

מקורי1,192.62לאטויוטה קורולה ש' 13-18סורג מגן קדמי מבריק - 531120270016

V7E0807184B15 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי126לא15-22

86678D750019 - 'מקורי146כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

86613J7300CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19תומך שמ' למגן אחD מקורי394כןקאיה סיד

601992482R

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין + שמאל 

17 -5D 13-19  מקורי317.38לארנו קליאו

מקורי220.59כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד' - 161120418013

מקורי7,864.23לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן אח' פנימי - 5112744114519

V5G0805903B9B9GTI - 14 מקורי399כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

DFR55026020 - ש' - 20מגן אח' פנימי CX-30 מקורי966.73לאמאזדה



631414038R

תומך שמאל למגן קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי1,866.01כןרנו קליאו

M1PZ17626B22 - מקורי4,723.97לאפורד ברונקו - 22מגן קדמי חיצוני תחתון

86517D4500מקורי73.6כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 18 היברידי

מקורי7,291.03לאב.מ.וו X7 ש' 19-20ספוילר/פח אבנים קדמי - 5111744967719

מקורי3,785.22לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני - 898158617007

5212702120

-(ח) גריל תחתון ימין עם חור לערפל 05

075D 05-07 מקורי123.59כןטויוטה קורולה רנקס

V2GS80786318 - '5-קלקר למגן אחD 18 'מקורי275לאפולקסווגן פולו ש

86695A8000מקורי712.1כןקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט למגן אח' - 16 הייבריד

V2GS807217ANGRU(GTI) 22 - 5-מגן קדמי חיצוניD 18 'מקורי6,838.00כןפולקסווגן פולו ש

V2G0807109AM(GTI) 22 - 5-מגן קדמי פנימיD 18 'מקורי2,556.00לאפולקסווגן פולו ש

84925235(RS) 21 - מקורי2,019.40לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח אבנים/ספוילר אחורי

86631F202016- מקורי2,589.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן אחורי פנימי

מקורי5,937.45לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן אח' חיצוני (שחור) - 898153278412

7182263J0006-07 'מקורי116.1לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תפס צדדי שמאל למגן אח

מקורי1,163.41לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן מנוע תחתון - 5175741738618

86577S160021 - מקורי1,739.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי6,550.64לאשברולט בלייזר - 19מגן אח' חיצוני תחתון - 8564296419

V2G0853666Q9B9(GTI) 22 - 5-גריל תחתון ימיןD 18 'מקורי513לאפולקסווגן פולו ש

53128021705D 19 - 5כיסוי בסורג מגן קדמיD/SW 19 - 'מקורי381.73כןטויוטה קורולה ש

86613H90005D - 17 '5תומך צדדי שמ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי114.3לאקאיה ריו ש

V7N58072419B9(ח) מקורי37כןסיאט אלהמברה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד'-13

מקורי933.76לאב.מ.וו X5 ש' 13-18קלקר למגן קדמי - 5111729447813

מקורי106.86לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 4262049920

86612C8AC019 - פח אבנים/ספוילר אחוריi20 15-20 מקורי1,645.00לאיונדאי

מקורי1,637.92לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון - 4261576820

V11A807217GRU22 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני ID4 מקורי5,660.00לאפולקסווגן

מקורי1,654.84לאב.מ.וו 200 ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי -5111749321120

מקורי966.48לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן מנוע תחתון קדמי - 8441224619

מקורי1,130.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט ניקל עליון למגן קדמי - 73564229715

5000A80015 - מקורי1,097.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן אח' פנימי צינור

86569J9CB021 - מקורי1,480.00כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן קדמי

86521Q530020 - מקורי852.1לאקאיה סלטוס ש' - 20קלקר למגן קדמי

521596A927V 14-17 מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי8,712.78לא21

68362202AA20 - 'מקורי529.3לאדודג' ראם - 20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי238כןלנצ'יה דלתא 11-12תומך  מרכזי למגן אח'-11 (ח)51808851

7171386R005PK

כיסוי וו גרירה במגן קד' לצבע על המגן -

מקורי49.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22 19

865111F51009-10 מקורי1,594.40לאקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

5379A96620 - ש' - 20מגן מנוע תחתון מרכזי ASX מקורי1,996.00כןמיצובישי

V6F9807378D18 - 'מקורי97לאסיאט ארונה ש' - 18תומך ימ' למגן אח

מקורי1,880.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פינה שמאל למגן קד' עם חיישנים - 521137691019

865902G000(ח) מקורי185.6כןקאיה מגנטיס 09-10ספוילר 09-10

814810F06013 - מקורי85לאטויוטה וורסו 13-18גריל תחתון ימין

7187186R000BK19 - מקורי2,902.00כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח אבנים/ספוילר אחורי

תומך שמאל למגן קדמי 4D 07-10 (ח)96648505

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי21.63כן

V65780741719 - מקורי2,988.00כןסקודה סקאלה - 19מגן אח' חיצוני

מקורי2,439.27לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אחורי חיצוני -241884914



V81A807672CX7L

גריל תחתון ימין 17-20 

DESIGN/LUXURY17-22 'ש Q2 מקורי1,873.00לאאודי

גריל תחתון ימין (משולש) -171873611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי238.94לא

מקורי240.38לאאופל קורסה ש' 11-15גריל תחתון שמאל -1334480111

81481F401017-19 גריל תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי183כן22

גריל תחתון שמאל (משולש) -171873711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי202.32לא

57707FE230(ח) תומך שמאל למגן קדמי 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי63כן08

V1K680737604-08 'מקורי126לאפולקסווגן גולף ש' 04-08תומך ימ' למגן אח

V81A807441BTB217-20 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח Q2 מקורי80לאאודי

850229U30H07-13 מקורי4,327.30לאניסאן נוט ש' 07-13מגן אח' חיצוני

7414ZF09- מקורי1,966.23לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אח' פנימי

71101SMGE00ZF5D 06-08  5/3מגן קדמי תחתוןD 06-12 'מקורי3,599.45לאהונדה סיוויק ש

866151C300(ח) מקורי54כןיונדאי גטס ש' 06-09תומך צדדי שמאל למגן אח' 06-09

8.67E+05(ח) 'מקורי50.9כןקאיה סורנטו ש' 07-09תומך ימ' למגן אח

V6F980792918-20 מקורי384כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי פנימי תחתון מרכזי

1729766

 (ח) תומך צדדי ימ' למגן אח' (ארוך)-11

4D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי381.2כן

F2030EM0MA08-  (עליון - עבה)  4/5מגן קדמי פנימיD 08-11 'מקורי1,645.24לאניסאן טידה ש

52127B1120(ח) מקורי116.1כןדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי וו גרירה ימין במגן קד' -08

8.65E+15

תומך שמאל צדדי (ברזל) למגן קדמי 

מקורי25.6כןקאיה סורנטו ש' 07-09(ח)

V657807682A9B919 - מקורי125כןסקודה סקאלה - 19גריל תחתון ימין

86611S800021 - מקורי5,922.00כןיונדאי פאליסייד - 21מגן אחורי חיצוני עליון

52127F4160V 20 - כיסוי פנס ערפל ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי316כן22

V11A807984GRU22 - 'ש' - 22פינה ימ' למגן אח ID4 מקורי2,457.00לאפולקסווגן

6QZ88RXFAB(SPORT S) 18 - 'מקורי2,298.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה ימין למגן קד

5000B04015 - מקורי4,112.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי פנימי לשלדה

57731FL09118 - ש' - 18גריל תחתון שמאל XV מקורי208לאסובארו

V11A853666A9B922 - ש' - 22ספוילר קד' ימין ID4 מקורי412לאפולקסווגן

86531S801021 - מקורי723כןיונדאי פאליסייד - 21סורג מגן קדמי

מקורי2,241.11לאב.מ.וו X1 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי 5111745399915-18

86521S800021 - מקורי856כןיונדאי פאליסייד - 21קלקר למגן קדמי

865B3S800021 - מקורי148לאיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי10,436.07לאב.מ.וו X2 ש' 18-מגן קדמי חיצוני -5111749944518

6QZ89RXFAB

 SPORT) 18 - 'פינה שמאל למגן קד

(S18-22 מקורי2,298.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר

752101856R18 - מקורי928.22לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

55507FE020

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 06-07 

(ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי188כן08

מקורי11,830.20לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מגן אח' חיצוני עליון 5112873926019-21

525920D13012- מקורי352.84כןטויוטה יאריס ש' 12-13ספוילר/פח אבנים קדמי שמאל

86611G200016 - מקורי2,718.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן אחורי חיצוני

51125A41F97(M Sport) 21- ש' 18-21מגן אח' חיצוני תחתון X4 מקורי4,590.12לאב.מ.וו

86511H650021 - מקורי2,965.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי חיצוני

86650F1600

מגן אח' חיצוני תחתון - 19 

(PREMIUM)16-21 'מקורי2,708.80כןקאיה ספורטג' ש



52535K001020 - מקורי998לאטויוטה יאריס ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי6,586.18לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני ללא חיישנים 5112731273012-15

86531H650021 - מקורי240כןיונדאי אקסנט 19-22סורג מגן קדמי

מקורי3,097.85לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני תחתון עם חיישנים - 51117210445

V8V3807521B13 - ש' 12-19ספוילר אחורי A3 מקורי763לאאודי

מקורי1,227.58לאלקסוס NX ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי - 525367801015

B5J680786308- מקורי40לאסקודה פביה ש' 08-14קלקר למגן אח' שמאל

29120A900015- מקורי147.5לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן מנוע  ימין

מקורי1,529.00לאפיאט פיורינו ש' 09-17סורג מגן קדמי - 73564353816

7176173K005PK08-10 מקורי127.6לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון שמאל ללא ערפל

814810H16018 - מקורי156.02כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי פנס ערפל ימין

86665H8KB021 - מקורי1,417.90לאקאיה סטוניק - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

81498F401017 - כיסוי שמאל לפנס אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי291.8לא22

51115A40E35

 F56) 21- פח אבנים/ספוילר אחורי

(LCI) (COPPER 5D14- 'מקורי1,038.44לאב.מ.וו מיני קופר ש

86571C550018 - מקורי225.3כןקאיה סורנטו ש' 15-20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

51115A3C853

 (F56 LCI) 21- מגן קדמי חיצוני

מקורי3,545.85לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14(COPPER) (ללא חיישני חניה)

68402960AC21 - מקורי1,497.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי פנימי

865202B00006- מקורי300.15לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12קלקר למגן קדמי

86551Q000021 - תומך צדדי שמאל למגן קדמיi20 - 21 מקורי304כןיונדאי

51125A3C95022 - מקורי5,464.35לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

86576H8KB021 - מקורי885לאקאיה סטוניק - 18ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי1,026.02לאב.מ.וו 200 ש' 16-19גריל תחתון שמאל - 18 (סגור)51117452299

57013K001020 - מקורי1,646.95כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך בומבה למגן קדמי ימין

86642Q000021 - תומך בומבה למגן אחורי ימיןi20 - 21 מקורי844לאיונדאי

86641Q000021 - תומך בומבה למגן אחורי שמאלi20 - 21 מקורי844כןיונדאי

71110T1EE0013 - (מגלש) ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V מקורי1,361.07לאהונדה

865302B010(2.2) 06- מקורי1,763.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן קדמי פנימי

64900J950021 - מקורי2,984.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי

86610J9BD021 - מקורי3,977.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני

86631J9CA021 - מקורי2,747.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' פנימי

92440G510016 - מקורי62.3כןקאיה נירו 16-23כיסוי פנס אחורי ימין

מקורי969.34לאב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון ימין - 5111806496417

86655J9BA021 - 'מקורי128לאיונדאי קונה ש' - 18תומך שמ' למגן אח

68538442AA21 - מקורי6,417.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

86611B250017 - מקורי2,769.00כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' חיצוני עליון

525330K05011 - מקורי361.96כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך ימין למגן קדמי

מקורי969.34לאב.מ.וו X6 ש' - 20גריל תחתון ימין - 5111806994620

86519J9CA021 - 'מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18תושבת לוחית רישוי קד

מקורי2,207.36לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14סורג מגן קדמי - 14 (פסים)51137300586

29110N700021 - מקורי1,869.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן מנוע תחתון

51115A3C86322 - מקורי1,090.85לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פינה שמאל למגן קד' ללא חיישנים

גריל תחתון שמאל ללא ערפל - 521286023018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי607.41לא21

51115A3EC8322 - מקורי1,090.85לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פינה שמאל למגן קד' עם חיישנים

מקורי357.26לאב.מ.וו X5 ש' 19-כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111949288019

622545101R(ZEN/INTENSE) 20 - מקורי1,288.86כןרנו קליאו - 20סורג מגן קדמי

מקורי1,167.78לאטויוטה קאמרי ש' 15-17סורג מגן קדמי - 531120626015



מקורי1,690.23לאב.מ.וו X5 ש' 19-פינה שמ' למגן אח' - 5112849898919

מקורי3,870.39לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן קדמי פנימי - 5111745988320

98179032XT16 - מקורי972.8כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי349.76כןשברולט מאליבו ש' 16-19גריל תחתון שמאל - 16 (ח)23478393

511650548R19 - 'מקורי150.43כןרנו קדג'אר 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח

86529D750019 - 'מקורי435כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת לוחית רישוי קד

DFR5502J120 - 'ש' - 20תומך שמ' למגן אח CX-30 מקורי35.52כןמאזדה

V5C5807217AHGRU14 - מקורי4,186.00לאפולקסווגן חיפושית ש' 14-18מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

850701446R15- 'מקורי989.88לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פס קישוט למגן אח

7186175K00799

מגן אח' תחתון/ספויילר 08-09 

4D(מפואר)4/5D 08-14 'ש SX4  מקורי3,197.30לאסוזוקי

מקורי1,978.42לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני תחתון - 5111739997518

מקורי1,354.20כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ספויילר אחורי - 243620720

86595F150019 - מקורי1,499.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי שמאל

261520345R19 - מקורי1,054.74כןרנו קדג'אר 16-20סט גרילים תחתון ימין + שמאל

982729801T20 - 'מקורי1,516.99כןפיג'ו 2008 - 20פינה ימ' למגן אח

מקורי1,126.14לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי - 222764420

מקורי3,607.00כןיונדאי H350 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון - 865105900017

29130A700013-14 מקורי118לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע צד שמאל

מקורי1,133.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן אבנים אחורי ימין - 587234202016

מקורי3,191.00לאיונדאי H350 17-18מגן קדמי פנימי - 865395900017

51118067679(M דגם) ש' 13-21מגן קדמי חיצוני - 17 X1 מקורי12,523.06לאב.מ.וו

6BU44RXFAB(סהרה) מקורי11,592.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני - 18

B5J68073765D-08 'מקורי27לאסקודה פביה ש' 08-14תומך ימ' (ארוך) למגן אח

מקורי8,768.96כןשברולט בלייזר - 19פינה ימ' למגן אח' - 8438419919

מקורי260לאטויוטה ספייס וורסו 11-16גריל תחתון שמאל - 814825227011

מקורי5,513.98לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' פנימי - 5112740000818

86667D750019 - 'מקורי163כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח

521194A916

מגן קדמי חיצוני עליון - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי8,357.00לאטויוטה

865282WAA016 - מקורי192כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18תומך צדדי ימין למגן קדמי

23513575D 20 - '4 ש' - 20פס קישוט למגן אחD/5/SW מקורי1,144.14כןפורד פוקוס

865862WAA015 - מקורי187לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פתח אוויר ימין במגן קדמי

98317016VV20 - מקורי1,241.09כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט תחתון למגן קדמי

מקורי326.39לאטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 525920603018

מקורי197.7לאפורד טרנזיט ש' 07-13תומך ימין למגן קדמי 176322307-09

866111M00009- מקורי1,719.30לאקאיה פורטה 09-12מגן אח' חיצוני

57731FL12017 - 'מקורי96לאסובארו אימפרזה ש' 17-18כיסוי וו גרירה במגן קד

68451162AAמקורי7,078.70לאדודג' ראם - 20מגן אח' חיצוני - 20 ניקל

866C1AR00021 - ש' - 21גריל שמאל במגן אחורי חיצוני G80 מקורי1,841.00לאגנסיס

LR11328518- מגן קדמי חיצוני

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי14,933.27לא12-22

מקורי252.08לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5131736123316

1627661480V 19 - מקורי798.29לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג מגן קדמי

V2GM805903C9B920 - מקורי646לאפולקסווגן טי קרוס - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

84452468RS 3.6 19 - מקורי7,321.45כןשברולט בלייזר - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

DFR550C1120 - ש' - 20מסגרת פנס ערפל קדמי ימין CX-30 מקורי98.45כןמאזדה

מקורי674.41כןטויוטה פריוס ש' 16-20פינה שמ' למגן אח'  525664790016-18



מקורי9,003.17לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5111849650819

86513C1AA018 - מקורי585לאיונדאי סונטה ש' 18-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

21955944D 20 - 4 ש' - 20מגן אח' פנימיD/5/SW מקורי3,617.34כןפורד פוקוס

מקורי2,693.91לאשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני 9502299308-12

866201M01009- 'מקורי882.1כןקאיה פורטה 09-12קלקר למגן אח

GRT65168417 - מסגרת לפנס ערפל ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי179.65כן18

8321A601V 15 - מקורי594כןמיצובישי טרייטון 15-19גריל תחתון שמאל

86614F2AA019 - 'מקורי321כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי ימ' למגן אח

29110H8000( דגם טורבו) 5מגן מנוע תחתון  -18D/4D 17-22 'מקורי435.4לאקאיה ריו ש

DHN350162A20 - 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי35.11כןמאזדה 2 ש

V2K5807394A16 - 'מקורי148לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי4,766.36לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' פנימי - 5112746241019

850419912R5D 17 - '5תומך שמ' למגן אחD 13-19  מקורי233.35לארנו קליאו

23797934D 20 - '4 ש' - 20תומך ימ' למגן אחD/5/SW מקורי790.24כןפורד פוקוס

92411D700015 - מקורי59לאיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה לפנס אחורי שמאל

86510A9NB018 - מקורי3,393.30לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

V5E08536779B913- (מפואר) מקורי202לאסקודה אוקטביה 13-16סורג מגן קדמי

5721057M5000099 - מקורי2,374.20כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי פנימי

מקורי233לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 521267606019

620221HA1H11- (עם חיישנים) מקורי1,263.23כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן קדמי חיצוני

7414VA(ח) מקורי199.55כןפג'ו 308 08-13כיסוי וו גרירה במגן אח' 08-09

מקורי2,928.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן אח' חיצוני 521594791609-10

מקורי997.99לאלקסוס NX ש' 15-23גריל תחתון ימין 531417801018-21

מקורי2,806.78כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי חיצוני עליון - 161505048018

57707AJ28010- מקורי767לאסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך מרכזי למגן קדמי

מקורי715.2לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט ימ' למגן אח' - 525657802018

71508TM8A00(ח) מקורי70.92כןהונדה אינסייט 09-14תומך עליון שמ' למגן אח' 09-10

מקורי34.4כןשברולט ספארק 11-15גריל תחתון שמאל עם ערפל -11 (ח)96687007

7175185L005PK12- מקורי106.3לאסוזוקי ספלאש 09-15גריל תחתון ימין

מקורי1,011.83כןביואיק לוצרן ש' 06-08ספוילר קדמי - 2576149706

6CG07SZ0AB11 - מקורי3,323.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מדרגה למגן אחורי

620745NA0A19 - ש' 19-22גריל תחתון ימין QX50 מקורי1,027.35לאאינפיניטי

מקורי971.86לאלקסוס NX ש' 15-23תומך צדדי ימין למגן קדמי - 525337801015

מקורי162.34לאאופל מוקה X ש' 17-20גריל תחתון שמאל - 4249176317

866822P01010-11 'מקורי1,224.60לאקאיה סורנטו ש' 10-12פינה ימ' למגן אח

850226PA0A20 - מקורי9,217.53כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני לבן

620901HA0A11- מקורי350.26לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13קלקר למגן קדמי

7414X3(ח) מקורי225.03כןפיג'ו  307 ש' 02-05כיסוי וו גרירה במגן אח' 02-07

7176168L005PK11- מקורי58.9לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון שמאל ללא ערפל

מקורי945.6לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע תחתון קד' קד' 526181202008-09

V57580747920 - מקורי54כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V3V080530715 - מקורי91לאסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמאל לפח חזית

V8K0807521J1RR13 - ש' 08-15פח אבנים/ספוילר אחורי A4 מקורי2,488.00לאאודי

57704FJ01112-15 ש' 12-17מגן קדמי חיצוני XV מקורי1,554.00לאסובארו

68462651AA20 - מקורי1,250.00לאדודג' ראם - 20תומך ימין = שמאל למגן קדמי

LR07939419 - מקורי17,239.10לאלנד רובר איווק ש' 19-מגן קדמי חיצוני

מקורי1,110.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22גריל ימין במגן אחורי - 131616360022

מקורי454.49לאאם ג'י ZS ש' 18-23סורג מגן קדמי - 1036112718



V65780786319 - מקורי101לאסקודה סקאלה - 19תומך מרכזי למגן אחורי

מקורי678.2לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט שמ' למגן אח' - 788553600018

V8U0807065LGRU15- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני  עם חורים למתזים Q3 מקורי7,275.00לאאודי

מקורי2,977.80לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מגן קדמי פנימי -11 (ח)95482621

V57580744162P19 - 'מקורי58לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי66.62לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17גריל תחתון ימין + ערפל -9669477311

7452SK09 -  ש' 09-11פס קישוט למגן קדמי שמאל C-5 מקורי674.13לאסיטרואן

71111TM8A01(ח) מקורי607.38כןהונדה אינסייט 09-14ספוילר תחתון קד' ימין -09

57731SC000R=L -09 מקורי511לאסובארו פורסטר ש' 09-12מסגרת ניקל פנס ערפל

מקורי970כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך בומבה ימ' למגן אח' 520151233008-12

V8W6807067AAGRU17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני A5 מקורי9,703.00לאאודי

57704FG0904D 08- (2.0 נפח) ש' 08-13מגן אח' חיצוני B3 מקורי2,627.00לאסובארו

865221G020(ח) מקורי341.4כןקאיה ריו ש' 07-12סורג מגן קדמי 07-08

7182368L0011- 'מקורי386.6כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16תומך פנימי ימ' למגן אח

7232057M0000099 - מקורי192.8לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי פנימי עליון

521260K06015- מקורי446.54כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי ניקל לגריל תחתון שמאל

68033744AB06 - מקורי4,325.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

מקורי444לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סורג מגן קדמי - 73561971814

מקורי318.05לאלינק אנד קו 01 - 22פס קישוט למגן קדמי שמאל - 889049781122

V3G5807441GRU15- 'מקורי239כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן אח

7416J2(ח) מקורי385.61כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט תומכים למגן קדמי 09-11

71198TF000309-10 מקורי214.93כןהונדה ג'אז ש' 09-11(ח) תומך שמאל למגן קדמי

D10E5007017 - ש' 17-21מגן קדמי פנימי CX-3 מקורי1,284.49לאמאזדה

מקורי6,793.93לאאופל אינסיגניה 17-18מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 3915965117

V80A807531TB217 - ש' 17-22קישוט לספוילר קדמי תחתון Q5 מקורי1,769.00לאאודי

7176055L00BZU5D 08 - 4/5ספוילר קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי1,246.00כןסוזוקי

86611B950017 - ש' 14-19מגן אח' חיצוני i10 מקורי2,503.00כןיונדאי

V3V5807394A15-  'מקורי158לאסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימ' למגן אח

V5N0807183B

תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי 08-11 

מקורי114לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10(ח)

מקורי1,548.51כןסיטרואן C-5 ש' 05-08תומך למגן אח'  L+R - 05 (ח)741674

V3V5807393A15-  'מקורי158כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמ' למגן אח

57717FE65000-08 -'תפס צדדי שמ' למגן אח

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי350לא08

71502SMGE50ZA06-10 5/3פח אבנים/ספוילר אחוריD 06-12 'מקורי2,757.76לאהונדה סיוויק ש

מקורי631.06לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18כיסוי מצננים עליון - 3902419613

V657807681A9B919 - מקורי125כןסקודה סקאלה - 19גריל תחתון שמאל

מקורי376.8כןסיטרואן C-4  ש' 05-10סט תומכים למגן אח' (ח)741682

1617941180

מגן קדמי חיצוני ללא חורים לחיישן 

מקורי7,085.52כןפיג'ו 3008 17-21בקרה 17-20

מקורי973לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן קדמי פנימי -520210505109

525760H03115- 'מקורי999.64כןטויוטה אייגו ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

V8XA807421B9B916 - ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי A1 מקורי1,181.00לאאודי

86611G600017-20 מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,899.30כן

5370B83020 - ש' - 20מגן מנוע תחתון ימין ASX מקורי1,576.00כןמיצובישי



865201R00011- ש' 11-18קלקר למגן קדמי i25 מקורי287כןיונדאי אקסנט

B1Z0810680A09- מקורי134כןסקודה אוקטביה 09-13פחית כנף עליון ימין למגן קדמי

V8XA807681B9B915 - ש' 11-18גריל תחתון שמאל A1 מקורי1,354.00לאאודי

62074EM30A08- 4/5פס קישוט למגן קדמי ימיןD 08-11 'מקורי609.97לאניסאן טידה ש

62075EM30A08- 4/5פס קישוט למגן קדמי שמאלD 08-11 'מקורי953.09לאניסאן טידה ש

7241152R0000017-19 מקורי653.7כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מנוע תחתון

18523975D 11- מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי3,428.60לא

735743307(ICON , 1+ּ3 ) 21 - מקורי5,027.00כןפיאט 500 ש' - 21מגן קדמי חיצוני

6410D949HA21 - 'מקורי265כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

13264479

תומך (תושבת) שמאל למגן קדמי 11-

מקורי268.15לאאופל אסטרה ש' 1211-15

V1K8807717B9B910-מקורי242כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מסגרת גריל תחתון שמאל

7414XR(ח) ש' 09-11מגן קדמי פנימי תחתון 09-11 C-5 מקורי584.05לאסיטרואן

V80A807527GRU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון Q5 מקורי4,413.00לאאודי

57731AG670

גריל תחתון שמאל + חור לערפל 07-

מקורי535כןסובארו B4 ש' 0907-09 (ח)

86635D700015-  (פלסטיק) מקורי179כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת מגן אח' תחתון

6400J89621 - מקורי697לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תושבת גריל עליון ימין

7414XT(ח) ש' 09-11סורג מגן קדמי עליון 09-10 C-5 מקורי563.59כןסיטרואן

7181378R0000019 - 'מקורי225.2לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19תומך ימ' לפנס ערפל אח

6400J966HA21 - מקורי994כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21גריל תחתון ימין

מקורי5,893.00לאלקסוס UX200 ש' - 19ספוילר/פח אבנים קדמי - 524117601019

71102SWWG0006- (עם ערפל) ש' 03-08ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V מקורי1,809.46לאהונדה

86554B950017 - ש' 14-19תומך ימין למגן קדמי i10 מקורי218כןיונדאי

מקורי5,031.70לאלקסוס ES ש' 15-18סורג מגן קדמי - 531023308015

2804010FS0222 - ש' - 22מגן אח' חיצוני EV3 מקורי4,326.20לאסרס

מקורי1,710.00לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי -570147604019

850226PA0D20 - מקורי9,024.18לאניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני אפור

13266650SW 13 - 'מקורי82.38כןאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אח

71550TF0G00ZZ09 - מקורי510.95לאהונדה ג'אז ש' 09-11מגן אחורי פנימי בומבה

7182468L0011-  'מקורי386.6לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16תומך פנימי שמ' למגן אח

V57585371162P20 - מקורי257לאסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל שמאל

מקורי3,501.01לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 3901724816

V575807425D62P20 - 'מקורי1,507.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט למגן אח

84953SJ01019 - מקורי165לאסובארו פורסטר - 19כיסוי לפנס אחורי שמאל

V3V580739315- מקורי158כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמ' למגן אח'  צדדי

57707AG480(ח) ש' 08-13תומך תחתון שמ' למגן אח'-08 B3 מקורי150כןסובארו

620226PA5D20 - מקורי8,583.97לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון אפור

V575805903D9B920 - מקורי334לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי

V5FA807441GRU20 - 'מקורי70כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

620226PA6A20 - מקורי4,821.14לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון אדום

מקורי162כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13תומך ימ' למגן אח'-11 (ח)51839204

V654807109G19 - מקורי1,213.00לאסקודה סקאלה - 19מגן קדמי פנימי

1077925S0A21 - (לצבע) ש' - 21מגן קדמי חיצוני S מקורי2,271.98לאטסלה מודל

71198SEA00303- מקורי107.09לאהונדה אקורד ש' 03-08תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V57A853666A9B918 - מקורי53כןסקודה קארוק 18-21כיסוי חיצוני בגריל תחתון ימין

57707SA23006-08 -מקורי304לאסובארו פורסטר ש' 06-08תומך שמאל צדדי למגן קדמי

865830X00008-10 ש' 08-14כיסוי לפנס ערפל שמאל i10 מקורי107לאיונדאי

V5FF80730521 - מקורי1,131.00לאקופרה פורמנטור - 21מגן אח' פנימי

V5E0807682B9B9-RS 14 מקורי89לאסקודה אוקטביה 13-16גריל תחתון ימין

V8U0825213E15 - ש' 11-18מגן גחון אחורי שמאל Q3 מקורי414כןאודי



1632656580

סט גרילים עם ערפל תחתון ימין + 

מקורי612.63כןסיטרואן ברלינגו - 19שמאל - 19 (ח)

V5FF807248A21 - מקורי206כןקופרה פורמנטור - 21קלקר למגן קדמי

5827080M0000012- מקורי854.3לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי פנימי עליון

מקורי884.05לאאופל אינסיגניה 17-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 1349127217

V5E18579199B9(ח) מקורי171כןסקודה אוקטביה 13-16תא חפצים צד שמאל -13

מקורי755.73לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מגן קדמי פנימי תחתון -9502224011

56410AG37013- מקורי1,420.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן מנוע תחתון

7182273K0006- 'מקורי83.6לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תפס שמ' למגן אח

74890SEA003ZE(ח) מקורי490.67כןהונדה אקורד ש' 03-08תושבת לוחית רישוי אחורית 03-05

620226PA6C20 - מקורי7,444.93לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון כחול מטאלי

מקורי1,148.13כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט ניקל לספוילר אחורי -527540203015

V1S0853677E9B9

סורג מגן קדמי פנימי (שחור) -13 אין 

מקורי596לאסיאט מיי ש' 13-18חליפי

V5JA819447B9B913 - מקורי132לאסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי פלסטיק טורפדו שמאל

V6R0807651A10- (צר) 5מגן קדמי פנימי תחתוןD 10-17 'מקורי592לאפולקסווגן פולו ש

5210360250

תומך פנימי מרכזי עליון למגן קדמי 

שמאל 09- (ח)

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי213.57לא13

7174375K1008-  -4/5סורג מגן קדמי פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי272לאסוזוקי

V82A82518919 - ש' - 19מגן מנוע תחתון A1 מקורי171לאאודי

865111W0004D 12- 4מגן קדמי חיצוניD 12-16 'מקורי1,397.60לאקאיה ריו ש

5827080J205D 11- (עליון)4/5מגן קדמי פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי2,711.50לאסוזוקי

V6JA807221GRU13- מקורי1,987.00לאסיאט טולדו ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

מגן קדמי פנימי עליון מרכזי (ברזל) 5252160110-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,297.33לא13

7172155L005PK5D -08 4/5סורג מגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי246.6כןסוזוקי

74141TL0G00(ח) מקורי2,664.52כןהונדה אקורד ש' 08-11לבד למכסה מנוע 08-11

1719411SW 11 - 'פינה ימ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,309.82לא

166383581T20 - מקורי5,775.85לאאופל קורסה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

V6JA8076829B913- מקורי100לאסיאט טולדו ש' 13-18גריל תחתון ימין+חור

מקורי4,201.34לאאם ג'י EHS ש' - 21סורג קדמי - 1052641621

866121W22012- 5ספוילר למגן אחוריD 12-16 'מקורי701.5כןקאיה ריו ש

V6V08073679B9V 15-17 מקורי57לאסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון שמאל

60212SJDG00ZZ(ח) ש' 06-09תומך צדדי ימין לכנף קדמית 06-09 FR-V מקורי85.02כןהונדה

865111W20012-14 5מגן קדמי חיצוניD 12-16 'מקורי1,956.60לאקאיה ריו ש

V1Z5807441BGRU09 - 'מקורי36לאסקודה אוקטביה 09-13כיסוי וו גרירה במגן אח

V83A80709519 - ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי Q3 מקורי488לאאודי

מקורי483.2לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימין למגן קדמי -186597114

V5E0825205J13 - מקורי548כןסקודה אוקטביה 13-16מגן תחתון שמ' לרצפה אחורי

מקורי535.61כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימין למגן קדמי - 982184718019

מקורי236.25לאאופל קרוסלנד X - 18קלקר עליון למגן קדמי - 1347710118

66118SNAA00ZZ06-08 '4תומך מרכזי  למגן אחD 06-12 'מקורי236.67כןהונדה סיווק ש

V3V0807241A20 - 'מקורי100כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי וו גרירה במגן קד

86568F2100

תושבת לפנס ערפל קד'(כונס אוויר 

מקורי153כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18במגן קד') ימין - 16

מקורי177כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13ספוילר/פח אבנים קדמי-12 (ח)735529717

DN55502H1B4D 10-12 '4תומך ימ' למגן אחD 10-14 'מקורי68.53לאמאזדה 2 ש

7871236020(EX) 21- מקורי4,370.20לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן קדמי חיצוני

מקורי672.04כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פח אבנים/ספוילר אחורי-13 (ח)95489524

מקורי218.25לאשברולט ספארק 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי- 9502541411-12



V5658073689B917-20 מקורי178לאסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון ימין

526180F01009-11 (כוורת) 'מקורי1,038.40כןטויוטה וורסו 09-12מגן מנוע תחתון קד

850220X80000-05 (ארוך) מקורי4,225.54לאניסאן טראנו ש' 00-05מגן אח' חיצוני

V5F080737713- 'מקורי182לאסיאט לאון ש' 12-19תומך שמ' למגן אח

71113TGGE60ZD21 - 5גריל תחתון ימיןD 17-22 'מקורי675.81כןהונדה סיווק ש

168044931T21 - 'מקורי343.35כןאופל מוקה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

V83A8079259B919 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי שמאל Q3 מקורי923כןאודי

852286PA0A20 - 'מקורי113.22כןניסאן ג'וק - 20תומך ימ' למגן אח

7177080J005PK(ח) קרוסאובר 13-16פס קישוט למגן קדמי ימין -13 SX4 מקורי121.5כןסוזוקי

V5E0807248D17- מקורי285כןסקודה אוקטביה ש' 17-19קלקר למגן קדמי

866822L300

 C/W פס קישוט ימ' למגן אח' + ניקל

מקורי394לאיונדאי CW i30 (סטישין)09-1009-12

71598SWAA0107-09 'ש' 03-08תומך שמ' סרגל למגן אח CR-V מקורי272.96לאהונדה

62257BR03A10- מקורי128.32כןניסאן קשקאי ש' 08-14מסגרת פנס ערפל שמאל

7182179J0008- '4/5תפס צדדי ימ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי51.2לאסוזוקי

מקורי187.75לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09סורג מגן קדמי תחתון 531134203007-11

71142SWAA00ZZ(ח) ש' 03-08תומך ימין למגן קדמי צדדי -07 CR-V מקורי199.11כןהונדה

V5E5807421G17- מקורי2,980.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן אחורי חיצוני

57731XC04A20 - 'מקורי80לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

57705XC01A20 - מקורי2,798.00לאסובארו איבולטיס - 20קלקר למגן קדמי

מקורי5,158.76כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים 9541581613-15

V8Y080731920 - 4/5תומך שמאל למגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי456כןאודי

V5E5827934AGRU17 - מקורי1,088.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ספוילר אחורי לדלת תא מטען

מקורי171.85כןאופל מוקה ש' - 21תומך שמ' למגן אח' - 983523058021

7179073S105PK20 - 'מקורי206.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21תושבת לוחית רישוי קד

מקורי1,641.89לאקאדילאק XT5 17-21גריל תחתון שמאל - 8410796017

V5G0853666P9B9GTI 17 - מקורי468כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין

מקורי353.41כןפיג'ו 108 ש' 15-20תומך ימין + שמאל למגן קדמי - 161220318015

86678D700015 - 'מקורי347כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפס ימ' למגן אח

620722890R18 - מקורי1,181.17לארנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף

68295584AB18 - 'מקורי196לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך ימ' למגן אח

B5L680786410- 'מקורי126כןסקודה יטי 10-13תומך ימ' (סרגל) למגן אח

DA6B51684A(ח) 4תושבת לפנס ערפל ימין  15-19D/5D 15-21 'מקורי40.06כןמאזדה 2 ש

מקורי74.74לאשברולט ספארק - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 4248716019

מקורי309.88כןשברולט ספארק - 19סורג מגן קדמי - 4248834519

5202302280SW 19 - 5מגן אח' פנימיD/SW 19 - 'מקורי1,106.00כןטויוטה קורולה ש

86613G400018 - 'תומך שמ' למגן אחi30 - 18 מקורי405לאיונדאי

מקורי3,174.78כןפיג'ו 3008 17-21מגן מנוע תחתון - 981883458017

מקורי11,618.65לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' חיצוני - 5112733277314

86641G400018 - תומך בומבה למגן אחורי שמאלi30 - 18 מקורי235כןיונדאי

265521901R13 - 5קישוט לפנס אחורי ימיןD 13-19  מקורי109.89כןרנו קליאו

מקורי412.98לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון ימין - 514434702016

620222743R3D 12 - 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'מקורי2,927.74לארנו מגאן ש

V5G0807305D17 - מקורי1,895.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' פנימי

B5L6807863(ח) מקורי121לאסקודה יטי 10-13תומך שמ' (סרגל) למגן אח' -10

מקורי5,608.08כןפיג'ו 508 ש' - 19מגן אח' חיצוני - 163775248019

52535F401017 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,194.07כן22

865292WAA016 - 'מקורי584כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18תושבת לוחית רישוי קד

BCJH5026019 - 4/5מגן אח' פנימיD -19 'מקורי1,502.71לאמאזדה 3 ש



620108876S5D 13- 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'מקורי2,530.71לארנו מגאן ש

BCKN50EK15D 19 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD -19 'מקורי72.15כןמאזדה 3 ש

מקורי8,082.86לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 1935410016

BCKN50A11A5D 19 - '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD -19 'מקורי94.91כןמאזדה 3 ש

850176323R16-18 'מקורי2,068.64לארנו קדג'אר 16-20פינה שמ' למגן אח

86563A2620V 16 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון שמאלD מקורי449.1כןקאיה סיד

5215502150SW 19 - '5תומך ימ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי245כןטויוטה קורולה ש

752106346R20 - מקורי926.41כןרנו גרנד סניק ש' - 20מגן קדמי פנימי

5257502201SW 19 - '5תומך צדדי ימ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי611.2כןטויוטה קורולה ש

מקורי420.94לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 1330072017

57765AG00104-06 (מוביל) ש' 04-06תומך ימין למגן קדמי B4 מקורי386לאסובארו

71101SMGE00ZD5/3D 06-12 5/3מגן קדמי עליוןD 06-12 'מקורי3,985.82לאהונדה סיוויק ש

16175361XT14 - 'ש' 14-16תושבת לוחית רישוי קד C-4 מקורי1,285.70לאסיטרואן פיקסו

מקורי2,950.30כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מגן מנוע תחתון - 981649708016

1618082980V 17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני C-3 מקורי3,042.07כןסיטרואן

B1Z0805372A(ח) מקורי20כןסקודה אוקטביה 09-13פחית דופן ימין למגן קדמי -09

V6R0807248A(ח) 5קלקר שמאל למגן קדמי 10-13D 10-17 'מקורי89כןפולקסווגן פולו ש

V5FF80786321 - מקורי148לאקופרה פורמנטור - 21מגן אחורי פנימי מרכזי

מקורי88.07כןאופל קורסה ש' 15-19תומך שמ' למגן אח' - 3905983815

620266PA0B20 - מקורי1,040.96לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

V5FF807983GRU21 - 'מקורי1,133.00לאקופרה פורמנטור - 21פינה שמ' למגן אח

V5E0807681B9B9-RS 14 מקורי102לאסקודה אוקטביה 13-16גריל תחתון שמאל

71555SDAA00(ח) מקורי46.15כןהונדה אקורד ש' 03-08תומך שמ' למגן אח' 03-07

תומך בומבה שמאל למגן קדמי -09 (ח)5202660050

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,899.86כן13

גריל תחתון ימין -5D 08 (ח)96808146

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי36.05כן

852111KE0A10- 'מקורי535.59לאניסאן ג'וק 10-14תומך (בומבה) שמ' למגן אח

מקורי359כןאלפא מיטו 10-16ספוילר/פח אבנים קדמי -10 (ח)50516271

71103T0NT0015 - ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ניקל CR-V מקורי546.59לאהונדה

7142176M0000016 - מקורי292.1כןסוזוקי סלריו 16-18מגן מנוע תחתון ימין

V82A80718419 - ש' - 19תומך צדדי ימין למגן קדמי A1 מקורי148לאאודי

622A01HA0A11- 'מקורי49.42לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,516.48לאאופל קרוסלנד X - 18מגן אח' פנימי - 364306618

86636FL050EN18 - ש' - 18כיסוי מתיז מים שמאל במגן קדמי XV מקורי424לאסובארו

מקורי72.99כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תומך שמ' למגן אח' -5D 11 (ח)95460763

511805148R18 - 'מקורי234.77לארנו מגאן סטיישן - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

V6V980742115 - (סטיישן) מקורי2,884.00כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

מקורי116.47לאאופל קורסה ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 1339954815

V5E580786413 - 'מקורי133כןסקודה אוקטביה 13-16תומך מרכזי למגן אח' ימ

מקורי465.75כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך מרכזי למגן אחורי - 16 (ח)9808862780

71508SEA000(ח) מקורי89.89כןהונדה אקורד ש' 03-08תפס צדדי ברזל (ניצב) ימין 03-07

865120X00008-10 ש' 08-14מגן קדמי חיצוני i10 מקורי1,529.00לאיונדאי

V8R0807681MBJI13 - ש' 09-16גריל תחתון שמאל עם חור וניקל Q5 מקורי1,265.00לאאודי

8982845180V 17 - מקורי1,220.75כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג מגן קדמי תחתון

5256C71320 - מקורי2,076.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מגן קדמי פנימי



מקורי220.63לאאופל מוקה 14-16תושבת לוחית רישוי קד' - 9541712714

מקורי124.68לאטויוטה קורולה ש' 13-18תפס למגן קדמי - 538795002013

86631N710021 - מקורי2,490.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן אח' פנימי

521193T956V 18-20 מקורי6,520.17לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

86657N700021 - 'מקורי375כןיונדאי טוסון ש' - 21פינה ימ' למגן אח

86588P201021 - 'מקורי63.5כןקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

86522A700013-15 מקורי438.4לאקאיה פורטה 13-18סורג מגן קדמי

39015887V 16 - מקורי853.88לאאופל אסטרה ש' 16-19קלקר למגן קדמי

מקורי4,591.94לאוולוו XC-40 ש' 18-23פינה ימ' למגן אח' - 3984819018

865E1N700021 - מקורי256כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

52453K0070

פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי1,934.00כןטויוטה יאריס ש

86543N700021 - מקורי317כןיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

86642P200021 - מקורי534.6לאקאיה סורנטו ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

86641P200021 - מקורי534.6כןקאיה סורנטו ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

86591N700021 - מקורי476כןיונדאי טוסון ש' - 21ספוילר קדמי

מגן מנוע קד' (חלק אח') -183907611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי684.67לא

71515T7AG00ZBV 19 - 'ש' - 19פינה שמ' למגן אח HRV מקורי1,365.95כןהונדה

6400F78315 - מקורי496כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך מרכזי למגן קדמי

מקורי8,647.06לאוולוו XC-60 ש' 08-17מגן אח' חיצוני 3986720813-16

5.21E+7521 - מקורי3,437.77לאטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

521590E92321 - מקורי10,888.75כןטויוטה היילנדר - 21מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים

86591P200121 - מקורי409.1כןקאיה סורנטו ש' - 21ספוילר קדמי

86594P200021 - מקורי832.7כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

86593P200021 - מקורי832.7לאקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי1,709.00כןפיאט טיפו ש' 16-18גריל תחתון שמאל ללא חור - 73564286116

520230H02015- מקורי967.4לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן אחורי פנימי

86650R000021 - מקורי2,500.20לאקאיה קרניבל ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

86551R000021 - מקורי70.7כןקאיה קרניבל ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

8.66E+05(ח) מקורי480כןיונדאי טוסון ש' 05-10קלקר למגן אח' 05-10

מקורי160.81לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 898248822117

960109306R17 - 4 ש' 17-23סט תומכים לספוילק קדמי תחתוןD מקורי221.13לארנו גרנד קופה

620220908R20 - מקורי5,564.11כןרנו קולאוס - 20מגן קדמי חיצוני

מקורי2,006.18כןשברולט קפטיבה ש' 11-16סורג מגן קדמי - 9548955311

23798044D 20 - '4 ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אחD/5/SW מקורי668.51לאפורד פוקוס

86635J900018 - מקורי156כןיונדאי קונה ש' - 18תפס עליון שמאל למגן אח' פנימי

V2GM8074252UC20 - מקורי443לאפולקסווגן טי קרוס - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

BCYE3488019 - 4/5מגן קדמי פנימי תחתוןD -19 'מקורי980.13לאמאזדה 3 ש

752108962R14 - מקורי2,194.26לארנו טראפיק ש' 14-22מגן קדמי פנימי

51128070950

 M) 20 - פח אבנים/ספוילר אחורי

(PLAY/SPORT20 - 'מקורי2,418.89לאב.מ.וו 120 ש

850220025R11 - מקורי1,184.94לארנו מאסטר ש' 09-22מדרגה מגן אחורי

850226334R20 - מקורי4,501.22לארנו קולאוס - 20מגן אח' חיצוני

KA0H50C11A15 - (גרסת לד) ש' 12-16גריל תחתון ימין CX-5 מקורי71.43כןמאזדה

KA0H50C21A15 - (גרסת לד) ש' 12-16גריל תחתון שמאל CX-5 מקורי75.36כןמאזדה

850703255R20 - 'מקורי522.79כןרנו קולאוס - 20פס קישוט למגן אח

מקורי862.58לאב.מ.וו 120 ש' - 20קלקר למגן קדמי - 5111807094220

86631A8000מקורי2,001.20לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' פנימי - 16 היברידי

68293980AA18 - מקורי290לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כיסוי מרכזי במגן קדמי חיצוני

57704SC01009- מקורי2,460.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12מגן אח' חיצוני



86561D450018 - מקורי401כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי

B63B502J1B19 - '4/5תומך שמ' למגן אחD -19 'מקורי102.58כןמאזדה 3 ש

מקורי171.11לאב.מ.וו 500 ש' - 17תומך ימין למגן קדמי - 5111738535017

מקורי456.75לאטויוטה RAV-4 ש' - 19גריל תחתון שמאל ללא חור - 521284218019

מקורי296.6לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111988157320

86665F1150

פח אבנים/ספוילר אחורי ניקל (מגלש) - 

מקורי3,949.20כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

620227396R20 - מקורי4,169.92לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

86563C8AC019 - גריל תחתון שמאלi20 15-20 מקורי894לאיונדאי

DHN350120A

קישוט גריל תחתון ימין - 20 

(DYNAMIC)4D/5D 15-21 'מקורי83.64כןמאזדה 2 ש

983677021T21 - 'מקורי350.79לאפיג'ו 3008 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי991.32לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי - 5111738526817

86635A600012- תומך מגן אחורי פנימי תחתון

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי15לא/סטישין

מקורי4,748.56לאפיג'ו 5008 17-21מגן אח' חיצוני - 163640428021

86613A200013- 5 צדדיD'3תומך שמ' למגן אחD 13-18 מקורי272.7כןקאיה פרו סיד

AB658RE16-18 חליפי2,804.94כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

AB659TO( 4X4) 15-19 חליפי2,875.50כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB660SU16 - ש' 12-17מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים XV חליפי5,512.72כןסובארו

AB661HY18 - חליפי2,612.05כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן אח' פנימי

AB663BM12- חיצוני P.D.C F-30 328I 'חליפי5,106.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח

AB664ME20 - ש' 20-מגן קדמי פנימי GLA H247 חליפי2,295.64כןמרצדס

AB665NI17 - חליפי243.6כןניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר עליון למגן קדמי

AB667VW01-05 (ללא ערפל) חליפי100כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05גריל תחתון ימין

AB669FI09- חליפי968.87כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי

AB669VW04- חליפי142.72כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פס קישוט שמאל למגן קדמי

AB66LE15 -18 ש' 15-23קלקר למגן קדמי NX חליפי705.43כןלקסוס

AB671FI

פינה שמאל למגן קד' (דגם צורה 

חליפי863.13כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21קצרה) -14

AB673ME17 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי15,563.76כן-19

AB674HO10 - ש' 08-12מגן אח' חיצוני CR-V חליפי1,793.45לאהונדה

AB675CI13 - (כוורת) חליפי498.43כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן מצננים תחתון

AB676CI15 - 'ש' 14-18תושבת לוחית רישוי קד C-1 חליפי781.74כןסיטרואן

AB676OP08 - חליפי164.24לאאופל קורסה ש' 08-10גריל תחתון ימין ללא ערפל

AB677VW00- חליפי222.4כןפולקסווגן בורה ש' 00-05סורג מגן קדמי

AB679VW04-08 חליפי436.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08סורג מגן קדמי

AB686TO16 - 'חליפי168.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

AB687VW04-08 (עם ערפל) חליפי134.66כןפולקסווגן גולף ש' 04-08גריל תחתון ימין

AB689NI17 - חליפי386.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת פנס ערפל קדמי שמאל

AB690MA09- 4/5תומך ימין למגן קדמי  צדדיD 09-13 'חליפי80.82כןמאזדה 3 ש

AB690TO18 - (קטנה) חליפי173.62כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

AB691VW06-11 (לפנס) חליפי69.92כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11שפם ימין תחתון לסורג

AB694FI14- 'חליפי172.94כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21כיסוי וו גרירה במגן קד

AB69ME15 - מגן קדמי פנימי עליון

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי521.59כן14-21

AB6RE12-14 - 3/5קלקר למגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי615.64כןרנו מגאן ש

AB700RE4 + פס קישוטD 03-04 4מגן אח' חיצוניD 03-06 חליפי256.29כןרנו קליאו טליה

AB701PE12- 'חליפי101.61כןפיג'ו 208 ש' 12-14כיסוי וו גרירה במגן קד



AB701VW

פס קישוט ימין למגן קדמי -01 + הכנה 

חליפי256.02לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05לניקל

AB702VW05-09 חליפי1,185.00כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מגן קדמי חיצוני

AB705FI07- חליפי889.71כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן אח' חיצוני מרכזי

7883136100(EX) 21-מקורי5,700.20לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי670.28לאפיג'ו 5008 17-21תומך מרכזי למגן אחורי - 981449268017

7243661M00(ח) קרוסאובר 13-16מגן מנוע תחתון קדמי ימין -13 SX4 מקורי84.4כןסוזוקי

57711FL0509P(CROSSTREK) 18 - ש' - 18מגן אח' פנימי XV מקורי2,018.00לאסובארו

71507SWWG00ZB07-09 'ש' 03-08פינה שמ' למגן אח CR-V מקורי1,355.28לאהונדה

מקורי206.35לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין 9509336013-14

V5FA853712A9DG(קופרה) מקורי980כןסיאט לאון ש' - 20קישוט גריל תחתון ימין - 21

7181373S00ZVR20 - מקורי420.1כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל אחורי שמאל

7178164R0017 - קרוסאובר 17-21מכסה צדדי עליון למגן קדמי ימין SX4 מקורי89.6לאסוזוקי

V5FA807247(קופרה) מקורי120כןסיאט לאון ש' - 20קלקר למגן אח' - 21

V5658074419B917 - 'מקורי74כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח

57704AN02021 - מקורי8,200.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21מגן קדמי חיצוני

865173W01010- 'מקורי26לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי3,667.42לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן קדמי חיצוני עליון ללא חיישנים - 4254317617

7452WX(ח) ש' 11-18פס קישוט מגן קדמי 11-12  C-4 מקורי529.12כןסיטרואן

86519E6700(ח) מקורי28כןיונדאי סונטה ש' 18-19תושבת לוחית רישוי קד' - 18

V5FF853667C04121 - מקורי1,193.00לאקופרה פורמנטור - 21סורג מגן קדמי

57731AN54021 - 'מקורי332כןסובארו אאוטבק ש'  - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

852227740R

סט תומכים למגן אחורי ימין+שמאל 17-

מקורי3,005.63כןרנו גרנד קופה 4D ש' 2117-23

מקורי255לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך בומבה ימ' למגן אח' 520151231007-09

מקורי67.05כןשברולט ספארק 11-15כיסוי תחתון למגן קדמי -11 (ח)95132289

866133W00010- 'מקורי203.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12תומך שמ' למגן אח

KB8B50C22B17 - ש' 17-22כיסוי פנס ערפל שמאל CX-5 מקורי42.35כןמאזדה

511657681R17 - '4 ש' 17-23כיסוי וו גרירה במגן אחD מקורי467.97לארנו גרנד קופה

57707AN10021 - מקורי444כןסובארו אאוטבק ש'  - 21תומך ימין למגן קדמי

V82A807682F9B919 - ש' - 19גריל תחתון ימין A1 מקורי353לאאודי

V82A807681F9B919 - ש' - 19גריל תחתון שמאל A1 מקורי353לאאודי

7416X611- 'למגן אח (L+R) ש' 11-18סט תומכים  C-4 מקורי278.58לאסיטרואן

מקורי100.84כןשברולט קרוז 08-20תומך ימ' למגן אח' סטיישן -13 (ח)95260588

מקורי551.57כןשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט למגן אח' ניקל -2598056213

V7P6807376(ח) מקורי421כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך ימ' למגן אח' (מוביל)  -11

865131H50010- 5/סטיישן ש' 10-12תומך שמאל צדדי למגן קדמיD מקורי40.4לאקאיה סיד

7175168L105PK11- מקורי67.2לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון ימין +ערפל

מגן קדמי חיצוני -171934211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי3,693.69לא

86520C7700(ח) (הודי) קרוס 16-18קלקר למגן קדמי - 16 i20 מקורי952.2כןיונדאי

81482B4010(ח) מקורי131.4כןדייהטסו טריוס ש' 06-11כיסוי לפנס ערפל קד' שמ' -06

מגן קדמי פנימי תחתון (ברזל) -186077011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי2,203.68לא

6415A11321 - מקורי346כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי

6415A11421 - מקורי216כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

85227EM30A5D 08- '4/5תומך שמ' צדדי למגן אחD 08-11 'מקורי464.5לאניסאן טידה ש

6555055G004D 02-09 4/5מגן אח' פנימיD 02-04 'מקורי1,673.30לאסוזוקי ליאנה ש

V575805903BGRU(קופרה) מקורי1,428.00לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 20



71104TL0G00(ח) מקורי219.91כןהונדה אקורד ש' 08-11תומך ימין למגן קדמי 08-09

85284BM400(ח) מקורי10כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03קליפס לשפם אחורי 01-07

V5E08076119B9(ח) מקורי316לאסקודה אוקטביה 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי -13

850457396R16 - 'מקורי195.87לארנו טווינגו ש' 16-18תומך שמ' למגן אח

5YL31TZZAA17 - מקורי399לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לפנס ערפל קדמי שמאל

865582WAA016 - מקורי849כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

מקורי2,610.88לאאם ג'י EHS ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי - 1002118121

865632WAA0EB16 - מקורי1,107.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18גריל תחתון שמאל

6410D74018 - מקורי6,577.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני עם  חיישנים

7452LC

פינה ימ' (לצבע) למגן אח' (7 מקומות) 

מקורי570.72כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-1007-10 (ח)

865112WAA016 - מקורי6,998.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני עליון

521280F90009-11 'מקורי93.79לאטויוטה וורסו 09-12כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד

6410D737V (היברידי) מקורי6,833.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני - 18

57702SJ310

 EYESIGHT ) 19 - מגן אח' חיצוני

(SPORT19 - מקורי9,134.00לאסובארו פורסטר

7414RJ08- מקורי2,928.64כןסיטרואן ג'אמפי 08-11(ח) מגן אח' פנימי

865602WAA016 - מקורי606כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18סורג מגן קדמי

7173154GA0R=L  05-07 5/4תפס צד למגן קדמיD 05-07 'מקורי30.5כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי494.4לאטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04תומך שמאל למגן קדמי צדדי 525360202003-07

8330B27921 - מקורי192לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי פנס אחורי שמאל

7452EQ

פס קישוט שמ' למגן אח' 05-08 

מקורי500.25כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(SALOON) (ח)

5ZM55SZ0AA

מסגרת ניקל לפנס ערפל קדמי שמאל - 

מקורי460לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 1714-22

מקורי5,414.02לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי פנימי - 5111739991117

850429618R20 - מקורי1,579.71כןרנו גרנד סניק ש' - 20מגן אח' פנימי

V2K5807417C9B916 - מקורי2,812.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני

5275402900SW 19 - '5פס קישוט למגן אחD/SW 19 - 'מקורי1,098.00כןטויוטה קורולה ש

86562G632018 - סורג מגן קדמיGT LINE - 18 מקורי625.2לאקאיה פיקנטו

מקורי572.63לאשברולט טראוורס 17-23תומך צדדי ימין למגן קדמי - 2328852817

מקורי307לאיונדאי H350 17-18גריל תחתון ימין - 865245900017

BCKA500T0A4D 19 - 4/5תומך ימין למגן קדמיD -19 'מקורי59.59לאמאזדה 3 ש

V7E5807490GRUV 10 - מקורי237לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12גריל תחתון ימין

D2629015 - מקורי5,346.72לאפורד אדג' ש' 15-18פח אבנים/ספוילר אחורי

86567F230016 - מקורי139לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כונס אוויר שמאל במגן קדמי

620220617RV 15-17 מקורי1,613.93לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

V6C0807217AAGRUGTI 15 - 5מגן קדמי חיצוניD 10-17 'מקורי3,859.00כןפולקסווגן פולו ש

86612G630018 - פח אבנים/ספוילר אחוריGT LINE - 18 מקורי1,758.60לאקאיה פיקנטו

BCKA50C11A4D 19 - 4/5גריל תחתון ימיןD -19 'מקורי59.67כןמאזדה 3 ש

1627665480

סט מסגרות לגריל תחתון ימין + שמאל -

מקורי708.9לאפג'ו 308 ש' 14-20 19

86511H600019-20 מקורי1,366.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי חיצוני

BCKA502J14D 19 - '4/5תומך שמ' למגן אחD -19 'מקורי101.73לאמאזדה 3 ש

98005537XT

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים -

מקורי1,700.31לאפג'ו 308 ש' 1414-20



850189314R(ח) מקורי1,285.85כןרנו גרנד סניק ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 20

850703057R20 - 'מקורי3,019.40כןרנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט למגן אח

מקורי1,873.34לאפיג'ו 3008 17-21סט קישוטי ניקל לאגזוזים - 161804118017

מקורי525.24לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14קלקר למגן קדמי - 5164730158914

95393437

גריל תחתון ימין עם חור + הכנה לניקל -

מקורי202.57לאשברולט ספארק 15-18 15

86520H600019-20 מקורי585כןיונדאי אקסנט 19-22קלקר למגן קדמי

V2K5853665E9B916 - מקורי532כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון שמאל

17062614D - 11 'כיסוי וו גרירה במגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי165.98לא

521590H90815- מקורי3,158.26כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן אחורי חיצוני

מקורי6,783.08לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי חיצוני - 5111745133515

1636403680

מגן אח' חיצוני  עם 4 חורים לחיישנים - 

V 1717-21 3008 מקורי4,019.77לאפיג'ו

מקורי422.21כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך שמ' צדדי למגן אח' - 525920602015

מקורי4,447.77לאשברולט סילברדו 13-19כיסוי מגן אחורי ( אפור) - 8407828915

מקורי217.67כןפורד פיאסטה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי-13 (ח)1638992

62223AU300(ח) מקורי42.46כןניסאן פרימרה ש' 02-08תפס צדדי שמאל למגן קדמי 02-08

85022BR20H(7 מקומות) מקורי2,698.38כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן אח' חיצוני -08

מקורי2,094.18לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 1335330013

865600X000

מגן מנוע תחתון פלסטיק (כוורת) 08-

מקורי89כןיונדאי i10 ש' 1008-14 (ח)

7175173S105PK20 - מקורי102.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21גריל תחתון ימין

מקורי3,166.22כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי חיצוני תחתון-11 (ח)19167586

תומך ימין צדדי למגן קדמי  5211560160-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי762.3כן13

850B26PA0A20 - מקורי1,290.39כןניסאן ג'וק - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי3,133.52לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט עליון למגן קדמי - 163265678019

865611J00009-11 סורג מגן קדמיi20 09-12 מקורי282כןיונדאי

V6JA8076819B913- מקורי102לאסיאט טולדו ש' 13-18גריל תחתון שמאל +חור

57731SG010NN13- 'מקורי288לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי260.61לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד'-180592213

7182161M005PK13- קרוסאובר 13-16מגן אח' חיצוני תחתון SX4 מקורי2,767.30כןסוזוקי

מקורי1,335.91כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן קדמי פנימי - 18 (ח)9810976080

מקורי599.82לאאופל אינסיגניה 17-18גריל תחתון שמאל - 3911034117

7171161M00799(ח) קרוסאובר 13-16מגן קדמי חיצוני עליון -13 SX4 מקורי1,770.80כןסוזוקי

קלקר למגן קדמי 5261160070-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,443.12כן13

60262SJDG00ZZ

תומך צדדי שמאל לכנף קדמית 06-09 

מקורי162.48כןהונדה FR-V ש' 06-09(ח)

V83A80755019 - ש' - 19קלקר למגן קדמי Q3 מקורי598לאאודי

865521J05009- תומך (שפם) שמאל למגן קדמיi20 09-12 מקורי67כןיונדאי

מקורי4,116.29לאאופל קרוסלנד X - 18מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 3915746818

57707FL03017 - מקורי759לאסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך שמאל למגן קדמי

866101J00009-11 מגן אח' חיצוניi20 09-12 מקורי1,164.00כןיונדאי

850716PA0A20 - 'מקורי80.87כןניסאן ג'וק - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי309.02לאאופל קרוסלנד X - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' שחור - 3909952418

V3V0807109S20 - מקורי1,482.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי פנימי

7175161M005PK(ח) קרוסאובר 13-16גריל תחתון ימין ללא ערפל-13 SX4 מקורי264.6כןסוזוקי

71108TEAT10V 18 - 4גריל תחתון שמאלD -18 'מקורי175.97לאהונדה סיווק ש

V83A807671TB219 - ש' - 19גריל תחתון שמאל Q3 מקורי1,101.00לאאודי



866131J00009-11 'תומך צדדי שמ' למגן אחi20 09-12 מקורי113כןיונדאי

850226CA0H19 - מקורי6,822.24לאניסאן אלטימה ש' - 19מגן אח' חיצוני

V5J080724111- 'מקורי15לאסקודה פביה ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד

5275402010SW 13- פס קישוט למגן אח' תחתון

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,305.18כן15

5215933959V 18-20 מקורי6,693.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני

86610Q502020 - מקורי3,374.90כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן אח' חיצוני ללא קישוטי ניקל

מקורי2,109.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי ריצפה ימין - 581650228019

V5J0807368A9B9(ח) מקורי60לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון ימין -11

866741YBA015 - '3פס קישוט ימ' למגן אחD 13-16 מקורי58.8לאקאיה פיקנטו

SU001A326217 - מקורי560לאטויוטה פרואייס ש' 17-18תומך ימין למגן קדמי

86510GI00021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון EV 5 מקורי3,947.00כןיונדאי איוניק

SU001A416517 - מקורי838לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי פנימי עליון

86560H8HB0V 21 - מקורי1,991.30כןקאיה סטוניק - 18סורג מגן קדמי

מקורי3,178.51לאטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי סף מדרכה ימין -758514790210

V82A80730919 - ש' - 19מגן אח' פנימי A1 מקורי3,900.00לאאודי

5271206120(LE) 18-20 מקורי2,222.82לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין

64900Q4000(חשמלי) מקורי3,741.50כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי - 21

86631Q4000(חשמלי) מקורי1,800.60כןקאיה נירו 16-23מגן אח' פנימי - 21

52128F4220V 20 - גריל תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי316כן22

86691S1030V 19 - 'מקורי791כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט שמ' למגן אח

B3T0955110A08- מקורי195כןסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי ניקל למתיז ימין במגן

86618K200020 - 'מקורי537כןיונדאי וניו - 20פס קישוט למגן אח

SU001A416817 - מקורי1,913.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן מצננים תחתון

86612Q0000

פח אבנים/ספוילר אחורי - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי1,751.00כןיונדאי

51127429752

מגן אחורי חיצוני ללא הכנה לקישוטי 

מקורי9,607.99לאב.מ.וו 120 ש' 15-19ניקל 16-19

מקורי97.34כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תומך ימ' למגן אח' -07 (ח)95133855

29110H85005D 21 - 5מגן מנוע תחתוןD/4D 17-22 'מקורי1,482.60לאקאיה ריו ש

521196C914V 21 - מגן קדמי חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,573.65כן21

86517AA00021 - 'מקורי165כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

86517H8KA021 - 'מקורי16.9לאקאיה סטוניק - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי750.6לאאופל אינסיגניה 11-16קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 2278705114

V6J880730512- (סטיישן) מקורי642כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' פנימי

52116YP040(סהרה) מקורי309.36כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי - 20

86511G200016-18 מקורי2,694.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

29110AA00021 - מקורי959כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן מנוע תחתון

86532G6BA0AHV(X LINE) 21 - קישוט לסורג מגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי939.9לא

521290D08021 - מקורי1,544.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סורג מגן קדמי

525750D47021 - 'מקורי999.64כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

86512Q001021 - ספוילר/פח אבנים קדמיi20 - 21 מקורי3,777.00כןיונדאי

מקורי298.32כןפורד קוגה ש' 13-18תומך פנימי ימ' למגן אח' -13 (ח)1788557

מקורי433.23לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון שמאל 532864802015-19

57704FG0105D 08- ש' 08-13מגן אח' חיצוני B3 מקורי2,076.00לאסובארו

מקורי1,008.82לאוולוו XC-40 ש' 18-23קלקר למגן קדמי - 3144934518

86633AA20021 - מקורי96לאיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך מגן פנימי אח ימין עליון

V8XA807378A16 - 'ש' 11-18תומך צדדי ימ' למגן אח A1 מקורי147לאאודי

68341830AB(RUBICON) 21 - מקורי7,631.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21מגן אח' חיצוני



7173268K00M09- מקורי33.1כןסוזוקי אלטו ש' 09-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86697AA20021 - 'מקורי684כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח

86520A230013 - 5/סטיישן ש' 13-18קלקר למגן קדמיD מקורי640.4לאקאיה סיד

5.14E+4521 - מקורי4,106.21לאטויוטה היילנדר - 21מגן מנוע תחתון

86591CG00022 - מקורי44לאיונדאי סטאריה ש' - 22ספוילר קדמי

865C2L140020 - מקורי360לאיונדאי סונטה ש' - 20קישוט למגן קדמי תחתון ימין

86565AA00021 - מקורי164כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך עליון שמאל למגן קדמי

865B3G6AA021 - תומך שמאל למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי71.8כן

מקורי2,753.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23סורג מגן קדמי - 73573441722

86588G200016 - 'מקורי123כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד

7172178R005PK19 - מקורי294.7לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19סורג מגן קדמי

86698G6AA021 - 'פס קישוט ימ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי113.2כן

86533Q0000(PRESTIGE) 21 - גריל תחתון שמאלi20 - 21 מקורי285כןיונדאי

מקורי649.22לאטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי-525350619015

מקורי1,295.52כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט למגן קדמי שמאל - 527134207021

86512K2010

מגן קדמי חיצוני תחתון - 20 

(SUPREME)20 - מקורי3,169.00כןיונדאי וניו

86512Q0AA022 - מקורי1,366.00לאיונדאי באיון ש' - 22מגן קדמי חיצוני תחתון

521120D230(SKY) 21 - מקורי180.44כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גריל תחתון ימין

86521Q0AA022 - מקורי921כןיונדאי באיון ש' - 22קלקר למגן קדמי

מקורי684.24לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521277804018

57731AG041WZ(ח) ש' 04-06כיסוי וו גרירה במגן קד' 04-06 B4 מקורי762כןסובארו

מקורי1,274.68כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18תושבת לוחית רישוי קדמית -980097578016

866141M00009-10 (לבן) 'מקורי181.2לאקאיה פורטה 09-12תומך צדדי ימ' למגן אח

V5F0807350AV 13- מקורי903לאסיאט לאון ש' 12-19תומך לפנס ערפל ימין

7173165J00R=L 06-11 מקורי87.5כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תומך למגן קדמי

מקורי51.59כןשברולט ספארק 11-15תומך  צדדי ימין למגן קדמי 95091642-11

V5F9807441GRU14 - 'מקורי111כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי167לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09תומך שמ' צדדי למגן אח' 521564203107-08

86681B900014 - ש' 14-19תומך אחור עליון למגן אח' פנימי i10 מקורי111כןיונדאי

מקורי1,059.87כןסיטרואן ג'אמפי - 18חיזוק פנימי למגן קדמי - 980849068018

מקורי55.62כןשברולט ספארק 11-15גריל תחתון ימין ללא ערפל -9668700611

511653283R17 - '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 13-19  מקורי94.74כןרנו קליאו

V6F0807378CFR 17 - 'מקורי115כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך ימ' למגן אח

57731FL05017 - מקורי629כןסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון שמאל עם חור וניקל

71540SNAA00R=L 06-10 '4תומך פחית למגן אחD 06-12 'מקורי74.99לאהונדה סיווק ש

86570C1AA018 - מקורי1,088.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך פנימי מרכזי צר

5216976081V 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני תחתון UX200 מקורי4,502.00לאלקסוס

מקורי1,074.30לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09מגן אח' פנימי 521714202007-09

5ZM54SZ0AA17 - מקורי1,263.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת ניקל לפנס ערפל קדמי ימין

850442793R15- 'מקורי467.28לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18תומך ימ' למגן אח

מקורי799.76לאטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך שמ' למגן אח' -525760614015

04711T7AG00ZBV 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני HRV מקורי6,697.36לאהונדה

86556C170018 - מקורי241כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך ימין למגן קדמי

מקורי23.81כןפג'ו 308 08-13תומך צדדי R=L למגן אח' 08-09 (ח)742751

7172168L005PK11- מקורי422.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג מגן קדמי

7414SF(ח) ש' 07-10קלקר למגן קדמי חיצוני 07 C-4 מקורי196.77כןסיטרואן פיקסו

622569U00007- מקורי177.92לאניסאן נוט ש' 07-13כיסוי פנס ערפל ימין



מקורי4,658.60לאאופל גרנדלנד X - 18מגן קדמי חיצוני - 9552556418

מקורי845.85לאלקסוס UX200 ש' - 19קלקר תחתון למגן קדמי - 526147601019

V4M8807241GRU18 - 'ש' 18-20כיסוי וו גרירה במגן קד Q8 מקורי553לאאודי

מקורי904.76לאלקסוס UX200 ש' - 19תושבת לוחית רישוי קד' - 521147626019

V8V0807065AAGRU16 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A3 מקורי5,470.00לאאודי

57707SJ03019-21 מקורי998כןסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

מקורי514.52לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון ימין - 240205620

86588K200020 - 'מקורי49לאיונדאי וניו - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

521596A96418 - מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי9,045.00לא21

מקורי3,585.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון - 18 (קאסטום)2317979

מקורי1,017.79לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי - 18 (קאסטום)2211150

86653D450018 -  'מקורי844.3כןקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט ניקל למגן אח

5261506190SE 18 - 'מקורי586.05לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן אח

מקורי928.91כןשברולט טראוורס 17-23ספוילר תחתון קדמי - 8465016717

V5NA907455A

תומך שמאל למגן אחורי חלק תחתון - 

מקורי53לאפולקסווגן טיגואן ש' 1717-22

V5NA853841D2ZZ17 - 'מקורי742לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט שמ' למגן אח

620220025R15-17 (ללא ערפל) מקורי2,874.83כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

D2726714 - 'מקורי244.84לאפורד טרנזיט ש' 14-21תושבת לוחית רישוי קד

8663159000CA17 - 'פינה שמ' למגן אחH350 17-18 מקורי1,026.00לאיונדאי

מקורי524.79לאשברולט סילברדו - 20תומך שמאל מרכזי למגן קדמי - 8456846920

8664159000CA17 - 'פינה ימ' למגן אחH350 17-18 מקורי170כןיונדאי

86650J7CA020 - מקורי2,311.00כןקאיה אקס סיד - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

8663559000CA17 - 'פס קישוט שמ' למגן אחH350 17-18 מקורי58כןיונדאי

86631J7CA020 - מקורי1,706.90כןקאיה אקס סיד - 20מגן אח' פנימי

מקורי1,875.95לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' חיצוני - 18 (קאסטום)2183637

5271142140B019 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי RAV-4 מקורי2,271.00לאטויוטה

86610J9101מקורי3,065.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני - 20 היברידי

D3298118 - 'מקורי327.99לאפורד אקספלורר ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,880.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22גריל תחתון ימין - 15615091320

84434272V 17-21 מקורי6,381.89כןשברולט טראוורס 17-23מגן אח' חיצוני

מקורי2,119.53לאשברולט בלייזר - 19קלקר למגן קדמי - 8551738319

HC3Z17906JA

מגן אח' חיצוני ימין + שמאל ללא 

מקורי6,675.46לאפורד F -350 ש' 17-21חיישנים ניקל - 17

86573J900018-20 מקורי385לאיונדאי קונה ש' - 18מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

86577J7CA020 - מקורי1,389.20לאקאיה אקס סיד - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי596לאפיאט דובלו ש' 10-18קלקר למגן קדמי - 5197347215

51117371666V 15 - מקורי535.25לאב.מ.וו 120 ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לערפל

6400G531HC17 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי179לא19

D2741615 - מקורי1,992.24לאפורד מוסטנג 05-17מגן קדמי פנימי

BCWB50170B4D 19 - '4/5תושבת לוחית רישוי קדD -19 'מקורי156.84לאמאזדה 3 ש

מקורי564.2כןשברולט טראקס ש' 13-16גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 9509547113

DHN350370AV 20 - '4פס קישוט שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי79.81כןמאזדה 2 ש

865641H510(ח) 5/סטיישן ש' 10-12גריל תחתון ימין ללא ערפל - 10D מקורי132.4כןקאיה סיד

מקורי923.14לאב.מ.וו 120 ש' - 20מסגרת ימין בסורג מגן קדמי - 5111807533420

57704FL01018 - ש' - 18מגן קדמי חיצוני ללא מתזים XV מקורי3,550.00לאסובארו

מקורי6,239.74לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ספוילר/פח אבנים קדמי 8415075516-20

98280774XT20 - מקורי2,071.12כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי705.04לאשברולט טראוורס 17-23קישוט למגן אח' - 2328878317



86635F2AB019 - מקורי110כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך תחתון למגן אח' פנימי

DHN350130A20 - 4פס קישוט למגן קדמי שמאלD/5D 15-21 'מקורי83.64כןמאזדה 2 ש

מקורי666.97לאב.מ.וו 300 ש' 12-18קלקר למגן קדמי - 5111725536413

מקורי5,500.12לאשברולט קאמרו 16-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 2340480716

BEMF507M019 - 4/5מוביל אוויר במגן קדמיD -19 'מקורי569.77לאמאזדה 3 ש

164979811T

מגן אח' חיצוני עם חיישנים ועם חור 

מקורי4,440.21כןפיג'ו 208 ש' - 20למצלמה - 20

86951A800018 - מקורי2,217.40כןקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

1668510880

סט תומכים מרכזי ימין + שמאל למגן 

מקורי553.81כןפיג'ו 2008 - 20קדמי - 20

866164H00008- 'פחית חיזוק למגן אחi800 08-21 מקורי165לאיונדאי

86952A800018 - מקורי2,217.40כןקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

V3G0807109AH20 - מקורי1,897.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי

86634D700015 - מקורי94כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפס ימין עליון למגן אח' פנימי

86682G601017 - (על הפנימי) 'תפס ימין למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי19.2לא

735423190

כנפון לפינה קדמי ימין (המשך קשת 

מקורי441לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14לכנף) -07

B63B5010217- 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי שמאלD 13-18 'מקורי111.95לאמאזדה 3 ש

B5J6807305C5D 08- מקורי1,017.00לאסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' פנימי

57731FG010ENV 13 - 'מקורי88לאסובארו אימפרזה 13-16כיסוי וו גרירה במגן אח

7171173K0000079908-10 מקורי2,646.20לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי חיצוני

מקורי3,569.14לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 5111807966919

86568G403018 - כונס אוויר לגריל קדמי ימיןi30 - 18 מקורי100כןיונדאי

V5F08546432ZZ13-16 מקורי625לאסיאט לאון ש' 12-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

57731FL570NN18 - 'ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח XV מקורי288לאסובארו

620691KA0A10- (גומי) מקורי221.52כןניסאן ג'וק 10-14תומך שמאל למגן קדמי

42645812V 17 - ש' 17-20מגן קדמי חיצוני X מקורי2,634.97לאאופל מוקה

V3V0807218E20 - מקורי3,785.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם מתזים

620505064R14 - מקורי795.23לארנו טראפיק ש' 14-22תומך שמאל למגן קדמי

7189161M00(ח) קרוסאובר 13-16מוט מחזיק ימ' למגן אח' -13 SX4 מקורי221.2לאסוזוקי

מקורי452.1כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09פס מדרכה למגן אח' 525814203007-09

866112R310

מגן אח' חיצוני C/W 09-10 (עם הכנה 

מקורי1,959.00לאיונדאי CW i30 (סטישין)09-12לקישוטי ניקל)

V5658075219B917-20 מקורי1,561.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון

57731SG07013-15 (ספורט)  'מקורי70לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,294.50לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מגן קדמי חיצוני 521194297310-11

865201W001(ח) 4קלקר למגן קדמי -12D 12-16 'מקורי619.5כןקאיה ריו ש

866111W00012- 4מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישניםD 12-16 'מקורי2,282.00לאקאיה ריו ש

7EG94SSVAA20 - מקורי7,416.00לאדודג' ראם - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי84.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח'  521694702016-18

מקורי170.64לאאופל מוקה ש' - 21תומך ימין למגן קדמי - 983521438021

מקורי1,011.94לאסיטרואן C-3 ש' 17-21מגן מנוע תחתון קדמי - 981337978017

866131W0004/5D 12- '4תומך שמ' למגן אחD 12-16 'מקורי221.3לאקאיה ריו ש

622542412R17 - 5סורג מגן קדמיD 13-19  מקורי582.33לארנו קליאו

V5FF807834B1XZ21 - 'מקורי523כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט ימ' למגן אח

V5E5807394B17- 'מקורי199לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח

V5FF805903A9DG21 - מקורי1,265.00כןקופרה פורמנטור - 21ספוילר קד' שמאל

1873303

כיסוי פנס ערפל ימין עם חור + ניקל - 

15

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי464.3לא19

מקורי1,575.21לאפיג'ו 5008 17-21פינה שמ' למגן אח' - 161923178017



85223BN700(ח) מקורי20כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תפס שמ' למגן אח' 04-07

57707XC08A20 - 'מקורי61לאסובארו איבולטיס - 20תומך שמ' למגן אח

71118TGGE60ZD21 - 5גריל תחתון שמאלD 17-22 'מקורי626.5כןהונדה סיווק ש

865820X000(ח) ש' 08-14מסגרת לפנס ערפל ימין 08-10 i10 מקורי86.1כןיונדאי

V56580772317 - מקורי192כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

V5FA853666G9B9(קופרה) מקורי149כןסיאט לאון ש' - 20גריל תחתון ימין - 21

V5658072419B917-20 'מקורי50כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי325.04כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 16 (ח)1617022180

64900D701019 - מקורי3,950.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי פנימי

620222588R19 - מקורי4,410.00כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מקורי440.13לאפורד פיאסטה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי - 213821118

V5NA8059039B917-19 מקורי2,322.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

620909519R

קלקר למגן קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE)20 - מקורי587.66כןרנו קליאו

748A04666RV 17-21 4 ש' 17-23פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי1,238.82לארנו גרנד קופה

מקורי2,200.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פינה שמ' למגן אח' - 521624294419

50548802(VELOCA) 17 - מקורי8,608.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי חיצוני

6BU41RXFAC18 - מקורי10,143.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני

850101405S4D 17 - מקורי2,223.96כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגן אח' חיצוני

850900059RV 17 - 4 ש' 17-23מגן אח' פנימי פלסטיקD מקורי2,621.73כןרנו גרנד קופה

V6F9807241GRU18-20 'מקורי267כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי266.55לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן אח' 8433583318-20

GS1F5182XA08-12 'מקורי903.43לאמאזדה 6  ש' 08-13שפריצר ימין למגן קד

מקורי647.42כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לפנס ראשי שמאל - 13 (ח)5228799

86513J700019 - 5/סטיישן ש' - 19תומך שמאל צדדי למגן קדמיD מקורי224.3כןקאיה סיד

583980F02013 - מקורי264.73לאטויוטה וורסו 13-18כיסוי רצפה למגן אחורי

GSH750131

פס קישוט שחור מבריק למגן קדמי 

מקורי50.37לאמאזדה 6  ש' - 19שמאל - 19

752101146R

מגן קדמי פנימי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי2,954.53כןרנו קליאו

5328642130

כיסוי וו גרירה שמאל בסורג מגן קדמי - 

מקורי182.35כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

86563J7010CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל תחתון שמאלD מקורי274.1כןקאיה סיד

DFR550031GBB20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני CX-30 מקורי2,254.75כןמאזדה

מקורי1,078.45כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מגן קדמי פנימי מרכזי - 232973120

620844548R

 RS) (ח) קישוט למגן קדמי תחתון - 20

(LINE20 - מקורי2,277.12כןרנו קליאו

מקורי9,277.98כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עליון - 8454370919

2345059SW 20 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי6,354.23כןפורד פוקוס

86952G210016-18 מקורי1,272.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר אקטיבי ימין

850B22993R

 RS) 20 - פח אבנים/ספוילר אחורי

(LINE20 - מקורי3,513.93כןרנו קליאו

מקורי5,064.75לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן אח' פנימי - 8411341416

מקורי8,570.30לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 8454371319

מקורי284.08כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 229046520

D4083321 - 'ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד F -150 מקורי299לאפורד

תומך לפנס ראשי שמאל - 532466003018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,970.17לא21



29110J705020 - מקורי1,848.70לאקאיה אקס סיד - 20מגן מנוע תחתון

84543062(LT) 19 - מקורי9,287.30לאשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי חיצוני

86596S100019 - מקורי346כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי ימין

86567J7CA020 - מקורי449.4לאקאיה אקס סיד - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

V2G0853677AC9B921 - 5-סורג מגן קדמיD 18 'מקורי986לאפולקסווגן פולו ש

V2G0853101D2ZZ21 - 5-קישוט ניקל עליון לסורג מגן קדמיD 18 'מקורי756לאפולקסווגן פולו ש

מקורי690כןטויוטה קורולה ש' 13-18קלקר למגן קדמי - 526110239016

מקורי401.67כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18גריל תחתון ימין - 814814705013

מקורי802.8לאב.מ.וו X1 ש' 13-21גריל תחתון שמאל - 5111849724519

V2G0853712A2ZZ21 - 5-קישוט ניקל עליון לגריל תחתון ימיןD 18 'מקורי434לאפולקסווגן פולו ש

D38584(ST) 20 - מקורי4,234.82לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן אח' חיצוני תחתון

86612L102020 - מקורי4,133.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי4,185.58לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח' - 242642020

6407A368

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

מקורי944כןמיצובישי ASX ש' - 2020

מקורי1,428.61לאשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון ימין 8429463117-21

86517L100020 - 'מקורי139כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

86554J700019 - 5/סטיישן ש' - 19תומך ימין למגן קדמיD מקורי160.2כןקאיה סיד

מקורי821.01לאב.מ.וו X6 ש' 10-19סורג מגן קדמי עליון - 5111731976715

D3819420 - ש' 17-21מגן קדמי חיצוני אפור F -350 מקורי9,977.67לאפורד

מקורי957.98לאב.מ.וו X6 ש' 10-19סורג מגן קדמי תחתון - 5111731976815

מקורי957.98לאב.מ.וו X6 ש' 10-19גריל תחתון שמאל - 5111731977715

86642J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19תומך בומבה למגן אחורי ימיןD מקורי636.6כןקאיה סיד

71198TL0G0008 - מקורי75.07כןהונדה אקורד ש' 08-11תומך שמאל למגן קדמי

86641J7000

תומך בומבה למגן אחורי שמאל - 19 

5D19 - '5/סטיישן שD מקורי636.6כןקאיה סיד

25433705D (ACTIVE X) 20 - 4 ש' - 20סורג מגן קדמיD/5/SW מקורי1,023.20לאפורד פוקוס

52127F415020 - גריל תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי282כן22

מקורי1,384.30כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22גריל קדמי פנימי - 8461452518

מקורי2,941.09לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי פנימי - 8450290822

JB5Z17K835APTM18 - 'מקורי3,387.68לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט למגן אח

V5NN807393A(אולספייס) מקורי287לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמ' למגן אח' - 22

מקורי883.54כןסיטרואן קקטוס 15-20פס קישוט למגן קדמי ימין - 15 (ח)1611370880

86560G210016 - מקורי790כןיונדאי איוניק ש' 16-20סורג מגן קדמי

86671R2000

פח אבנים/ספוילר אחורי - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי3,046.70לאקאיה ספורטג' ש

52411YP050(סהרה) מקורי4,947.11לאטויוטה היילקס ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי -20

86657Q0AA022 - 'מקורי454לאיונדאי באיון ש' - 22פינה ימ' למגן אח

865141D00007-08 (צדדי) מקורי72.6לאקאיה קארנס ש' 07-10תומך ימין למגן קדמי

מקורי3,718.14לאאופל מוקה 14-16מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 9536561214

86511DB00022- מקורי3,847.30לאקאיה נירו פלוס - 22מגן קדמי חיצוני עליון

86512DB00022- מקורי2,897.20לאקאיה נירו פלוס - 22מגן קדמי חיצוני תחתון

86691N7010(ELITE) 21- 'מקורי466לאיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי1,844.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה שמאל למגן קד' ללא חיישנים - 521131690022

865131D00007-08 (צדדי) מקורי72.6לאקאיה קארנס ש' 07-10תומך שמאל למגן קדמי

52131F402017-19 מגן קדמי פנימי עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,409.00כן22

865114H70018 - מגן קדמי חיצוניi800 08-21 מקורי3,637.00כןיונדאי

מקורי7,556.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן קדמי חיצוני - 521291690222

865A8DB00022- מקורי22.3לאקאיה נירו פלוס - 22תומך ימין תחתון למגן קדמי



86552DB00022- מקורי192.1לאקאיה נירו פלוס - 22תומך ימין צדדי למגן קדמי

מקורי7,556.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי - 521111690222

מקורי579.58לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מדרך עליון במגן אחורי ניקל - 820170024918

8983951872

 ,+S+, LS ) 21 - תומך ימין למגן קדמי

(  LS, LSE21 - 'מקורי208.39לאאיסוזו די. מקס ש

מקורי3,214.83לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט תחתון ניקל למגן קדמי - 524127801015

מקורי13,447.07לאוולוו XC90 ש' 15-22מגן קדמי חיצוני 3979944615-19

8148116040(ACTIVE) 22 - מקורי494.33לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22גריל תחתון ימין

55079228AD11 - מקורי439לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13תומך ימין למגן קדמי

71130SEA900ZZ(ח) מקורי1,268.49כןהונדה אקורד ש' 03-08מגן קדמי פנימי 03-07

57704AG2504D  07-09 ש' 07-09מגן אח' חיצוני B4 מקורי3,046.00לאסובארו

מקורי721.75לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תושבת לוחית רישוי קד' - 521141602022

620222302R15- מקורי2,951.49לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

LR08302317- מקורי16,604.23לארובר דיסקברי 5 ש' -16מגן אח' חיצוני

7187386R100BK19 - מקורי1,078.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט אחורי ימין לספויילר

86625GI00021 - 'ש' - 21תומך אמצעי למגן אח EV 5 מקורי168לאיונדאי איוניק

865B1GI00021 - ש' - 21תומך עליון שמאל למגן קדמי EV 5 מקורי126לאיונדאי איוניק

מקורי734.34לאשברולט אופטרה ש' 4D 03-10מגן אח' פנימי 9695342803-10

68384294AA20 - מקורי1,090.70לאדודג' ראם - 20סורג מגן קדמי

620225DG0H(SPORT) 17 - מגן קדמי חיצוניQ30 17-21 מקורי3,750.24לאאינפיניטי

מקורי4,665.82לאב.מ.וו 200 ש' - 20מגן אח' פנימי - 5112747744520

מקורי4,987.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני - 20 (חשמלי)5215947917

5216347070

כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין - 20 

מקורי89.03לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

V3G0853253D2ZZ20 - מקורי420כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

25329635D 22 - 4 ש' - 20קלקר למגן קדמיD/5/SW מקורי431.73לאפורד פוקוס

5212747909

כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 20 

מקורי171.8לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

מקורי661.3לאטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר למגן קדמי עליון - 20 (חשמלי)5261147170

42496875V 19 - מקורי6,870.74לאשברולט בלייזר - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

LC3Z17C755BA(TREMOR) 21 - ש' 19-22גריל תחתון שמאל F -250 מקורי408.84לאפורד

86528K200020 - מקורי182כןיונדאי וניו - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי643.72לאטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון ימין - 20 (חשמלי)8148147130

LB5Z17D957GA(ST 4X4) 20 - מקורי1,279.55לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

86514G6700

 X) 20 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי88.9כן

מקורי956.44לאשברולט מאליבו ש' 13-15סורג מגן קדמי תחתון -2299518813

865231C30006-09 מקורי136לאיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט למגן קדמי

B3T580739408- 'מקורי91כןסקודה סופרב ש' 08-13תומך ימ' (מוביל) למגן אח

מקורי563.47לאב.מ.וו X3 ש' 13-21תומך ימין למגן קדמי - 5111739998218

LJ9Z17757A(חשמלי) מקורי13,034.48לאפורד מוסטנג 18-22מגן קדמי פנימי - 22

86577S800021 - מקורי1,580.00כןיונדאי פאליסייד - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי9,507.92לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם 2 חיישנים - 574208620

מקורי1,319.64לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מנוע תחתון קדמי - 514511212019

86512S150021 - מקורי2,927.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי2,639.66לאשברולט סילברדו 13-19גריל תחתון ימין - 8458875815

84672412

מגן קדמי חיצוני תחתון - 19 

(PREMIER)19 - מקורי6,939.45לאשברולט בלייזר



86567G6700

 X) 20 - מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי296.7כן

850470K03115 - מקורי82.18לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למתז מים שמאל במגן קדמי

5211978901V 15 -17 ש' 15-23מגן קדמי חיצוני NX מקורי8,850.00לאלקסוס

84586860(PREMIER) 19 - מקורי6,883.53לאשברולט בלייזר - 19מגן אח' חיצוני

D2685215 - מקורי2,123.90לאפורד אקספלורר ש' 15-19מגן אח' חיצוני

D3177017 - ש' 17-21ספוילר למגן קדמי F -350 מקורי1,170.80לאפורד

PW1784200019 - 'ש' - 19פס קישוט ניקל למגן אח RAV-4 מקורי515.56כןטויוטה

מקורי5,146.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני תחתון 521693303018-20

7182163J0006-07 'מקורי116.1לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תפס צדדי ימין למגן אח

86692F150019 - מקורי544.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי ימין במגן אחורי תחתון

521190H92018 - מקורי3,245.20כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

86611G5600(חשמלי) מקורי4,755.70כןקאיה נירו 16-23מגן אחורי חיצוני עליון - 20

86671F150019 - (מגלש) מקורי1,718.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי

84897385(LT,LS) 22 - 'מקורי4,814.10לאשברולט טראוורס 17-23פינה שמ' למגן אח

850700542R18 - מקורי1,239.65לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר אחורי שחור

מקורי207.07כןפורד פוקוס ש' 08-11תומך שמ' למגן אח'  08-11 (ח)1373849

86579S160021 - מקורי853לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ספוילר קד' ימין

86568D400016 - מקורי148.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20מוביל אוויר ימין למגן קדמי

מקורי855.23לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט תחתון למגן אח' - 4276639920

מקורי600.27לאב.מ.וו 120 ש' 12-14קלקר למגן קדמי - 5111724580412

מקורי228.18כןפורד פוקוס ש' 08-11תומך ימ' למגן אח' 08-11 (ח)1373848

מקורי488.74לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פינה ימ' למגן אח' - 898238289012

7172173K005PK08-10 מקורי398.4כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג מגן קדמי

51118073986(M עם קיט) מקורי958.47לאב.מ.וו 700 ש' 09-22קלקר למגן קדמי - 19

86525A9NA018 - מקורי452.5כןקאיה קרניבל ש' 15-20ספוילר קדמי

86512Q530020 - מקורי3,805.60כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי761.81כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן מנוע תחתון שמאל - 514441208019

64900Q510120 - מקורי3,472.60לאקאיה סלטוס ש' - 20מגן קדמי פנימי

58165F402117 - כיסוי רצפה ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,016.08לא22

68335617AA18 - מקורי2,981.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' פנימי

86612F200016- מקורי1,259.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פח אבנים/ספויילר אחורי

86611A26005D -16 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' חיצוניD מקורי2,415.40לאקאיה סיד

86563Q531020 - מקורי102כןקאיה סלטוס ש' - 20גריל תחתון שמאל

מקורי11,152.84לאב.מ.וו 400 ש' 14-22מגן אח' חיצוני  -5112985025220

V11A8077649B922 - ש' - 22גריל תחתון ימין ID4 מקורי165לאפולקסווגן

86577Q530020 - מקורי1,801.10לאקאיה סלטוס ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

51118745834(M חבילת) מקורי15,149.81לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני -19

87613FL01018 - ש' - 18תושבת רדאר שמאל במגן אחורי XV מקורי145לאסובארו

V8Y48078199B920 - 4/5כיסוי גריל שמאל במגן אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי223כןאודי

7172277KA0PCG06- מקורי857.5לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פס קישוט למגן קדמי תחתון

V7L6807862(ח) מקורי95כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09תומך ימ' למגן אח' -04

71115SMGE00(ח) 5/3פס קישוט למגן קדמי שמאל 09-10D 06-12 'מקורי249.95כןהונדה סיוויק ש

V565807393B17 - 'מקורי116לאסקודה קודיאק ש' 17-22שפם תחתון פנס אח' שמ

מקורי2,877.65לאאופל מוקה ש' - 21מגן אח' פנימי - 983560748021

865613W01010- מקורי1,361.80כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג מגן קדמי

5826077K0009- מקורי2,012.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי פנימי

V7P680705011-מקורי195לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

מקורי2,128.06לאאופל קרוסלנד X - 18פינה שמ' למגן אח' - 3909738718



57711AN0109P21 - מקורי4,998.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21מגן קדמי פנימי

7181273S00ZVR20 - מקורי420.1כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל אחורי ימין

V575807251C20 - מקורי354לאסיאט אטקה ש' 16-21קלקר למגן קדמי

625263729R17 - 4 ש' 17-23סט תומכים למגן קדמי ימין+שמאלD מקורי523.55לארנו גרנד קופה

7181185L0079912- מקורי1,725.60כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן אח' חיצוני עם תריסים

866743W000(ח) מקורי854.4לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פינה ימ' למגן אח' -10

מקורי56.24כןשברולט ספארק 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד' -9514203613

מקורי2,664.61לאאופל קורסה ש' - 20מגן קדמי פנימי - 982478468020

מקורי3,639.58לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים - 4254860917

V5E08535512ZZ17 - מקורי343לאסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי

7414RH(ח) מקורי1,667.12לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן קדמי פנימי (תחתון) -08

מקורי2,129.18כןפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 216202618

מקורי2,511.00לאלקסוס LS ש' 07-21מגן קדמי חיצוני - 521195098107

7248062R00

תומך פחית שמאל למגן קדמי פנימי - 

מקורי107.9כןסוזוקי איגניס ש' 1717-21

743200D600B113 - מקורי640.76לאטויוטה קורולה ש' 13-18סך שמש שמאל

מקורי1,397.45כןשברולט טראקס ש' 13-16פינה ימ' למגן אח' -9543780213

57707AN43021 - 'מקורי129כןסובארו אאוטבק ש'  - 21תומך שמ' למגן אח

V575807753GRU16 - מקורי201לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

865901M10009- מקורי955.3לאקאיה פורטה 09-12פס קישוט תחתון למגן קדמי

71711M68P0179916- מקורי2,363.00כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

V7P680719211- מקורי615לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך מרכזי (מוביל) למגן קדמי

620220229R 20 - מקורי5,924.63לארנו קליאו - 20מגן קדמי חיצוני

86561H600019-20 מקורי227כןיונדאי אקסנט 19-22סורג מגן קדמי

DFR550EK1A20 - ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין CX-30 מקורי51.93כןמאזדה

מקורי5,376.77לאפיג'ו 508 ש' 11-18מגן אח' חיצוני - 161187338015

86522H600019-20 מקורי160כןיונדאי אקסנט 19-22גריל תחתון ימין

07DFR550A11BBB20 - 'ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד CX-30 מקורי92.48כןמאזדה

29110B200014 - מקורי590.9לאקאיה סול ש' 14-18מגן מנוע תחתון

DFR5500U0A20 - ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי CX-30 מקורי60.87כןמאזדה

מקורי1,397.61כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20גריל תחתון שמאל - 233376020

86567D750019 - מקורי476כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט למגן קדמי

86575A800016 - מקורי259.3כןקאיה אופטימה ש' 16-20גריל תחתון שמאל

מקורי336.08לאטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר עליון למגן קדמי - 526114721019

86524G6010V 17-20 גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי249.3לא

620932882R19 - מקורי610.02כןרנו קדג'אר 16-20קלקר למגן קדמי

511800310R

 RS) 20 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

(LINE20 - מקורי307.85כןרנו קליאו

V3G0941120B15 - מקורי198לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל לפנס ראשי ימין

DFR5501U020 - ש' - 20קלקר ימין למגן קדמי CX-30 מקורי71.59כןמאזדה

2344783SW 20 - '4 ש' - 20פס קישוט למגן אחD/5/SW מקורי748.5כןפורד פוקוס

DFR5500S020 - ש' - 20ספוילר קדמי CX-30 מקורי158.3כןמאזדה

מקורי545.86כןטויוטה פריוס ש' 16-20גריל תחתון שמאל - 527134704019

מקורי1,319.85כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימ' למגן אח' - 525754706019

מקורי3,083.00לאיונדאי H350 17-18מגן קדמי חיצוני עליון - 865505900017

51118059890(M דגם) ש' 13-21גריל תחתון ימין - 17 X1 מקורי923.14לאב.מ.וו

מקורי579כןפיג'ו 2008 - 20קלקר למגן אח' - 983165148020

V5G0807724P(ח) V 17 - מקורי318כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

מקורי3,877.01לאשברולט בלייזר - 19מגן קדמי פנימי - 8446497619



758903761R11 - מקורי2,120.55לארנו מאסטר ש' 09-22מגן מנוע תחתון

מקורי77.65כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך ימין למגן קדמי - 16 (ח)23478388

מקורי3,253.22לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן קדמי פנימי - 520214805115

86565B2500(ח) מקורי1,160.20לאקאיה סול ש' 14-18ספוילר/פח אבנים קדמי - 17

V2K5853666E9B916 - מקורי532לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון ימין

86611H92004D - 17 5מגן אחורי חיצוני עליוןD/4D 17-22 'מקורי2,652.80כןקאיה ריו ש

BCKA507M0A19 - 4/5כונס אוויר במגן קדמיD -19 'מקורי502.23לאמאזדה 3 ש

מקורי952.15לאשברולט קפטיבה ש' 07-10פס קישוט למגן אח' 9662348607-10

86585G200016-18 מקורי1,193.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט עליון למגן קדמי

DL8V50C2119 - ש' 17-21קישוט גריל תחתון שמאל CX-3 מקורי170.48כןמאזדה

86697GI010SCR21 - 'שמ' למגן אח J,UI, ש' - 21פס קישוט EV 5 מקורי394לאיונדאי איוניק

511804555R18 - 'מקורי388.52לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד

D1917611- מקורי5,240.47לאפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני עליון

86550G200016 - מקורי264כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט תחתון למגן קדמי

7182151K0000009-  'מקורי150.1לאסוזוקי ספלאש 09-15תומך ימ' למגן אח

521030R10022 - ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי שמאל צר BZ4X מקורי1,949.38לאטויוטה

86591AO00023 - מקורי1,274.70לאקאיה נירו 16-23ספוילר קדמי

מקורי1,062.80לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך עליון ימ' למגן אח' - 525624207022

מקורי538.34לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך בומבה למגן אחורי ימין - 520154203022

V4G0807521P9B915 - ש' 12-17פח אבנים/ספוילר אחורי A6 מקורי1,780.00לאאודי

865A8AT00023 - מקורי60.7לאקאיה נירו 16-23תומך ימין עליון למגן קדמי

521510H060(PURE) 22 - ש' - 22כיסוי מרכזי למגן אחורי X מקורי1,315.77לאטויוטה אייגו

מקורי690.89כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19תומך צדדי ימ' למגן אח' - 19 (ח)9817642980

71198T7AJ0019 - ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי HRV מקורי86.94לאהונדה

8975066902(  LSE) 21 - מקורי1,687.11כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן מנוע תחתון

57704AE151(ח) ש' 00-03מגן קדמי חיצוני 00-03 B4 מקורי2,040.00כןסובארו

521190U945(יבוא מקביל) מקורי5,800.00לאטויוטה יאריס ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 20

57707SJ05019 - מקורי1,402.00לאסובארו פורסטר - 19תומך מרכזי למגן קדמי

V6R0807109D13-10 5מגן קדמי פנימיD 10-17 'מקורי1,158.00לאפולקסווגן פולו ש

525750D46017 - 'מקורי746.43כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימ' למגן אח

86695G200016 - מקורי340כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן בוץ אחורי שמאל

V8V4807378A1.8 ש' 12-19תומך ימ' למגן אח' - 12 ספורטבק A3 מקורי201לאאודי

86551S100019 - מקורי135כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86651S100019 - 'מקורי294לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי עליון שמ' למגן אח

52711B101006-מקורי150.3כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סורג מגן קדמי

8983938082( +S , S) 21 - 'מקורי954.51לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פינה שמ' למגן אח

V5JH80730513- מקורי1,079.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' פנימי

מקורי144.93לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל 521281290208-09

622255FA0A20 - מקורי155.68כןניסאן מיקרה - 20תומך שמאל למגן קדמי

75892HV00A17 - מקורי541.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מנוע תחתון

7452KY

פינה שמ' למגן אח'-7 מושבים (אפור) -

מקורי464.95כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 0707-10 (ח)

86514G200016 - מקורי227כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

KE600BV009YE

סט קישוטים צהוב קדמי + אחורי ( 

מקורי1,808.12לאניסאן ג'וק 15-19ימין+שמאל) - 15

מקורי1,938.11לאאופל אדם 3D ש' 14-17מגן קדמי פנימי -3900146514

V3T5807441A14- 'מקורי69לאסקודה סופרב ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי1,003.11לאפורד S-MAX ש' 06-14חישוק לגלגל (גנט) "16 - 200138911

V57A8536669B9V 18 - מקורי53לאסקודה קארוק 18-21כיסוי ימין בסורג מגן קדמי

86613C170015 - 'מקורי365כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך צדדי שמ' למגן אח

852299U000(ח) מקורי37.74כןניסאן נוט ש' 07-13תומך שמ' למגן אח' 07-10

71115SNB900(ח) 4ספוילר קדמי (מרכזי) 09-10D 06-12 'מקורי200.9כןהונדה סיווק ש



מקורי861.7לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט ימ' למגן אח' 521774801016-19

7414PX(ח) מקורי445.66כןפיג'ו 207 ש' 08-12קלקר למגן אח'  08-09

7884136000(EX) 18-20 מקורי5,700.20לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן אח' חיצוני

מקורי1,832.00כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04מגן אח' חיצוני 521590290903-04

71103TL0G0008-10 (עם חור) מקורי147.92לאהונדה אקורד ש' 08-11גריל תחתון ימין

57707AJ0404D 10-  'ש' 09-14תומך חיצוני ימ' למגן אח B4 מקורי581לאסובארו

GSH75010119 - מקורי27.4כןמאזדה 6  ש' - 19גריל תחתון ימין

57707AJ000(ח) 5D 10-  'ש' 09-14תומך חיצוני ימ' למגן אח B4 מקורי218כןסובארו

25925960

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (שחור )-

מקורי125.87לאשברולט מאליבו ש' 0808-12

מקורי871.8כןפורד S-MAX ש' 06-14תומך מרכזי למגן קדמי -10 (ח)1688547

86567G200016-18 מקורי171לאיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר שמאל במגן קדמי

V6V0807109C15- מקורי1,030.00כןסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי פנימי

57707AJ1614D 10-  'ש' 09-14תומך פנימי ימ' למגן אח B4 מקורי444כןסובארו

7181168L0179911-12 מקורי2,297.70לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן אח' חיצוני

V8V5807534A17 - ש' 12-19פס קישוט למגן קדמי ימין A3 מקורי544כןאודי

V6V080724815- מקורי83כןסקודה פביה ש' 15-21קלקר למגן קדמי

V8V5807647B9B917 - ש' 12-19סורג מגן קדמי A3 מקורי1,340.00לאאודי

מקורי152.44כןפורד S-MAX ש' 06-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -10 (ח)1480540

מקורי535.8כןפיג'ו  307 ש' 02-05תומך מרכזי למגן אח' 02-05 (ח)741641

V6V080704915-17 מקורי48כןסקודה פביה ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

866201H10010-11 (סטיישין) '5/סטיישן ש' 10-12קלקר למגן אחD מקורי619.6כןקאיה סיד

BDGF500T6B19 - 4/5תפס ימין למגן קדמיD -19 'מקורי28.09כןמאזדה 3 ש

23797965D 20 - '4 ש' - 20תומך שמ' למגן אחD/5/SW מקורי659.48כןפורד פוקוס

29110H900017 - 5מגן מנוע תחתוןD/4D 17-22 'מקורי285.9כןקאיה ריו ש

V2GM807248A20 - מקורי156לאפולקסווגן טי קרוס - 20קלקר למגן קדמי

8321A42611- מקורי613לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תושבת פנס ערפל ימין

B5J68073755D 08- 'מקורי26לאסקודה פביה ש' 08-14תומך שמ' (ארוך) למגן אח

153048499B21 - מקורי4,488.00לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן אח' פנימי

מקורי519לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פס קישוט למגן קדמי - 134167840022

BHN951077B

תומך צדדי שמ' למגן אח' 4D קטן -13 

מקורי129.62כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

מקורי2,876.35כןשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 2346923015

מקורי226.3כןפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון ימין = שמאל - 980508308014

מקורי1,975.90לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מגן קדמי חיצוני - 9540096514

DHN350031FBB20 - 4מגן קדמי חיצוניD/5D 15-21 'מקורי2,266.75כןמאזדה 2 ש

86637J900018 - מקורי165כןיונדאי קונה ש' - 18תפס תחתון למגן אח' פנימי

מקורי137.83לאב.מ.וו 300 ש' 12-18תומך שמאל למגן קדמי - 5111805416313

531020D070V 14-16מקורי1,820.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

V7C0807322B9B918 - 'פינה ימ' למגן אח

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,088.00לא22

מתיז מים לפנס - 852086004009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,547.12כן21

86691S1020V 19 - 'מקורי879כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט שמ' למגן אח

22012914D 20 - '4 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אחD/5/SW מקורי221.35כןפורד פוקוס

מקורי229כןפיאט 3D 08-20 500כיסוי וו גרירה במגן אח' - 73563773315

V5QF825201G17 - מקורי492לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן מנוע תחתון שמאל



22904644D 20 - '4 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קדD/5/SW מקורי241.29כןפורד פוקוס

DHN350152A20 - 4תומך צדדי ימין למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי35.11כןמאזדה 2 ש

22156734D 20 - 4 ש' - 20סורג מגן קדמיD/5/SW מקורי609.63כןפורד פוקוס

מקורי2,491.55לאפיג'ו 208 ש' - 20מגן אח' פנימי - 982545638020

מקורי634.82כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי פנימי מרכזי - 982320898020

מקורי1,901.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן קדמי פנימי עליון - 520214220019

865854H50013 - סורג מגן קדמיi800 08-21 מקורי1,070.00כןיונדאי

982321021T20 - 'מקורי296.8כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

622544919R14 - מקורי1,502.78לארנו טראפיק ש' 14-22סורג מגן קדמי

מקורי1,299.81לאשברולט מאליבו ש' 16-19ספוילר למגן אחורי - 8407880916

86571H800017 - 5מגן קדמי פנימי מרכזי צרD/4D 17-22 'מקורי397לאקאיה ריו ש

86642Q500020 - מקורי366.7כןקאיה סלטוס ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

51420KK01015 - מקורי1,480.76כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן מנוע תחתון אחורי מרכזי

52127F4110V 20 - גריל תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי325לא22

86552D450018 - מקורי84לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי

51125A0695220- ש' 13-21פח אבנים/ספוילר אחורי X1 מקורי2,212.13לאב.מ.וו

86565A9NA018 - מקורי1,145.70כןקאיה קרניבל ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

86661J70105D 19 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי אחורי למחזיר אור שמאלD מקורי144.5כןקאיה סיד

52164F411020 - מסגרת למחזיר אור אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי506.15לא22

1719100SW 11-(ספוילר)  מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,792.14לא

מקורי245.17לאוולוו V-40 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 3981420013

מקורי10,815.35לאב.מ.וו X2 ש' 18-מגן אח' חיצוני -5112747513018

814820K07009 - מקורי286.65כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תושבת פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי256.39כןפורד פוקוס ש' 08-11פס קישוט למגן אח' -CW 08 (ח)1496355

מקורי961לאאלפא מיטו 10-16גריל תחתון ימין -15608478710

מקורי339.81לאלינק אנד קו 01 - 22פס קישוט שמ' למגן אח' - 889049874622

6420A01915 - מקורי578כןמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי עליון למגן אחורי שמאל

29110S800021 - מקורי1,827.00כןיונדאי פאליסייד - 21מגן מנוע תחתון

51118099116(M SPORT) 19- ש' 19-מגן אח' חיצוני עליון X5 מקורי15,130.68לאב.מ.וו

526010K14020 - מקורי979.32כןטויוטה היילקס ש' 15-21קלקר למגן קדמי

51128099937 M) 19- ש' 19-מגן אח' חיצוני תחתון X5 מקורי8,411.98לאב.מ.וו

86631D450018 - מקורי2,869.50כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' פנימי

51127389889(I20 SPORT) 18-19 ש' 18-21מגן אח' חיצוני X4 מקורי14,384.80לאב.מ.וו

29110H820018-20 מקורי746.4לאקאיה סטוניק - 18מגן מנוע תחתון

52576K002020 - 'מקורי964.49כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי2,437.23לאב.מ.וו X1 ש' 13-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 5111742597416

86612H650021 - מקורי1,981.00כןיונדאי אקסנט 19-22פח אבנים/ספוילר אחורי

525920D55020 - מקורי906.82לאטויוטה יאריס ש' - 20אטם שמאל למגן אחורי

620224834R09-13 4(ח) מגן קדמי חיצוניD 09-15 'מקורי2,113.55לארנו פלואנס ש

מקורי287.86לאוולוו V-40 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3983766613

86523H8KB021 - מקורי204.1כןקאיה סטוניק - 18גריל תחתון שמאל

86631Q000021 - מגן אח' פנימיi20 - 21 מקורי5,792.00לאיונדאי

AB705HY11- ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי i25 חליפי250כןיונדאי אקסנט

AB705VW98- ש' 97-06מגן קדמי חיצוני LT חליפי1,291.20כןפולקסווגן

AB708RE

כיסויי פנסי ערפל  (סט ימין + שמאל) 

04-084/5D 04-09 'חליפי90.85כןרנו מגאן ש

AB709CI05-07 ש' 05-10גריל תחתון ימין ללא חור לערפל  C-4 חליפי172.14כןסיטרואן



AB70FO08-11 (ללא ערפל) חליפי146.61כןפורד פוקוס ש' 08-11גריל תחתון שמאל

AB710HO18 - 4תומך שמאל למגן קדמיD -18 'חליפי100.27כןהונדה סיווק ש

AB711HO18 - 4תומך ימין למגן קדמיD -18 'חליפי112.07כןהונדה סיווק ש

AB711HY04-05 חליפי120כןיונדאי קופה ש' 02-05גריל תחתון שמאל

AB713HO15 - חליפי116.34כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמאל למגן קדמי

AB713PE12- חליפי180.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי ימין

AB715VW15-19 חליפי1,304.06כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי

AB716VW05-09 'חליפי552.29כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11ספויילר למגן קד

AB718ME19 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי13,860.02כן14-21

AB720VW(GTI)  04-08 חליפי1,965.09לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מגן קדמי חיצוני

AB721AU13- ש' 08-15פח אבנים/ספוילר אחורי A4 חליפי560.8כןאודי

AB722RE09- חליפי178.67כןרנו קנגו 09-18סט תומכים (ימ'+שמ') למגן קדמי

AB723HY01-03 חליפי196.02לאיונדאי טראג'ט ש' 01-05מגן אח' פנימי

AB723TO05-07 4גריל תחתון ימין עם חור לערפלD 05-07 'חליפי89כןטויוטה קורולה ש

AB724BM

מגן קדמי חיצוני++חור למתיז+חור 

לחיישנים ללא חור למצלמה (ספורט) 

חליפי7,366.13כןב.מ.וו 500 ש' 11-11312-16

AB728RE09- (ללא חיישנים) 4מגן אח' חיצוניD 09-15 'חליפי1,383.25כןרנו פלואנס ש

AB729HO1.0L 17 - 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 17-22 'חליפי1,367.16כןהונדה סיווק ש

AB729TO17 - 'תומך צדדי ימ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי800.45כן22

AB72BU10- חליפי116.08כןביואיק לה קרוס ש' 10-15תומך שמאל צדדי למגן קדמי

AB730VW04-09 חליפי268.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09פס קישוט למגן קדמי ימין

AB733TO18-20 חליפי541.61כןטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר תחתון למגן קדמי

AB738FI15 - 3מגן מנוע תחתוןD 08-20 500 חליפי1,811.55כןפיאט

AB741FI13 - 500 ש' 13-17סורג מגן קדמיL חליפי1,039.70כןפיאט

AB742HY14- ש' 14-19תומך עליון למגן קדמי i10 חליפי500.96כןיונדאי

AB742TO10- ש' 10-12תומך למגן קד' פנימי עליון RAV-4 חליפי176.3לאטויוטה

AB742VW06-08 (ללא ערפל) גריל תחתון שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי352.82כן

AB744MA12- (קד' אח' גדול) ש' 12-16מגן מנוע תחתון CX-5 חליפי449.18כןמאזדה

AB745TO15-17 חליפי1,706.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

AB745VW06-11 (ללא ערפל) חליפי306.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11גריל תחתון ימין

V8W5807441CGRU20 - 'ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח A4 מקורי166לאאודי

86517A400013-16 'מקורי5.2לאקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V7P6807449AGRU11- 'מקורי115לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי וו גרירה במגן אח

511804337R14 - 'מקורי717.72כןרנו קנגו 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד

52811FL050(CROSSTREK) 18 - ש' - 18סורג מגן קדמי XV מקורי1,839.00לאסובארו

V8W0807241FGRU20 - 'ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד A4 מקורי262לאאודי

850223HN0H13- מקורי1,366.08כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מגן אח' חיצוני

68170062AB14 - מקורי937לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין

71514TLAA0119 - 'ש' - 19פס קישוט ימ' למגן אח CR-V מקורי265.98לאהונדה

V56580730517 - מקורי1,500.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אח' פנימי

511654998R18 - 'מקורי509.23לארנו מגאן סטיישן - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

V5F080705013- מקורי118כןסיאט לאון ש' 12-19תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי201.37כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18קלקר עליון למגן קדמי -10 (ח)742259

866112K50012- מקורי2,436.40לאקאיה סול ש' 12-13(ח) מגן אח' חיצוני

850906CA0A19 - 'מקורי532.14לאניסאן אלטימה ש' - 19קלקר למגן אח



V2K58536659B911- מקורי473לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון שמאל

7422A808-12 מקורי157.92לאפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון ימין

7173255LA008 - 4/5תפס צדדי שמאל למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי65.1כןסוזוקי

מקורי386.66כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18גריל תחתון שמאל - 16 (ח)9814209180

166335711T20 - מקורי5,826.97לאאופל קורסה ש' - 20מגן אח' חיצוני

V3V591948615 - מקורי139לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת חיישן אחורי ימין פנימי

מקורי1,842.14לאסיטרואן C-4  ש' 11-18מגן אח' פנימי -967124628011

מקורי1,674.92לאשברולט ספארק 11-15מגן קדמי חיצוני -9514182113

V565919491C17 - מקורי40כןסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי

V8V4807067QGRU17 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי14,647.00לאאודי

866342L000(ח) 5תומך ימ'  עליון למגן אח' 07-08D 07-12 'ש i30 מקורי15כןיונדאי

71146SEA00006- מקורי173.11לאהונדה אקורד ש' 03-08פתח אוורור גריל תחתון ימין

V4M08075419B915 - ש' 15-21ספוילר אחורי Q7 מקורי350לאאודי

866171H10010-11 '5/סטיישן ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן אחD מקורי22.9כןקאיה סיד

7452LQ

-(ח) פינה שמ' למגן אח' -07 5מקומות

מקורי550.39כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10לצבע

מקורי906.82לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' -525914703013

68143102ACV 14 - מקורי748לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

V3G0807049B20 - מקורי137כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

מקורי9,345.86לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 5112748822218

LB5Z17D957AAPTM20 - מקורי9,765.52לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

KSD45015322 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי CX-5 מקורי100.91לאמאזדה

850225757R20 - מקורי3,400.07לארנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' חיצוני

850450257R14 - 'מקורי528.62כןרנו קליאו סטיישן 14-18תומך שמ' למגן אח

V3G0853551B2ZZ20 - מקורי909כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי

מקורי1,002.42לאב.מ.וו X5 ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 5111730311415

263316047R(ח) מקורי105.3כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון ימין - 18

KSD650222

 PURE) 22 - מגן אח' חיצוני תחתון

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי1,969.84כןמאזדה

מקורי1,059.19לאוולוו S90 ש' 16-19תושבת גריל תחתון שמאל - 3138390416

מקורי223.48כןשברולט טראוורס 17-23תפס ימ' למגן אח' - 2316596517

86661A2600

מסגרת לפנס ערפל אחורי שמאל - 16 

5D13-18 '5/סטיישן שD מקורי646.1לאקאיה סיד

850427450R22 - '4 ש' 17-23סט תומכים למגן אחD מקורי2,455.68לארנו גרנד קופה

291102W00016 - מקורי1,763.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן מנוע תחתון

תומך שמאל למגן קדמי - 521166027018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי860כן21

39059598

תומך ימין = שמאל למגן קדמי (בומבה) 

מקורי600.49לאשברולט קרוז 08-20- 16

86612C8AB019 - 'פס קישוט למגן אחi20 15-20 מקורי1,645.00כןיונדאי

DF8G50031DBB17 - ש' 17-21מגן קדמי חיצוני CX-3 מקורי2,468.31לאמאזדה

מקורי359לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -15611500820

29110A600012- מגן מנוע קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי661כן/סטישין

מקורי944.46לאוולוו S90 ש' 16-19תושבת גריל תחתון ימין - 3138390516

86513A480017 - מקורי67.2לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

V5NA853665F9B920 - מקורי285כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל תחתון שמאל

866302W060V 12 - מקורי804לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן אח' פנימי

מקורי1,692.91לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 211431218



86520K700020 - ש' - 20קלקר למגן קדמי i10 מקורי673כןיונדאי

64900G550019 - מקורי3,741.50כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי

601980481R(INTENSE) 22 - 4 ש' 17-23מגן קדמי חיצוניD מקורי5,566.52לארנו גרנד קופה

86560G510016-18 מקורי1,871.80לאקאיה נירו 16-23סורג מגן קדמי

6400L20920 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני ASX מקורי4,195.00כןמיצובישי

מקורי1,354.19לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן קדמי פנימי תחתון - 5111730157815

מקורי1,072.68לאאופל קומבו לייף - 20סורג מגן קדמי עם חיישנים - 3916590220

V6V680786415 - 'מקורי65לאסקודה פביה ש' 15-21תומך עליון ימ' למגן אח

V7P6807375B(ח) מקורי424כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17תומך שמ' למגן אח' (מוביל) -11

865901H50010- 5/סטיישן ש' 10-12פס קישוט למגן קדמיD מקורי597.6לאקאיה סיד

6400F22114-19 מקורי143כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך שמאל למגן קדמי

מקורי2,186.52לאאופל קומבו לייף - 20סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 3916589320

מקורי174.5כןטויוטה אוונסיס 09-14כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 532860590109-12

V3Q0825235A17 - מקורי2,064.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן מנוע תחתון

V7P6807521AGRU

פח אבנים/ספוילר אחורי (הכנה לצבע) -

מקורי4,822.00לאפולקסווגן טוארג ש' 1110-17

866831Y20011- '5תומך שמ' עליון למגן אחD 11-16 מקורי190.5לאקאיה פיקנטו

MR910263(ח) מקורי970כןמיצובישי כריזמה איר ש' 02-05מגן אח' פנימי - 02

866412L00007-09 '5תומך(בומבה) שמ' למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי661לאיונדאי

V6J0807241CGRU(ח) מקורי158כןסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי וו גרירה במגן קד' -15

מקורי528.46כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18כיסוי פנס ערפל ימין -980097818016

V8V0807065AEGRU (S LINE) 17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי8,050.00לאאודי

57756AN34021 - 'מקורי79כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט ימ' למגן אח

קלקר למגן אח' 526156001003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי479.76כן08

620929304R18 - מקורי821.06כןרנו מגאן סטיישן - 18סט קלקרים למגן קדמי

תומך שפם ימין למגן אח' 521716005003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי343.46כן08

7840V2

תומך צדדי שמאל לכנף קדמי (שחור) -

מקורי362.81כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1111-14

V565807221A

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 17-

מקורי5,104.00כןסקודה קודיאק ש' 2017-22

תומך שפם שמאל למגן אח' 03-08 (ח)5217260030

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי343.46כן08

V3V0853551A2ZZ15-19 מקורי896כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

865143W00010- מקורי282.4כןקאיה ספורטג' ש' 10-12תפס צדדי ימין למגן קדמי

622573HN0A13- מקורי214.73כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון שמאל

מקורי3,136.35כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן אח' פנימי -1278211212

V5F0807109AD13-16 מקורי1,640.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי

מקורי709.65כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18קלקר תחתון למגן קדמי -10 (ח)742248

62256BR02A

גריל תחתון ימין ללא חור לערפל -10 

מקורי67.04כןניסאן קשקאי ש' 08-14(ח)

7171177KD0799

מגן קדמי חיצוני עם מתזים (מפואר) - 

מקורי7,054.60כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 1306-15 (ח)

מקורי51.16לאטויוטה יאריס ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן קד' 07-11 מרובע5212752925

קישוט ניקל לפנס ראשי שמאל - 531486003018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,511.73כן21

86636SG37116 - מקורי370לאסובארו פורסטר 13-18עין למתיז מים במגן קדמי שמאל

86552Q000021 - תומך צדדי ימין למגן קדמיi20 - 21 מקורי307כןיונדאי

865B3Q000021 - תומך שמאל למגן קדמיi20 - 21 מקורי317לאיונדאי



86571J7CA020 - מקורי1,121.00כןקאיה אקס סיד - 20מגן קדמי פנימי צר

SU001A485817 - מקורי3,772.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני עליון

5271206100

קישוט ימין לסורג מגן קדמי - 18 (דגם 

(SE18 - 'מקורי963.94לאטויוטה קאמרי ש

86676Q000021 - כיסוי תחתון במגן אחוריi20 - 21 מקורי420כןיונדאי

29110Q011021 - מגן מנוע תחתוןi20 - 21 מקורי1,818.00כןיונדאי

57731SJ15019-21 מקורי856לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל עם חור

5828068K00000M09-11 מקורי341.8לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן קדמי פנימי תחתון

86511N700021 - מקורי3,783.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי1,131.22לאב.מ.וו X6 ש' - 20סורג מגן קדמי - 5111806994420

81497020405D 19 - 5כיסוי ימין לפנס אחוריD/SW 19 - 'מקורי210כןטויוטה קורולה ש

521196C91621 - מגן קדמי חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי11,965.00לא21

64900H80115D 21 - 5מגן קדמי פנימיD/4D 17-22 'מקורי2,640.30לאקאיה ריו ש

86571H8AA05D 21 - 5מגן קדמי פנימי צרD/4D 17-22 'מקורי595.5כןקאיה ריו ש

5144410020V 17 - מגן מנוע תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי544לא22

64900N7000

מגן קדמי פנימי - 21 (ללא מקום 

מקורי3,950.00כןיונדאי טוסון ש' - 21לרדאר)

86530H8AE05D 21 - 5סורג מגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי2,056.80לאקאיה ריו ש

מקורי3,769.19לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי פנימי -5111725539315

86570N900021 - מקורי549כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

V80A80724617 - ש' 17-22כיסוי תחתון ימין במגן קדמי Q5 מקורי230כןאודי

622232031R18 - מקורי818.03כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

521190U93117 - מקורי3,800.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי חיצוני

86556P200021 - מקורי132.1כןקאיה סורנטו ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

53112K0010(רגיל) מקורי1,598.87כןטויוטה יאריס ש' - 20סורג מגן קדמי - 20

מקורי57.32לאשברולט אפיקה ש' 07-09תומך צדדי  שמ' למגן אח' 9663353307-09

מקורי1,709.00כןפיאט טיפו ש' 16-18גריל תחתון ימין ללא חור - 73564286016

55504FE02006-08 מגן קדמי חיצוני

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,920.00לא08

521250D06014 - מקורי164כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך מרכזי עליון למגן קדמי

86641N710021 - מקורי616כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

מקורי102.44כןשברולט אורלנדו ש' 12-18תומך ימ' למגן אח' -12 (ח)96895612

71105TM8G01ZA09-14 מקורי2,158.24כןהונדה אינסייט 09-14סורג מגן קדמי

מקורי17.51כןשברולט קפטיבה ש' 07-10כיסוי שמאל לערפל 07-10 (ח)96800026

מקורי171.12לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט שמ' למגן אח' 1032224618-21

109549500A21 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי S מקורי53.41לאטסלה מודל

622200010R15-17 'מקורי447.05לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימ' למגן אח

850224GB0H

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 14 

(PREMIUM/GT)14-19 'ש Q50 מקורי5,365.91לאאינפיניטי

R5040400BAA21 - ש' - 21מגן אח' פנימי ET5 מקורי2,137.00לאסקייוול

110303500D21 - מקורי397.14לאטסלה מודל 3 ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

V5F9807305(ח) מקורי902כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מגן אח' פנימי - 14

V8V3807067CGRU(ספורט) ש' 12-19מגן אח' חיצוני - 13 A3 מקורי6,949.00לאאודי

מקורי57.97לאשברולט אורלנדו ש' 12-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -9689565412

V8V3807521R1RRV 13 - ש' 12-19ספוילר אחורי A3 מקורי3,084.00לאאודי

74550SEA000(ח) מקורי914.1כןהונדה אקורד ש' 03-08מגן מנוע תחתון אחורי 03-07

V5F9807863(ח) מקורי142כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מגן אח' פנימי עליון (פלסטיק) - 14

3556654P0000015 - מקורי83.5לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תושבת פנס ערפל לד שמאל



57731SJ54022 - מקורי333לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין

V80A807434DGRU17-20 ש' 17-22ספוילר אחורי Q5 מקורי2,970.00לאאודי

865921G00007-11 מקורי22.7לאקאיה ריו ש' 07-12תפס צדדי ימין למגן קדמי

7239054P0000015 - מקורי810.3כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן מצננים תחתון

F20304EAMA14-16 מקורי3,180.41לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי עליון

מקורי19כןטויוטה היאס ש' 08-12תפס צדדי למגן אח' R=L 08-09 (ח)5215526010

מקורי248.02לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט ימ' למגן אח' 1032224818-21

57707FJ01013- (לפנס) מקורי383לאסובארו אימפרזה 13-16שפם שמאל תחתון לסורג

60262SNBE00ZZ06- 4תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'מקורי188.96לאהונדה סיווק ש

57731SG00013-15 - 'מקורי190לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V7L6807550C(ח) מקורי305כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09קלקר למגן קדמי -08

57731FL850

גריל תחתון שמאל - 21 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי733לאסובארו

7452LJ

פס קישוט מרכזי למגן אח'  -07 

מקורי903.52כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 707-10מקומות (ח)

V575854828B9B916 - מקורי680כןסיאט אטקה ש' 16-21קשת במגן קדמי ימין

57705FL28020 - ש' - 18קלקר למגן קדמי XV מקורי573לאסובארו

V81A807241AGRU21 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד Q2 מקורי194לאאודי

21026854D 20 - '4 ש' - 20קלקר למגן אחD/5/SW מקורי498.26כןפורד פוקוס

מקורי1,227.65לאשברולט סילברדו 13-19תומך ימ' אמצעי למגן אח' - 2311226815

23797984D 20 - '4 ש' - 20תומך שמ' למגן אחD/5/SW מקורי790.24לאפורד פוקוס

D44A50360A20 - '4פס קישוט ימ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי297.55כןמאזדה 2 ש

98308080XY(חשמלי) מקורי1,730.49כןפיג'ו 208 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 20

מקורי4,422.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן מנוע תחתון מרכזי -07 (ח)1341340080

מקורי184.88לאוולוו XC-60 ש' 18-21סורג מגן קדמי - 3142517618

מקורי427.18לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112738217415

86636J900018 - מקורי156כןיונדאי קונה ש' - 18תפס עליון ימין למגן אח' פנימי

86610A971018 - מקורי4,147.50לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

86511G250019 - מקורי3,949.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

V5G0807217BPGRU17 - מקורי3,068.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

CK4Z17F774DC14 - 'מקורי620.77לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

5245342040B019 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי RAV-4 מקורי3,963.00כןטויוטה

D34827ST V 19 - מקורי2,632.36לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי465לאלקסוס UX200 ש' - 19גריל תחתון ימין - 814817607019

758904683R20 - מקורי1,285.99לארנו קליאו - 20מגן מנוע תחתון

מקורי2,576.18לאוולוו XC90 ש' 15-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 3135339415

JB5Z17D957BAV 19 - מקורי4,122.21לאפורד אדג' ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון

266A99085R

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

175D 13-19  מקורי378.86לארנו קליאו

V7P6807221DGRU16 - מקורי5,650.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן קדמי חיצוני עם מתזים

D2831015 - מקורי852.04לאפורד אדג' ש' 15-18כיסוי עליון למגן אחורי

86667C550018 - 'מקורי23.7כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח

DHN350221BBB

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים - 

(DYNAMIC) 204D/5D 15-21 'מקורי2,594.32כןמאזדה 2 ש

71104T7AJ00ZK19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד HRV מקורי174.85לאהונדה

8.66E+0507-11 'מקורי178כןיונדאי אקסנט ש' 07-11קלקר למגן אח

620500787R

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי1,236.55לארנו מאסטר ש' 2009-22

מקורי3,153.18לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי פנימי 8444513817-21



52119F291119 - 4מגן קדמי חיצוניD 19 - 'מקורי4,780.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי650.09לאפיג'ו 5008 17-21תומך ימ' למגן אח' - 981461598017

86641J910018-20 (בומבה) 'מקורי524כןיונדאי קונה ש' - 18תומך שמ' למגן אח

JR3Z17D957DAPTMV 18 - מקורי8,358.86לאפורד מוסטנג 18-22מגן קדמי חיצוני

8321A862(PREMIUM) 17 - ש' 17-19גריל תחתון ימין ASX מקורי318כןמיצובישי

850B21KA1A10- מקורי995.13לאניסאן ג'וק 10-14ספוילר אחורי

V5FA807393A20 - 'מקורי93כןסיאט לאון ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי223.84לאאופל קרוסלנד X - 18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3909738318

7252EH(ח) מקורי1,675.49כןפג'ו 308 08-13מגן אח' פנימי 08-09-ברזל

V8U0807683C4U8

סורג מגן קדמי - 15 

EXSECUTIVE/LUXURY/SPORT)

(LUXURY 11-18 'ש Q3 מקורי643לאאודי

מקורי2,711.45לאאופל קרוסלנד X - 18מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים - 3909949518

7452PP08- 'מקורי395.55לאפג'ו 308 08-13פס קישוט ימ' למגן אח

865122P00010- מקורי4,016.40לאקאיה סורנטו ש' 10-12ספוילר/פח אבנים קדמי

B63B50A11BB17 - '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 13-18 'מקורי37.53כןמאזדה 3 ש

6400J304XA(LUXURY) 21 - מקורי1,861.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21גריל תחתון ימין

7452PN(ח) מקורי393.66כןפג'ו 308 08-13פס קישוט שמ' למגן אח' 08-09

B63C50C11A17 - 4/5גריל תחתון ימיןD 13-18 'מקורי710.48כןמאזדה 3 ש

מקורי353.79לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21תומך ימין למגן קדמי -2095166512

מקורי1,623.97לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני 521194791309-10

מקורי372.54לאסיטרואן ג'אמפי - 18תומך שמאל למגן קדמי - 980849108018

V5FA94525420 - מקורי168כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי פנס אחורי ימין

מקורי838.84כןאופל אינסיגניה 11-16גריל תחתון שמאל עם חור - 2317579213

71503TM8A00

-(ח) תומך  אחורי עליון ימ' למגן אח' 09

מקורי144.98כןהונדה אינסייט 1009-14

86513B950017 - ש' 14-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי i10 מקורי359כןיונדאי

V575853950A16 - מקורי70לאסיאט אטקה ש' 16-21כונס ימין במגן קדמי

B63B5169417 - 4/5מסגרת לפנס ערפל שמאלD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

B6Y0807367AB41(ח) מקורי11כןסקודה פביה ש' 01-08כיסוי פנס ערפל שמאל 01-04

57707SC07009- 'מקורי515לאסובארו פורסטר ש' 09-12תומך שמ' למגן אח

B61K56110A13 - 4/5מגן מנוע תחתון מרכזיD 13-18 'מקורי477.69לאמאזדה 3 ש

מקורי587.76לאפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ערפל -177825213

62472W001P(INSTYLE) 20 - ש' - 20גריל תחתון ימין ASX מקורי1,023.00לאמיצובישי

מקורי3,978.87לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן קדמי חיצוני -521194898008

865232P010

גריל תחתון שמאל + חור לערפל 10 -

מקורי214.4לאקאיה סורנטו ש' 1110-12

מקורי628.05כןפיג'ו 407 ש' 05-10קלקר למגן אח' 05-08 (ח)742230

7245168L0011- מקורי656.3כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16קלקר למגן קדמי

מקורי79.38לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17גריל תחתון שמאל+ערפל -9669476711

CC2951699A05-07 'מקורי149.62לאמאזדה 5 ש' 05-10מסגרת לפנס ערפל אח

מקורי767.7לאשברולט סילברדו - 20פינה שמ' למגן אח' - 8422786020

86552K700020 - ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי i10 מקורי210כןיונדאי

מקורי767.85לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל - 520404204016

V5NA8536659B9-17 מקורי555לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון שמאל ללא חור לחיישן

86617G550019 - 'מקורי31.6כןקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי356.11לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל - 5131738001115

מקורי439.4כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך קדמי ימין למגן קדמי - 524134201016

84112290(RS) 19 - מקורי4,716.46לאשברולט קאמרו 16-20סורג מגן קדמי

86614J900118-20 'מקורי237כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי ימ' למגן אח



86613J900118-20 'מקורי237כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי שמ' למגן אח

622541693R18 - מקורי907.29כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג מגן קדמי

BHN951067B13- 4 קטןD '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'מקורי129.62כןמאזדה 3 ש

מקורי381.67לאפורד פומה ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי - 251404821

86561K7020(SUPREME) 20 - ש' - 20גריל תחתון שמאל i10 מקורי989כןיונדאי

V3G0853677AA9B920 - מקורי723כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג מגן קדמי

מקורי745.66לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פח אבנים/ספוילר אחורי 5112733232316-19

מקורי273.04לאטויוטה קורולה ש' 13-18קישוט ימין לגג - 755550222013

מקורי7,970.60לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' חיצוני - 5112748822418

68352695AB17 - מקורי9,108.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי150לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04תפס שמ' למגן אח' 525630202003-07

מקורי462.38לאשברולט סילברדו 13-19תפס ימין למגן קדמי - 2277447114

86695G550019 - מקורי63.2כןקאיה נירו 16-23כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי

CK4Z17F774FDV 14 - 'מקורי1,180.04לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

531020D110V 14-16מקורי2,404.05לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

29130G600017 - מגן מנוע שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי235.1לא

V5H6807394E21 - 'מקורי189כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך ימ' למגן אח

V5H6807393E21 - 'מקורי189כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86538K7010

מסגרת ניקל לתאורת יום ימין - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי391כןיונדאי

V5H6807393D21 - 'מקורי189כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

V5H68075689B921 - מקורי860כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי933.18כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן מנוע שמאל תחתון - 514440219019

מקורי2,181.83לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי פנימי - 5111735717816

86697P201021 - 'מקורי89.8כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח

86577P201121 - מקורי2,680.20כןקאיה סורנטו ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

86569N7010

פס קישוט תחתון מרכזי למגן קדמי - 

(ELITE) 2121 - 'מקורי1,152.00כןיונדאי טוסון ש

86612D450018 - מקורי1,148.50כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' חיצוני תחתון

620306CA1A19 - מקורי3,289.93לאניסאן אלטימה ש' - 19מגן קדמי פנימי

86521R000021 - מקורי783.2לאקאיה קרניבל ש' - 21קלקר למגן קדמי

86526R000021 - מקורי94כןקאיה קרניבל ש' - 21תומך עליון ימין למגן קדמי

86652R000021 - 'מקורי111.1כןקאיה קרניבל ש' - 21תומך ימ' למגן אח

מקורי7,467.63כןלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים - 521197695018

57731SJ35019 - מקורי129לאסובארו פורסטר - 19כיסוי חור לאגזוז במגן אחורי

V5JJ807305CW 14 - מקורי1,116.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' פנימי

86651R000021 - 'מקורי111.1כןקאיה קרניבל ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86510R0010 21 - מקורי3,656.30כןקאיה קרניבל ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

86591R000021 - מקורי265.2כןקאיה קרניבל ש' - 21ספוילר קדמי

86567K4000(חשמלי) מקורי269לאיונדאי קונה ש' - 18ספוילר/פח אבנים קדמי - 21

86610Q4030(חשמלי) מקורי2,734.20לאקאיה נירו 16-23מגן אח' חיצוני - 21

SU001A486517 - מקורי1,410.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט למגן קדמי תחתון

V82A80710919 - ש' - 19מגן קדמי פנימי A1 מקורי3,535.00כןאודי

86614J9BA0(חשמלי) מקורי237לאיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי ימ' למגן אח' - 21

86650K4AB0(חשמלי) מקורי2,919.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי - 21

86631GI00021 - ש' - 21מגן אח' פנימי EV 5 מקורי1,676.00לאיונדאי איוניק

68585411AA21 - מקורי1,584.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי פלסטיק במגן קדמי

71193TMET0119 - ש' - 19תומך ימין למגן קדמי CR-V מקורי167.04כןהונדה



525750H03115- 'מקורי999.64לאטויוטה אייגו ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

86694H8KA018 - 'מקורי805.2לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי737.62כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון ימין עם חור וניקל - 898236270117

מקורי1,952.06לאלקסוס NX ש' 15-23מגן אח' פנימי 521717801018-21

V5J6807421H5D 08- מקורי1,682.00לאסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' חיצוני

57707SJ30019 - 'מקורי475לאסובארו פורסטר - 19תומך ימ' פנימי למגן אח

521190X953(LE) 21 - מקורי4,753.78לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

86642GI00021 - ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין EV 5 מקורי398לאיונדאי איוניק

86631P200021 - מקורי2,107.90כןקאיה סורנטו ש' - 21מגן אח' פנימי

95091746CW 13- 'מקורי11.33כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן אח

57705SJ07022 - מקורי1,029.00לאסובארו פורסטר - 19קלקר למגן קדמי

865802L000(ח) 5מגן קדמי פנימי עליון 07-09D 07-12 'ש i30 מקורי97כןיונדאי

86520A7000(ח) מקורי473.8כןקאיה פורטה 13-18קלקר למגן קדמי 13-15

86518A700013-(לפנס) מקורי106.7כןקאיה פורטה 13-18שפם ימין תחתון לסורג

V57580739416 - 'מקורי160כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי ימ' למגן אח

7171162R1079917-19 מקורי3,391.10כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מגן קדמי חיצוני

7414SJ

גריל תחתון  +חור  ערפל 5מקומות  

מקורי403.96לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10(סטR=L ) (ח)

מקורי520.3לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18גריל תחתון ימין עם חור לחיישן - 15611910916

850221CX0H(GT) 14- ש' 14-18מגן אח' חיצוני QX70 מקורי3,837.79לאאינפיניטי

מקורי56כןיונדאי מאטריקס 08-10תומך ימין למגן קדמי -08 (ח)8655810000

מקורי481.76כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18קישוט ניקל לפנס ראשי ימין 981546208018-20

866102R800

מגן אח' חיצוני C/W 10-11 (ללא 

מקורי1,895.00כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-12הכנה לקישוטי ניקל)

620304EA0D14-16 מקורי3,860.62כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי תחתון

7211262R0000017-19 מקורי373.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21סורג פנימי במגן קדמי

מקורי296.23לאשברולט קרוז 08-20מגן מנוע תחתון שמאל -9532322813

7414XW(ח) ש' 09-11סורג תחתון מגן קדמי -09 C-5 מקורי739.82כןסיטרואן

866102S00010- מגן אח' חיצוני תחתוןIX35 10-15 מקורי1,162.00כןיונדאי

V5F08059039B912 - מקורי1,396.00לאסיאט לאון ש' 12-19ספוילר קדמי

5827084M0000016 - מקורי1,140.50כןסוזוקי סלריו 16-18מגן קדמי פנימי

מקורי1,128.15לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' פנימי - 907885170019

57707FL05018 - ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי XV מקורי666לאסובארו

V80A807107FGRUV 17 - 'ש' 17-22פינה שמאל למגן קד Q5 מקורי5,594.00לאאודי

A910885050019 - מקורי249לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19תומך ימין למגן קדמי

YQ0005698018-20 איירקרוס - 18קישוט מרכזי למגן קדמי C3 מקורי2,100.73כןסיטרואן

291301C100(ח) מקורי585כןיונדאי גטס ש' 03-05מגן מנוע שמאל 03-09

7172184M005PK16 - מקורי325.7כןסוזוקי סלריו 16-18סורג מגן קדמי

V5C6807109C11- מקורי2,048.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן קדמי פנימי

531230D090-14 מקורי532.68כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט שחור ימין לסורג מגן קדמי

מקורי3.15כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן אח' -5D 13 (ח)95494187

520400D06014-16 מקורי441.27לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל +חור

V80A807067GGRU21 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 מקורי5,065.00לאאודי

521590Z95319 - 4מגן אח' חיצוניD 19 - 'מקורי6,307.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי4,122.13לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי פנימי תחתון - 5111741822417

86692F100016 - מקורי246.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי תחתון ימין במגן אחורי

מקורי1,156.88לאב.מ.וו 500 ש' - 17גריל תחתון ימין - 5111738527817

DN2W50C2221 - ש' 17-21כיסוי בגריל תחתון שמאל CX-3 מקורי36.73לאמאזדה

D3298018 - מקורי533.86לאפורד אקספלורר ש' 15-19גריל תחתון שמאל

620721799R20 - מקורי1,618.28כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט פסי קישוט למגן קדמי



מקורי1,050.17כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קלקר למגן קדמי תחתון - 526180219019

JB5Z17B968BA18 - מקורי581.5לאפורד אקספלורר ש' 15-19גריל תחתון ימין

מקורי972לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך ימין למגן קדמי בומבה - 570130219019

מקורי4,127.00לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני - 13 5 דלתות95404328

JB5Z17D957GAPTM

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 18 (6 

מקורי8,516.99לאפורד אקספלורר ש' 15-19חיישנים)

מקורי1,211.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך שמאל למגן קדמי בומבה - 570140219019

16683820XT20 - מקורי817.6לאפיג'ו 2008 - 20סט תושבות לסורג מגן קדמי

866300X20011- ש' 08-14מגן אח' פנימי i10 מקורי728לאיונדאי

850108387VV 17-21 4 ש' 17-23מגן אח' חיצוניD מקורי5,117.82לארנו גרנד קופה

מקורי350.85לאוולוו XC90 ש' 15-22גריל תחתון שמאל - 3166351515

23447705D 20-21 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW מקורי8,037.47לאפורד פוקוס

KA0J50C1215 - ש' 12-16פס קישוט כסף עליון לגריל ימין CX-5 מקורי143.24לאמאזדה

FT4Z17C947B15 - מקורי275.44לאפורד אדג' ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי

16497975XTV 20 - מקורי1,204.09כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

850A85171R14 - 'מקורי2,620.31לארנו טראפיק ש' 14-22סט פינה ימ' + שמ' למגן אח

622545049R20 - מקורי1,741.47כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג מגן קדמי

511803464R20 - 'מקורי533.02לארנו מאסטר ש' 09-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי12,817.32לאשברולט סילברדו - 20מגן קדמי חיצוני - 8479561520

86632C870016- קרוס 16-18מגן אחורי פנימי i20 מקורי3,178.00כןיונדאי

V575853668B041V 16-19 מקורי912לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי

511654352R

כיסוי וו גרירה במגן אח' -20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי173.95לארנו קליאו

V3G0807651D20 - מקורי579כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי תחתון

KSD450031ABB22 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני CX-5 מקורי2,064.21לאמאזדה

מקורי1,178.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מנוע תחתון - 514100232019

מקורי13,661.66לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' חיצוני - 5112748821418

מקורי329.68כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20קלקר למגן קדמי - 4275542420

86551A800016 - מקורי113.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך שמאל צדדי למגן קדמי

86633F2AB1 - (על הפנימי) מקורי84כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך למגן אחורי עליון

5213133180V 18 - מקורי990לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי פנימי

V7LA853678A9B9V 15 - סורג מגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי578לא15-22

מקורי141.19כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי - 4276951820

KT4Z8419CA19 - מקורי1,644.03לאפורד אדג' ש' - 19ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי581.11לאטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 525923304018

86612K200020 - מקורי4,181.00כןיונדאי וניו - 20מגן אחורי חיצוני תחתון

86631K200020 - מקורי1,510.00כןיונדאי וניו - 20מגן אח' פנימי

33911TR0E01V 12 - 4גריל תחתון ימיןD 12-17 'מקורי224.16לאהונדה סיווק ש

86576A780016 - מקורי157.8לאקאיה פורטה 13-18כיסוי פתח אויר מגן קדמי ימין

מקורי6,149.11לאב.מ.וו X6 ש' 10-19מגן אח' פנימי - 5112733796315

מקורי1,701.85לאשברולט קפטיבה ש' 11-16סורג מגן קדמי תחתון - 2096920711

מקורי58.62כןשברולט קרוז 08-20תושבת לוחית רישוי קד' 9453268815-16

8148106170SE 18-20 מקורי1,156.18לאטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון ימין

86527K200020 - מקורי172כןיונדאי וניו - 20תומך שמאל למגן קדמי

מקורי3,104.46לאשברולט אימפלה ש' 13-18מסגרת ניקל לאגזוז שמאל - 2095796113

86577K200020 - מקורי1,673.00כןיונדאי וניו - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

86630C551018 - מקורי1,929.00לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן אח' פנימי

מגן קדמי פנימי מרכזי - 243036315

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,818.29לא19

מקורי210.73לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 8465063716



86573F150019 - מקורי226.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס אוויר שמאל במגן קדמי

71101TR0G00ZBVP 12 - 4מגן קדמי חיצוניD 12-17 'מקורי3,601.27לאהונדה סיווק ש

9815456880

מגן קדמי חיצוני תחתון עם חורים 

מקורי1,863.10לאפיג'ו 2008 13-19למגלש - 16 (ח)

מקורי8,079.20לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5111988324919

86511J7CA020 - מקורי4,444.90כןקאיה אקס סיד - 20מגן קדמי חיצוני עליון

V7C0807723A18 - תומך שמאל למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי475לא22

V7C0807724A18 - תומך ימין למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי475לא22

V5G0807162B9B917 - מקורי298לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

מקורי93כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 524384290119

JB5Z17C882B18 - מקורי1,087.36לאפורד אקספלורר ש' 15-19ספוילר/פח אבנים קדמי

866311R00118 - ש' 11-18מגן אח' פנימי i25 מקורי3,317.00כןיונדאי אקסנט

86690F200016 - מקורי459לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי תחתון למגן אחורי ימין

מקורי755.01לאלקסוס  RX ש' 08-22ספוילר קד' שמאל - 524384804015

DA6B50C2XB15-19  4קישוט גריל תחתון שמאלD/5D 15-21 'מקורי63.21כןמאזדה 2 ש

6402A53420 - מקורי1,319.00כןמיצובישי טרייטון - 20סורג מגן קדמי

7171286R00000

כיסוי וו גרירה במגן קד' על התושבת 

מקורי40.5לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22לוחית רישוי - 19

57013F402017-19 (בומבה) תומך ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,836.15כן22

מקורי1,227.58לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך שמאל למגן קדמי - 525364804015

86519F2AA019 - 'מקורי232כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תושבת לוחית רישוי קד

86639G200016 - מקורי109כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך ימ' למגן אח' פנימי

86637G201016 - מקורי69כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך שמ' למגן אח' פנימי

89834101052X4 (S , S+ ) 21 - מקורי2,982.98כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

71501S9AG1003- ש' 03-08מגן אח' חיצוני CR-V מקורי3,300.72כןהונדה

1638954280

סט קישוטים למגן אח' ימין + שמאל - 

מקורי456.66כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 1919

מקורי1,278.25לאלקסוס  RX ש' 08-22ספוילר קד' ימין -527114803008

8975525320V 21 - 'מקורי1,193.14לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פינה ימ' למגן אח

V6F9853666D9B9FR 18 - מקורי124כןסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון ימין

7182280J005D 09-11 '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי118.3לאסוזוקי

57014F4020

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה) 17-

19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,836.15לא22

8982382770V 12 - מקורי1,231.68לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פינה ימ' למגן אח' ניקל

52132F401017 - מגן קדמי פנימי תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי794כן22

622565FA0A20 - מקורי292.56כןניסאן מיקרה - 20גריל תחתון ימין עם חור לערפל

V5C6807183A15- מקורי157לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי

71251TZBG00ZZ20 - מקורי649.89כןהונדה ג'אז ש' - 20מגן קדמי פנימי מרכזי

מקורי596.71לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כיסוי צד ימין למגן קדמי - 897518025021

מקורי3,692.14לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 521195395308-09

מקורי303.49לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מכסה ימין למגן קדמי - 897518027021

מקורי276.81לאוולוו XC-40 ש' 18-23גריל תחתון שמאל 3140794918-21

533950D01012- 'מקורי199.16כןטויוטה יאריס ש' 12-13גומי עליון למגן קד

V81A807647DX7L

סורג מגן קדמי 17-20 

LUXURY/DESIGN17-22 'ש Q2 מקורי1,159.00כןאודי

71106TZBG00ZB20 - 'מקורי181.16כןהונדה ג'אז ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,327.40לאאופל מוקה 14-16מגן קדמי פנימי עליון - 4251434814

86636L500020 - 'מקורי69כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך עליון ימ' למגן אח



מקורי1,021.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן קדמי - 526113336021

מקורי704.77לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסיט רוח תחתון שמאל - 980446668009

86522H840018 - מקורי404.9כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט למגן קדמי

531020D13017 - מקורי3,305.95כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

86567E600015 - מקורי454לאיונדאי סונטה ש' 15-17מוביל אוויר שמאל למגן קדמי

86667H8KA021 - 'מקורי18לאקאיה סטוניק - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

521190E95121 - מקורי10,589.43לאטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

71105T7AJ2019 - ש' - 19גריל תחתון ימין HRV מקורי611.69כןהונדה

V6J8807421GRU12- (סטיישן) מקורי2,570.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

86673G6AA021 - כיסוי ימין תחתון במגן אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי35כן

86511G6001V 17-20 מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,874.00לא

64900P410021 - מקורי6,337.80לאקאיה סורנטו ש' - 21מגן קדמי פנימי

6XP91GXHAA

כיסוי מרכזי מגן אחורי תחתון - 21 

(LIMITED L)14-22 'מקורי3,738.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש

מקורי233.16לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מוביל אוויר קדמי שמאל - 898139695012

מקורי670.28לאפיג'ו 3008 17-21מגן אחורי פנימי מרכזי - 19 98112805801.2

7181151K0079909-12 מקורי3,956.20לאסוזוקי ספלאש 09-15מגן אח' חיצוני

86641AA20021 - מקורי488כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

86596R002021 - מקורי1,268.90לאקאיה קרניבל ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

52109359V 16 - מקורי2,748.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' פנימי

6556051K0000009 - מקורי853.1כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן אח' פנימי

521590Z92415 - מקורי3,150.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18(ח) מגן אח' חיצוני

521270D92721 - 'מקורי203.66כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

86675BY00021 - מקורי354כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי שמאל תחתון במגן אחורי

86511AA000V 21 - מקורי5,029.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן קדמי חיצוני

מקורי2,582.41לאפורד קוגה ש' 13-18מגן אח' חיצוני 184527913-16

622101466R16- (בומבה) מקורי656.24לארנו קדג'אר 16-20תומך ימין למגן קדמי

57717FE180

תומך צדדי שמ' למגן אח' (ברזל) 03-

05 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי199כן08

86571R200022 - מקורי1,511.20כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי פנימי תחתון

קלקר למגן קדמי 4D 07-10 (ח)96648626

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי229.71כן

735684858V 14 - 'מקורי3,676.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה ימין למגן קד

מקורי960.27לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18סורג מגן קדמי (סטיישן) - 3908922313

V8K0807284H11 - ש' 08-15תומך צדדי ימין למגן קדמי A4 מקורי111לאאודי

מקורי1,640.00כןפיאט 3D 08-20 500פס קישוט למגן קדמי - 73564230815

מקורי677.68לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון שמאל - 814824815013

LB5Z17C830CAV 20 - 'מקורי1,272.72לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן אח

86514J7CA020 - מקורי320.4כןקאיה אקס סיד - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי4,100.17לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן מנוע מרכזי תחתון - 514204203119

V2K7807217CGRU21 - מקורי4,799.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן קדמי חיצוני

מקורי8,650.73לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' פנימי - 5112737385017

V7E0807490D9B9V 15 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי514לא15-22

מקורי387.81לאב.מ.וו 120 ש' - 20ספוילר קדמי - 5111746351720

HC3Z17906KA

מגן אח' חיצוני ימין + שמאל עם 

מקורי5,237.58לאפורד F -350 ש' 17-21חיישנים ניקל - 17



V5H0853677J9B9V 21 - מקורי602לאפולקסווגן גולף ש' - 21סורג מגן קדמי

V3G0854322A9B9V 15 - מקורי404לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי5,897.61לאשברולט קאמרו 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 8430543116

HC3Z17B807BE

כיסוי דריכה למגן אחורי עם חיישנים - 

מקורי1,444.52לאפורד F -350 ש' 1717-21

מקורי1,771.21לאשברולט ספארק 15-18מגן קדמי פנימי תחתון - 4242137815

86564K7000(PRIME) 20 - ש' - 20גריל תחתון ימין i10 מקורי308כןיונדאי

86563K7000(PRIME) 20 - ש' - 20גריל תחתון שמאל i10 מקורי308כןיונדאי

V5E08537672ZZ17 - מקורי275כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי שמאל

86641J7CA020 - מקורי636.6לאקאיה אקס סיד - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

V2G0807109AJ21 - 5-מגן קדמי פנימיD 18 'מקורי2,203.00לאפולקסווגן פולו ש

ML3Z17E810AA21 - 'ש' - 21פינה ימין למגן קד F -150 מקורי296.52לאפורד

84574366

מגן אח' חיצוני - 20  (LTZ) קבינה 

מקורי9,626.94לאשברולט סילברדו - 20מורחבת

תומך לפנס ראשי ימין - 532456003018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,970.17כן21

מקורי794.26לאב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 5111738528317

86595S100019 - מקורי346כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

V2G0807241BGRU21 - '5-כיסוי וו גרירה במגן קדD 18 'מקורי90לאפולקסווגן פולו ש

6407A365

קישוט ניקל עליון לגריל תחתון שמאל - 

מקורי1,010.00לאמיצובישי ASX ש' - 2020

V2G0853666N9B921 - 5-גריל תחתון ימיןD 18 'מקורי517לאפולקסווגן פולו ש

86617J5300(ח) מקורי28.8כןקאיה סטינגר - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 18

521120K010

פס קישוט למגן קדמי ימין (שחור)-08-

מקורי744.81כןטויוטה היילקס ויגו ש' 1006-15

850304GN0A14 - ש' 14-19מגן אח' פנימי Q50 מקורי3,056.63לאאינפיניטי

95260586CW 13- מקורי94.85כןשברולט קרוז 08-20תומך ימ' למגן אח' צדדי

V575853665A9B916-19 מקורי419כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל

95091306CW 13- 'מקורי141.53כןשברולט קרוז 08-20תומך ימ' למגן אח

71555TL0G0108- 'מקורי144.07לאהונדה אקורד ש' 08-11תומך צדדי שמ' עליון למגן אח

V6C0825235A17 - מקורי1,063.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מגן מנוע תחתון

מקורי16כןטויוטה קורולה ש' 08-10קליפס למגן אחורי - 521610203008

V6F0807568E9B917 - מקורי866כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

V3T0807241A13 - 'מקורי35לאסקודה סופרב ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד

71193TL0G0008- מקורי75.07כןהונדה אקורד ש' 08-11תפס צדדי ימין למגן קדמי

52129KK010

מגן מנוע - ימין+שמאל+מרכזי+תחתון  -

מקורי1,552.00לאטויוטה היילקס ש' 1515-21

622565FA5A20 - מקורי348.15לאניסאן מיקרה - 20גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

7871335000(EX) 15 - 'מקורי497.7לאסאנגיונג טיבולי 15-20פינה ימין למגן קד

865712R00009- (סטישין)09-12מגן מנוע תחתון CW i30 מקורי176כןיונדאי

622574EA0C14-16 מקורי287.23כןניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון שמאל

V575807521A9B916-19 מקורי3,053.00כןסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר אחורי

V5C6807217DGRU

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

מקורי3,364.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 1111-15

V4G880730912-16 ש' 10-18מגן אח' פנימי A7 מקורי2,428.00לאאודי

57722SG02013- (ברזל) מקורי1,167.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי פנימי כוורת

V4L0807675BT9415 - ש' 15-21גריל תחתון שמאל Q7 מקורי1,183.00לאאודי

57731AL30015- מקורי552לאסובארו אאוטבק ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל שמאל

A90788512009K8319 - מקורי2,619.00לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' חיצוני

V5JA8535512ZZ17 - מקורי485כןסקודה ראפיד ש' 13-18קישוט ניקל לסורג מגן קדמי



מקורי169.28לאאם ג'י EHS ש' - 21מסגרת ניקל לגריל תחתון ימין - 1045775821

57704FE06001-02 מגן אח' חיצוני

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,959.00לא08

951299375D 13- מקורי2,619.65לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני

V5K0807248F09- מקורי86כןפולקסווגן גולף ש' 09-13קלקר ימין למגן קדמי

865133K500(ח) מקורי77.63כןיונדאי סונטה ש' 06-09גריל תחתון ימין 08-09

A91088544009K8319 - מקורי416לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19גריל תחתון ימין

V5F0807241GRU14 - 'מקורי285כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17כיסוי וו גרירה במגן קד

7181168P10000799M

מגן אחורי חיצוני עם חיישנים - 16 (גיר 

מקורי3,075.80כןסוזוקי בלנו ש' 16-18אוטומטי)

7176161M005PK13-  קרוסאובר 13-16גריל תחתון שמאל ללא ערפל SX4 מקורי255.7כןסוזוקי

7416J6

סט בית פנס ערפל קד' ימין + שמאל -

מקורי254.11לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

V80A807441DGRU21 - ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל Q5 מקורי166לאאודי

6400F205HA14-19 (אפור) 'מקורי49לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי וו גרירה במגן קד

511654947R15 - 'מקורי400.72לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד

62026BV80A15- מקורי1,280.33לאניסאן ג'וק 15-19מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי119.13לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פינה ימין למגן קד' 521124210013-15

מקורי113.44כןטויוטה פריוס ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521274790813

V80A807647G9B921 - ש' 17-22סורג מגן קדמי Q5 מקורי939לאאודי

7173461M0013- קרוסאובר 13-16מחזיק קדמי שמאל למגן קדמי SX4 מקורי60לאסוזוקי

866131R00011-(סרגל) 'ש' 11-18תומך צדדי שמ' למגן אח i25 מקורי152לאיונדאי אקסנט

V57A8073689B9

 ,AMBITION) 18 - גריל תחתון ימין

(STYLE18-21 מקורי176לאסקודה קארוק

V4KL86382119 - מקורי2,661.00לאאודי אי-טרון - 19מגן מנוע תחתון

1608698980

-(ח) גריל תחתון (סט) ( עם חור ערפל)

מקורי491.09כןסיטרואן סי אליזה ש' 1313-18

V6F0807241GRU17 - 'מקורי325כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

7241168P00000M16 - מקורי410.2כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן מנוע תחתון

V5N0807184D11- מקורי121לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16תומך ימין למגן קדמי

מקורי32.96כןשברולט קפטיבה ש' 07-10כיסוי ימין לערפל 07-10 (ח)96800027

269166776R12 - מקורי1,170.84לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18תושבת לפנס ערפל שמאל

109198600B21 - 'ש' - 21תומך שמ' למגן אח S מקורי18.97לאטסלה מודל

V4K5807067BGRU18-20 ש' 18-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים A6 מקורי8,052.00לאאודי

90788546009K8319 - מקורי5,399.96לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

71550TV0E00ZZ12-'תומך ימ' ( בומבה) למגן אח

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי848.09כן

V6F0853665A9B917 - מקורי111כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

521190U905(הייבריד) מקורי3,241.93כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן קדמי חיצוני 12-14

V4K08078122ZZ18 - 'ש' 18-22פס קישוט ימ' למגן אח A6 מקורי922לאאודי

V5N0805903J9B911-מקורי1,389.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16ספוילר/פח אבנים קדמי

7176164R100PG17 - קרוסאובר 17-21קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל SX4 מקורי573.2כןסוזוקי

מקורי927.74לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי תחתון-967760368013

86565A900015- מקורי1,145.70לאקאיה קרניבל ש' 15-20פס קישוט למגן קדמי

V8R0807550C09- 12 ש' 09-16קלקר למגן קדמי Q5 מקורי348לאאודי

7013GH(ח) ש' 09-11כיסוי מנוע תחתון קדמי -09 C-5 מקורי1,067.07לאסיטרואן

758924134R

 INTENSE/RS) 20- מגן מנוע תחתון

(LINE20 - מקורי779.51לארנו קליאו

מקורי254.17לאשברולט סילברדו 13-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 2346529215



LB5Z8A284A20 - מקורי1,070.61לאפורד אקספלורר ש' - 20מגן קדמי פנימי

86564G404018 - גריל תחתון ימין עם ערפל ועם לדi30 - 18 מקורי449כןיונדאי

1617991080

מגן אח' חיצוני עם 4 חורים לחיישנים - 

מקורי4,229.53לאפיג'ו 3008 1717-21

מקורי11,144.09לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מגן אח' חיצוני - 5112738459716

V3G0805903J9B920 - מקורי789כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי288.48כןשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט למגן קדמי (שחור) - 9523515413

KSD450281A

תומך שמ' למגן אח' פנימי - 22 

(PURE BLACK)17-22 'ש CX-5 מקורי111.65כןמאזדה

86657F150019 - מקורי987.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל אחורי שמאל

71100TNYG30ZH19-21 ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי8,403.90כןהונדה

B5J9807376SW 08- 'מקורי20כןסקודה פביה ש' 08-14תומך ימ' (ארוך) למגן אח

86631S0000(N דגם) מגן אח' פנימי - 19i30 - 18 מקורי1,058.00לאיונדאי

KSD45018022 - 'ש' 17-22תושבת לוחית רישוי קד CX-5 מקורי259.38כןמאזדה

981088041T17 - מקורי1,153.90לאפיג'ו 3008 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי שחור

V7C0807109F18 - מגן קדמי פנימי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי8,175.00לא22

51118069075(M דגם) מקורי17,094.16לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני - 18

9819061980ACC - 19 מקורי860.23לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג מגן קדמי ללא

86695G500016-18 מקורי149.7לאקאיה נירו 16-23כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי

261524887R22 - 4 ש' 17-23סט גרילים תחתון ימין + שמאלD מקורי2,788.52לארנו גרנד קופה

מקורי5,111.48כןשברולט טראוורס 17-23פינה ימ' למגן אח' 8446044217-21

מקורי2,547.23לאשברולט אימפלה ש' 13-18קלקר למגן אח' - 2348977513

D3678420 - 'מקורי221.74לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למגן אח

64900G400018 - מגן קדמי פנימיi30 - 18 מקורי2,615.00כןיונדאי

מקורי1,401.04לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי פנימי צר - 5111730160515

D3696720 - 'מקורי670.14לאפורד אקספלורר ש' - 20המשך קשת כנף אח' ימ

KSD450EK122 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח CX-5 מקורי103.06לאמאזדה

71130TNYG0019-21 ש' - 19מגן קדמי פנימי CR-V מקורי2,861.33לאהונדה

57731SJ01019-21 'מקורי144לאסובארו פורסטר - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

850424411R22 - מקורי489.66לארנו ארקנה ש' - 22מגן אח' פנימי

ספוילר/פח אבנים קדמי - 521296006018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,453.33לא21

מקורי846.28לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון ימין ללא ערפל - 5111807560219

57707AG04007- (לפנס)ש' 07-09שפם ימין תחתון לסורג B4 מקורי523לאסובארו

7407A673

פס קישוט (כנפון) למגן קדמי שמאל - 

מקורי1,191.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 1815-20

מקורי729.92לאאופל מוקה 14-16מגן מנוע תחתון - 9455078614

57731AG421WZ(ח) ש' 04-06גריל תחתון ימין 04-07 B4 מקורי634כןסובארו

71151TZBG0020 - מקורי1,840.10כןהונדה ג'אז ש' - 20סורג מגן קדמי

865264D000(ח) מקורי61.3כןקאיה קרניבל ש' 07-10תומך צדדי ימין למגן קדמי -07

מקורי1,474.74לאלקסוס CT200H ש' 11-19פס קישוט שמ' למגן אח' - 525667604018

DB8T50271A

תומך אמצעי קטן למגן אח' ימין = 

מקורי29.58כןמאזדה 2 ש' 4D/5D 15-21שמאל - 15

85022EM10J4D 08- 4/5מגן אח' חיצוניD 08-11 'מקורי3,013.52לאניסאן טידה ש

מקורי2,356.00כןפיאט 500 ש' - 21מגן אח' פנימי - 5213944421

מקורי269.59כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 981832508019

620225FA0E(שחור) מקורי4,575.58כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

מקורי296.8לאקאדילאק ATS 13-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 2291851213

מקורי651.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מגן מנוע תחתון - 503005410022

71130TZBG0020 - מקורי4,282.87לאהונדה ג'אז ש' - 20מגן קדמי פנימי

V5C6807241FGRU15- 'מקורי194כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד



V4G0857563Y2013 - מקורי18כןסקודה אוקטביה 13-16תפס מגן שמש

1519965S0A21 - (לצבע) מקורי5,800.00לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן קדמי חיצוני

מקורי181.63לאלקסוס CT200H ש' 11-19כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521287690414

מקורי394.52לאלקסוס CT200H ש' 11-19גריל תחתון ימין - 521127604014

מקורי394.52לאלקסוס CT200H ש' 11-19גריל תחתון שמאל - 521137604014

7181177K0079913 - (ללא גלגל ספייר) מקורי3,467.30לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן אח' חיצוני

ספוילר קד' שמאל -169499011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי444.8לא

866303E500(ח) מקורי884.5כןקאיה סורנטו ש' 07-09מגן אח' פנימי -07

521195E98921 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני IS300 מקורי10,200.16לאלקסוס

V81A8071104W317-20 ש' 17-22ספוילר קדמי Q2 מקורי1,253.00כןאודי

735644001(ABRATH) 15 - 3סורג מגן קדמיD 08-20 500 מקורי3,450.00כןפיאט

6410C817WA15- מקורי385לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מסגרת פנס ערפל אח' שמאל

7410FZ

פינה ימ' למגן אח' לצבע 09-15 (2 

מקורי1,165.76לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)

865221C00003-05 מקורי406לאיונדאי גטס ש' 03-05סורג מגן קדמי

V57580765116 - מקורי809כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי פנימי צר

52156B401006-11 'מקורי208.2לאדייהטסו טריוס ש' 06-11תומך שמ' למגן אח

V5JA807248A13-16 מקורי159כןסקודה ראפיד ש' 13-18קלקר למגן קדמי

מקורי217.73כןאופל מוקה X ש' 17-20תומך צדדי ימ' למגן אח' - 4254131617

V4G0807648AT9414 - ש' 12-17גריל תחתון ימין A6 מקורי1,110.00לאאודי

7452ZE10- (מתכת) מקורי2,025.48לאפיג'ו 3008 10-16ספוילר אחורי

86636SG320TQ13 - מקורי251לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי ימין למתיז מים במגן קדמי

V80A807550C17 - ש' 17-22קלקר למגן קדמי Q5 מקורי966לאאודי

866772P000(ח) מקורי106.5כןקאיה סורנטו ש' 10-12תומך שמ' למגן אח' 10-11

V4H0807611B15 - (מגן מצננים) ש' 10-18מגן תחתון לצגן קדמי A8 מקורי970לאאודי

622241HA0A(ח) מקורי31.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך ימין צדדי למגן קדמי -11

55552FE01000-08 'כיסוי וו גרירה במגן קד

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי89לא08

מקורי1,989.00לאטויוטה קורולה ש' 10-13מגן קדמי חיצוני 521191296110-11

מקורי1,215.96לאאופל מוקה 14-16פינה ימ' למגן אח' - 9535203814

מקורי448.97לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנימי פלסטיק למגן קדמי - 981133248009

86552E6700

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

מקורי544כןיונדאי סונטה ש' 1818-19

850226PA0C20 - מקורי9,024.18כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני כסוף

5XV45TZZAA17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

86511H151005-08 מקורי1,842.00לאיונדאי טרקאן ש' 03-08מגן קדמי חיצוני

מקורי1,667.00כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13מגן אח' חיצוני  עם חישנים-11 (ח)735539474

מקורי767.7לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט ימ' למגן אח' - 788653600018

מקורי366.6לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22קלקר למגן קדמי -601013710022

7181178R105PK19 - מקורי3,681.50לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן אח' חיצוני

86551E6700

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

מקורי539לאיונדאי סונטה ש' 18-19 18

V3V08536669B915-19 מקורי104כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון ימין

מקורי465לאלקסוס UX200 ש' - 19גריל תחתון שמאל8148276060

V3V08070619B915-  'מקורי594כןסקודה סופרב ש' 15-22ספוילר קד

V575807521H9B920 - מקורי2,089.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי

7178079J005PK08- 4/5פס קישוט למגן קדמי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי383.2כןסוזוקי

V8V5807065AGRU13-16 ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי7,350.00לאאודי

86642J910018-20 (בומבה) 'מקורי524לאיונדאי קונה ש' - 18תומך ימ' למגן אח



מקורי1,763.59לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי פנימי 18- 520217802015

7186055L00BZU5D -12 4/5מגן אח' תחתוןD 08-14 'ש SX4  מקורי1,223.60כןסוזוקי

7414XL(ח) ש' 09-11קלקר למגן אח' -09 C-5 מקורי501.11כןסיטרואן

86511B950017 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני i10 מקורי1,923.00כןיונדאי

D10J500T1A17-18 ש' 17-21תפס ימין למגן קדמי CX-3 מקורי37.67לאמאזדה

51119451693V 19 - 'ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד X1 מקורי391.69לאב.מ.וו

מקורי3,718.43כןשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' חיצוני תחתון -2311974813

D38585(ST) 20 - 'מקורי822.3לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי1,231.91לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג מגן קדמי תחתון ללא חור - 5111729447519

מקורי849.8לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי תחתון מרכזי במגן אחורי - 2328878517

מקורי3,970.89לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה שמ' למגן אח' - 242642220

86631L500020 - מקורי3,525.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן אח' פנימי

86617L100020 - 'מקורי170כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

V2G0807049A21 - 5-תומך שמאל למגן קדמיD 18 'מקורי199לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,023.60לאשברולט אימפלה ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור - 2345534713

5211247901

פינה ימין למגן קד' ללא חיישן - 20 

מקורי1,263.07לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

95141830LTZ 13-15 מקורי2,620.26לאשברולט ספארק 11-15מגן קדמי חיצוני

86521L500020 - מקורי191כןיונדאי סונטה ש' - 20קלקר שמאל למגן קדמי

מקורי257.69לאשברולט מאליבו ש' 16-19תושבת לוחית רישוי קד' - 2331783816

86523J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל תחתון שמאלD מקורי290.7לאקאיה סיד

52131F409020 - מגן קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,317.00כן22

V5G0807651A13- ( צר ) מקורי727לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קד' פנימי

25162965D (ST LINE) 21 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי7,286.70לאפורד פוקוס

865C1L110020 - מקורי331לאיונדאי סונטה ש' - 20גריל תחתון שמאל

מקורי2,387.60לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט למגן אח' - 527514805018

D35458(150) 19 - מקורי7,891.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני

מקורי826.42כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן מנוע תחתון - 4261577720

מקורי2,335.18לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח' - 217503620

81482F412020 - כיסוי פנס ערפל שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי186לא22

מקורי522.73לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן אח' 2347704416-17

V5NN807441C9B9(אולספייס) מקורי309כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 22

86513B251017 - מקורי1,449.90לאקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני תחתון

86563F2300

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל  -16 

מקורי808כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18(ח)

מקורי190.15לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך שמאל למגן קדמי -898074259412

620920671R15-17 מקורי288.83כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קלקר למגן קדמי ימין

6410F48120 - ש' - 20מגן אח' חיצוני עם חור לערפל ASX מקורי4,349.00כןמיצובישי

86573H840018 - מקורי182.2לאקאיה סטוניק - 18מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

622117171R16- (בומבה) מקורי742.11לארנו קדג'אר 16-20תומך שמאל למגן קדמי

521140D02021 - 'מקורי702.4לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

מקורי235לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22גריל תחתון שמאל - 133454790022

86699AA20021 - 'מקורי535כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למגן אח

850459808RV 17 - 'מקורי870.15כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמ' למגן אח

86641G201016 - מקורי1,099.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

6400J766WB20 - 'מקורי66כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי וו גרירה במגן קד

86588G6BA0(X LINE) 21 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.9לא



5245342040B3

 E - 22 פח אבנים/ספוילר אחורי

MOTION19 - 'ש RAV-4 מקורי4,771.94לאטויוטה

86692N7010(ELITE) 21 - 'מקורי466כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

מקורי2,412.69כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן קדמי ימין לרצפה של הרכב - 581650234019

521190H93022 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני עליון X מקורי3,568.49לאטויוטה אייגו

521120H110(PULSE) 22 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני תחתון X מקורי1,666.22כןטויוטה אייגו

86544G6AB0AHV21 - מוביל אוויר ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי655.2לא

86617BY250

כיסוי וו גרירה במגן אח' - 21 

(LIMITED)21 - 'מקורי140כןיונדאי אלנטרה ש

735685369V 14 - 'מקורי1,378.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה שמ' למגן אח

6400J77420 - מקורי171כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון ימין

מקורי109.15לאאופל קורסה ש' 08-10תפס צדדי ימין למגן קדמי -1317996108

7187486R100BK19 - מקורי1,078.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט אחורי שמאל לספויילר

29110K4000(חשמלי) מקורי1,058.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון - 21

86560K4AC0PGYV 21 - מקורי1,852.00לאיונדאי קונה ש' - 18סורג מגן קדמי

86595L1300

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 20 

מקורי159לאיונדאי סונטה ש' - 20(ספורט)

850901299R13 - 5מגן אח' פנימי תחתוןD 13-19  מקורי1,810.06כןרנו קליאו

86671Q0AA022 - מקורי1,891.00לאיונדאי באיון ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,389.80כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט למגן קדמי ימין - 527124207021

527110H90018 - מקורי892.07לאטויוטה אייגו ש' 15-21פס קישוט למגן קדמי

5XV41XS9AB17 - מקורי3,596.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט למדרגה במגן אחורי

71105T7AJ1019 - ש' - 19גריל תחתון ימין עם חור HRV מקורי373.2כןהונדה

86571G200016 - מקורי657כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי פנימי תחתון

850903TB1B16 - מקורי458.2לאניסאן אלטימה ש' 16-18קלקר למגן אחורי

86563R2CA0(PHEV) 22 - מקורי464.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23גריל תחתון שמאל

A90788557009K8319 - 'מקורי2,534.98לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

852213VU0A14- 'מקורי224.31כןניסאן נוט ש' 14-17תומך שמ' למגן אח

V57A807218

 ,AMBITION) 18 - מגן קדמי חיצוני

(STYLE18-21 מקורי3,943.00כןסקודה קארוק

V5C6807241BGRU(ח) מקורי186לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד' -11

865611R00011- ש' 11-18סורג מגן קדמי i25 מקורי273כןיונדאי אקסנט

6410B577WA5D  08-10 4מגן אח' חיצוניD 08-15 'מקורי2,374.00כןמיצובישי לנסר ש

109198700C21 - 'ש' - 21תומך ימ' למגן אח S מקורי18.97לאטסלה מודל

865522K50012-מקורי58כןקאיה סול ש' 12-13תומך ימין למגן קדמי עליון

V57A8075219B9

 ,AMBITION) 18 - מגן אח' חיצוני

(STYLE18-21 מקורי4,383.00כןסקודה קארוק

V5C6807421GRU11-15 מקורי3,655.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן אח' חיצוני

V8T080731309- ש' 08-15מגן אח' פנימי A4 מקורי2,505.00כןאודי

865512K50012- מקורי58כןקאיה סול ש' 12-13תומך שמאל למגן קדמי עליון

865252K50012-מקורי141.6לאקאיה סול ש' 12-13פס קישוט למגן קדמי תחתון

מקורי113.44כןטויוטה פריוס ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל5212847907

865171W00012- '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 12-16 'מקורי8.7כןקאיה ריו ש

V5C6807441A9B9(ח) מקורי101כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אח' -11

V57A8536779B9

 ,AMBITION) 18 - סורג מגן קדמי

(STYLE18-21 מקורי445כןסקודה קארוק

62075BV80A15 - מקורי381.45לאניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי שמאל

V8U0807217A13 - ש' 11-18מגן קדמי פנימי עליון Q3 מקורי207לאאודי



V6F0807611A9B917 - מקורי1,048.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

V57A8073679B9

 ,AMBITION) 18 - גריל תחתון שמאל

(STYLE18-21 מקורי176כןסקודה קארוק

5827063T1022 - קרוסאובר - 22מגן קדמי פנימי SX4 מקורי2,551.80כןסוזוקי

V5N0807248D11- מקורי251לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16קלקר למגן קדמי

מקורי182.49כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד'-13 (ח)1608698880

71593TV0E0112-'תומך ימ'  צדדי למגן אח

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי234.17לא

F20304FAMA(חשמלי) ש' 12-21מגן קדמי פנימי - 20  NV 200 מקורי770.29לאניסאן

7172163T105PK22 - קרוסאובר - 22מגן קדמי חיצוני תחתון SX4 מקורי1,597.40כןסוזוקי

מקורי177.96כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 13-14 (ח)5212747902

מקורי3,111.81לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18(ח) מגן אח' חיצוני-160870338013

H50224FAAH(חשמלי) ש' 12-21מגן אח' חיצוני - 20  NV 200 מקורי1,924.78לאניסאן

V57A807378

 ,AMBITION) 18 - 'תומך ימ' למגן אח

(STYLE18-21 מקורי296כןסקודה קארוק

V57A807377

תומך שמ' למגן אח' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי296לאסקודה קארוק

V3V580739415- מקורי158כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימ' למגן אח' צדדי

V5N08074419B908-11 'מקורי69לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10כיסוי וו גרירה במגן אח

7452SS(ח) ש' 09-11פס קישוט ימ' למגן אח' -09 C-5 מקורי520.5כןסיטרואן

מקורי1,675.56לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן קדמי פנימי - 1327255217

מקורי321.39לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון ימין - 531274802020

7176165J01.(ח) מקורי371.8כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15קלקר ימין למגן קדמי -06

מקורי55.62כןשברולט ספארק 11-15גריל תחתון שמאל ללא ערפל -9668700511

7171268L0011- 'מקורי63.3לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד

865840X00008-10 ש' 08-14כיסוי לפנס ערפל ימין i10 מקורי107כןיונדאי

מקורי2,969.19לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני תחתון 521085305017-19

DK8A50A12ABB17 - ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל CX-3 מקורי66.19כןמאזדה

865200X01008-10 (פלסטיק כוורת) ש' 08-14מגן קדמי פנימי i10 מקורי472לאיונדאי

52811FL00017 - מקורי1,985.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18סורג מגן קדמי

DP7450170A5D 10-11 5תושבת לוחית רישויD 07-14 'מקורי221.14לאמאזדה 2 ש

V5E0853677B9B9-RS 14 מקורי272לאסקודה אוקטביה 13-16סורג מגן קדמי

865281Y000

גריל תחתון ימין + חור לערפל (ללא 

מקורי149.3כןקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל )-11

V6R6807421BKGRU10-13 (ללא חיישנים) 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'מקורי2,529.00לאפולקסווגן פולו ש

V6R6807394A10-13 '5תומך ימ' למגן אחD 10-17 'מקורי243לאפולקסווגן פולו ש

852291KA0A10- 'מקורי261.28לאניסאן ג'וק 10-14תפס צדדי שמ' למגן אח

57731FL10017 - מקורי1,049.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18רשת סורג מגן קדמי

74125SEA000(ח) מקורי84.05כןהונדה אקורד ש' 03-08כיסוי מנוע תחתון 03-05

865520X000(ח) ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי (עליון) 08-09 i10 מקורי50כןיונדאי

852101KE0A10- 'מקורי276.16לאניסאן ג'וק 10-14תומך (בומבה) ימ' למגן אח

865901Y000

ספוילר/פח אבנים קדמי (קישוט תחתון) 

11-145D 11-16 מקורי379.8כןקאיה פיקנטו

מקורי4,342.22לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון 8403318217-19

68260085AA16 - מקורי9,660.00לאדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

מקורי168כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13תומך שמ' למגן אח'-11 (ח)51839205

7871236010(EX) 18-20 מקורי4,370.20לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

מגן קדמי פנימי עליון (פלסטיק) -173544811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי366.24לא

5210260260

 (ח) תומך פנימי מרכזי עליון למגן קדמי

-ימין 09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי391.54לא13

866190X00008-09 ש' 08-14תומך  צדדי למגן אח' ימין i10 מקורי110כןיונדאי



V5FF80757504121 - מקורי248לאקופרה פורמנטור - 21גריל תחתון שמאל

V5NA8059019B920 - מקורי1,257.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי2,131.75כןפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח' - 14 (קסטום)2196100

V5NA853101J2ZZ20 - מקורי872לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט למגן קדמי

86628J7310CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19גריל ימין במגן אחוריD מקורי457.7כןקאיה סיד

86570K700020 - ש' - 20מגן קדמי פנימי צר i10 מקורי981כןיונדאי

D2625215 - 'מקורי326.55לאפורד אדג' ש' 15-18תושבת לוחית רישוי קד

V2Q0825236G18 - 5-מגן מנוע תחתוןD 18 'מקורי817כןפולקסווגן פולו ש

מקורי327.69לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמ' -15611500720

850105963S18 - מקורי2,511.84לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

71500TNYG1019 - ש' - 19מגן אח' חיצוני CR-V מקורי7,912.43לאהונדה

B3T0807184(ח) מקורי70כןסקודה סופרב ש' 08-13תומך צדדי ימין למגן קדמי -08

57704SJ01019-21 מקורי7,260.00לאסובארו פורסטר - 19מגן קדמי חיצוני

מקורי2,429.56לאב.מ.וו X5 ש' 13-18ספוילר קדמי תחתון 5111739741312-18

86551K700020 - ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי i10 מקורי108כןיונדאי

866304H00008 - מגן אח' פנימיi800 08-21 מקורי1,789.00כןיונדאי

מקורי438.85כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמאל קדמי למגן קדמי - 524144201016

V2GM8074419B920 - 'מקורי94כןפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי8,322.88לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים - 5111945169119

86526K700020 - ש' - 20תומך ימין למגן קדמי i10 מקורי249כןיונדאי

V2GM8072419B920 - 'מקורי112לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

86561J903018-20 מקורי666כןיונדאי קונה ש' - 18סורג מגן קדמי עם חורים לערפל

V2GM8071559B9

כיסוי שמאל בספוילר/פח אבנים קדמי - 

מקורי82לאפולקסווגן טי קרוס - 2020

84543060(RS/SS) 19 - מקורי11,323.68כןשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי חיצוני

68248765AC17 - מקורי694לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23ספוילר קדמי

71530TNYG0019 - ש' - 19מגן אח' פנימי CR-V מקורי3,376.28לאהונדה

S6J0807241GRU09-11-'מקורי141כןסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי וו גרירה במגן קד

57731SJ04019-21 מקורי732לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין

מקורי330לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי - 131615170022

86523G550019 - מקורי368.2כןקאיה נירו 16-23גריל תחתון שמאל

מקורי1,038.25כןפורד פומה ש' - 21גריל תחתון ימין - 250222421

51119463082F-40 20 - 'מקורי391.69לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי210.73כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך צדדי ימין למגן קדמי - 8465063616

מקורי625.4כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן אח' פנימי (פלסטיק) -13 (ח)1608707080

865141H500

תומך צדדי (פנימי) ימין  למגן קדמי- 10-

מקורי40.4לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1110-12

622A0BR00H10- 'מקורי197.69כןניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד

7173364R0000017 - (לפנס) קרוסאובר 17-21שפם ימין תחתון לסורג SX4 מקורי158.4כןסוזוקי

865522V000

תפס ימין למגן קדמי (מתחת לפנס) -

מקורי129כןיונדאי ולוסטר ש' 1111-16 (ח)

V5N0807241BGRU11- 'מקורי197לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד

865112V00011- מקורי2,977.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

MN157121

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס)-05 

מקורי401כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11(ח)

MN15712205- (לפנס)מקורי612כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11שפם ימין תחתון לסורג

מקורי3,987.80כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן אח' חיצוני 163253978018-20

865202T000(ח) מקורי525.1כןקאיה אופטימה ש' 12-15קלקר למגן קדמי -12

מקורי792.57כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי צדדי-16 (ח)5211647050

7182163T105PK22 - קרוסאובר - 22מגן אח' חיצוני SX4 מקורי1,832.50כןסוזוקי

MN182538(ח) מקורי232.5כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ספוילר קד' ימין 05-08



A21388508019999V 16 - מגן אח' חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 מקורי22,594.14לאמרצדס

7173154P0000015 - מקורי95.1לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תפס ימין למגן קדמי

04711TL0G50ZZ12 - מקורי4,251.80לאהונדה אקורד ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

6430A016(ח) מקורי140.32כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11תושבת לוחית רישוי 05-08

865882T000(ח) מקורי52.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15כיסוי וו גרירה במגן קד' -12

מגן אח' חיצוני -521590297410

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי1,996.00לא12

852213BA0A15- 'מקורי78.82לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמ' למגן אח

V5FF807441A9DG21 - מקורי47לאקופרה פורמנטור - 21כיסוי וו גרירה במגן אח' עליון

6410A37408-10 'מקורי76לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך ימ' למגן אח

V5F0807049A17 - מקורי447לאסיאט לאון ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי

7171153R0079917 - מקורי3,756.20כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן קדמי חיצוני

מקורי586.05כןטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר למגן קדמי  526114714016-18

V5C680737515- 'מקורי340כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך שמ' למגן אח

865112B70010-11 מקורי1,792.00כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן קדמי חיצוני בלי חור למתיז

H52103ANMA15 - (בומבה) 'מקורי302.87לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימ' למגן אח

V5F0807421MGRU17 - מקורי4,066.00כןסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

V4L0807682B01C09- ש' 08-14גריל תחתון ימין Q7 מקורי590לאאודי

מקורי12,293.01לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 5111737860213

6400J90820 - ש' - 20קלקר שמאל למגן קדמי ASX מקורי157לאמיצובישי

V5JA8076119B9

ספוילר/פח אבנים קדמי (מגן מצננים) -

מקורי296לאסקודה ראפיד ש' 1313-18

57711SC0009P09- ש' 08-11מגן קדמי פנימי B9 מקורי1,973.00לאסובארו

7175186R000PG19 - מקורי1,182.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מסגרת קישוט גריל תחתון ימין

מקורי60.72לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך צדדי ימין עליון למגן קדמי - 1336887511

57705SJ02019-21 מקורי1,167.00לאסובארו פורסטר - 19קלקר למגן קדמי

735638862

פס קישוט ימ' למגן אח' - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי784לאפיאט

מקורי5,867.03לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן קדמי חיצוני -1336461413

V6F0807248B17 - מקורי290כןסיאט איביזה  ש' 17-22קלקר למגן קדמי

7176162R305PK17-19 מקורי177.9לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל שמאל

52115B401106-11 מקורי179.3לאדייהטסו טריוס ש' 06-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

86613G200016 - 'מקורי225כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך שמ' למגן אח

V6F9807521E9B918-20 מקורי979כןסיאט ארונה ש' - 18מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי407.12לאלקסוס NX ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי5201278030

מקורי7,468.78לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מגן אח' חיצוני -2087779613

מקורי497.88כןסיטרואן C-5 ש' 05-08סט תומכים למגן אח' 05-08 (ח)741673

866902S010

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חיישנים - 

10IX35 10-15 מקורי1,223.00לאיונדאי

מקורי284.87כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10קלקר למגן קדמי 5D 05-10 (ח)96545495

71191TZBG0020 - מקורי224.84כןהונדה ג'אז ש' - 20גריל תחתון שמאל

V6578075219B919 - מקורי355כןסקודה סקאלה - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

6400J79921 - מקורי1,596.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי פנימי מרכזי

71103SJD000(ח) ש' 06-09גריל תחתון ימין 06-09 FR-V מקורי175.02כןהונדה

H5210EM3MA

תומך ימ' למגן אח' (קצה שילדה) -08 

4/5D4/5D 08-11 'מקורי255.81כןניסאן טידה ש

V81A807521JTB2V 17-20 ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי Q2 מקורי2,425.00לאאודי

866142G000(ח) 'מקורי268.7כןקאיה מגנטיס ש' 07-08תומך ימ' למגן אח

866132G000'מקורי268.7לאקאיה מגנטיס ש' 07-08תומך שמ' למגן אח



מקורי365לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך ימין למגן קדמי - 521157602019

7181278R00000(ח) מקורי225.2כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19תומך שמ' לפנס ערפל אח' - 19

V83A80710919 - ש' - 19מגן קדמי פנימי Q3 מקורי4,339.00כןאודי

F2030EM0MB( תחתון - צר) 4/5מגן קדמי פנימי -08D 08-11 'מקורי792.03כןניסאן טידה ש

57731SA020(ח) מקורי257כןסובארו פורסטר ש' 06-08כיסוי לפנס ערפל  ימין -06

7452SG(ח) ש' 09-11פס קישוט למגן קדמי 09-11 C-5 מקורי789.37כןסיטרואן

מקורי189.68כןשברולט טראקס ש' 13-16קלקר למגן קדמי -9532859213

850903HN0B11- 'מקורי562.65לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13קלקר למגן אח

620224EA0H

מגן קדמי חיצוני ללא חורים לחיישנים 

מקורי1,484.94לאניסאן קשקאי ש' 14-1614-20 (ח)

מקורי3,257.75כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18פינה ימ' למגן אח' - 162893518018

מקורי349.03לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין - 5112737857413

86571A2000

תומך מרכזי תחתון למגן קדמי 13-15 

מקורי796.3כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

5817A025HC

קישוט בדלת מטען (בית אור מס') 05-

מקורי1,176.33כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 0605-07 (ח)

V6JL853666A9B913 - מקורי272לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין

מקורי337.02כןרנו סניק ש' 04-09תומך  צדדי ימ' למגן אח' 04-08 (ח)8200156750

865841R00011- (לפנס) ש' 11-18שפם ימין תחתון לסורג i25 מקורי89לאיונדאי אקסנט

7175060P00AVF17 - מקורי420.1כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גריל תחתון ימין

5827079S0000017-19 מקורי603לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן קדמי פנימי

7246068L0100011- מקורי733.3לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן מנוע תחתון

V4L0807434HGRU09- ש' 08-14פח אבנים/ספוילר אחורי + חיישנים Q7 מקורי3,990.00לאאודי

291101G000(ח) מקורי190כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן מנוע תחתון(חלק אח') 07-11

86588A2000

כיסוי וו גרירה במגן קד' 5D/SW ש 13-

מקורי16כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1513-18

7171160P0079914- מקורי3,038.40לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

622104CL0A15- (בומבה) טרייל ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי X מקורי652.15כןניסאן

V6F9853025A9B9

פס קישוט שמ' למגן אח' (המשך קשת) 

V 18 -18 - 'מקורי111כןסיאט ארונה ש

7171252R00ZWG17 - 'מקורי141.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד

7416J1

תומך  למגן אח' (סט)  (דגם מוארך) -

מקורי629.1כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 1209-18

622224CL0A15- טרייל ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי X מקורי546.24כןניסאן

7176152R105PK17 - מקורי175.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גריל תחתון שמאל

מקורי2,052.14לאקאדילאק XT5 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 8436121220

7181163T0079922 - 'קרוסאובר - 22פינה ימ' למגן אח SX4 מקורי959.1כןסוזוקי

V6F98074259B918-20 מקורי450כןסיאט ארונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

V5E5807521F9B9RS מקורי350כןסקודה אוקטביה 13-16פח אבנים/ספוילר אחורי - 13 דגם

V8P0807183B09- ש' 09-11תומך (מוביל) שמאל למגן קדמי A3 מקורי119לאאודי

A213610031416 - מגן אח' פנימיE 16-22 קלאס W213 מקורי7,223.39לאמרצדס

מקורי1,515.94לאטויוטה פריוס ש' 13-15סורג אמצעי במגן קדמי -531124705013

86613A220013- '5/סטיישן ש' 13-18תומך שמ' עליון למגן אחD מקורי272.7כןקאיה סיד

86531Q0AB022 - מקורי1,197.00כןיונדאי באיון ש' - 22סורג מגן קדמי

86577Q0AA122 - מקורי1,943.00כןיונדאי באיון ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי

86694R2000

פס קישוט שמ' למגן אח' - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי1,074.00לאקאיה ספורטג' ש

52414YP010

משלים למגן קידמי חיצוני שמאל תחתון 

מקורי825.53לאטויוטה היילקס ש' 20-15-21 (סהרה)

865C1Q0AA022 - מקורי489לאיונדאי באיון ש' - 22גריל תחתון שמאל



521120H140(PURE) 22 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני תחתון X מקורי3,122.50לאטויוטה אייגו

521193T935(LE) 21 - מקורי6,363.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

86652Q040022 - 'מקורי310לאיונדאי באיון ש' - 22תומך ימ' למגן אח

מקורי477.85לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22גריל תחתון שמאל עם חור - 814821605022

86642Q0AA022 - מקורי844לאיונדאי באיון ש' - 22תומך בומבה למגן אחורי ימין

86696R2CA022 - 'מקורי857.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט למגן אח

מקורי907.08כןסיטרואן קקטוס 15-20פס קישוט למגן קדמי שמאל - 15 (ח)1611370780

86641Q0AA022 - מקורי844כןיונדאי באיון ש' - 22תומך בומבה למגן אחורי שמאל

מקורי774.08לאטויוטה RAV-4 ש' - 19גריל תחתון שמאל - 520404209022

86577DB00022- מקורי1,701.40לאקאיה נירו פלוס - 22ספוילר/פח אבנים קדמי

86591DB00022- (ליפ) מקורי180.1לאקאיה נירו פלוס - 22ספוילר קדמי

86598DB00022- מקורי103.4לאקאיה נירו פלוס - 22המשך לקשת כנף במגן קדמי ימין

מקורי820.39כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מגן אחורי פנימי מרכזי - 19 (ח)9826676480

מקורי1,299.29לאפורד קוגה ש' 13-18פינה ימ' למגן אח' -194895213

מקורי1,039.16לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן קדמי פנימי - 521311611022

86651J9BA0(חשמלי) מקורי345לאיונדאי איוניק ש' 16-20תומך שמ' צדדי למגן אח' - 20

29110CM000מקורי1,016.00לאיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון - 20 היברידי

86526DB00022- מקורי87.8לאקאיה נירו פלוס - 22תומך ימין עליון למגן קדמי

מקורי920לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן אח' פנימי - 520234707022

86525DB00022- מקורי87.8לאקאיה נירו פלוס - 22תומך שמאל עליון למגן קדמי

866104P000(INSPIRE) 12 - מגן אח' חיצוניi20 12-15 מקורי1,164.00לאיונדאי

V4KE80709319 - מקורי2,136.00לאאודי אי-טרון - 19מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי1,732.32לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה שמ' למגן אח' - 521661690022

86650S101019 - מקורי4,161.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי3,018.69לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן מנוע תחתון מרכזי - 514101601022

86552S150021 - מקורי134לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי111.61לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 521621604022

מקורי744.15לאשברולט בלייזר - 19תומך עליון מגן קדמי פנימי - 8462370919

מקורי97.23לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך שמאל תחתון למגן קדמי - 5111745973120

86562J902018-20 מקורי681כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט תחתון למגן קדמי

מקורי417.15לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי - 20 (חשמלי)5211547070

LC3Z17C754BA(TREMOR) 21 - ש' 19-22גריל תחתון ימין F -250 מקורי532.7לאפורד

מקורי709.37לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון ימין ללא חור - 898236272017

V5NN807394

תומך צדדי ימ' למגן אח' - 22 

מקורי273לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

V2K780718321 - מקורי230כןפולקסווגן קאדי ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

מקורי549.36לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל - 226592319

מקורי1,217.14לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמ' למגן אח' - 20 (חשמלי)5257647050

86567F2AA019 - מקורי415כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כונס אוויר שמאל במגן קדמי

מקורי80לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי - 521434703016

6420A01915 - מקורי578לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי עליון למגן אחורי שמאל

86568E600015 - מקורי454לאיונדאי סונטה ש' 15-17כונס אוויר ימין במגן קדמי

מקורי563.47לאב.מ.וו X3 ש' 13-21תומך צדדי ימין למגן קדמי - 5111739998418

מקורי318.94לאשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 8454129522

LJ8Z17F819AAPTM(חשמלי) מקורי5,488.00לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני - 22

86550S801021 - מקורי5,936.00לאיונדאי פאליסייד - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

86510S151021 - מקורי3,386.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

V76080765118 - מקורי807לאפולקסווגן טוארג - 18מגן קדמי פנימי תחתון

84662255

קישוט מרכזי למגן קדמי - 19 

(PREMIER)19 - מקורי2,715.32לאשברולט בלייזר

814810F050V 13 - מקורי260.53כןטויוטה וורסו 13-18גריל תחתון ימין

D2685115 - מקורי3,150.92לאפורד אקספלורר ש' 15-19פח אבנים/ספוילר אחורי



מקורי2,222.72לאטויוטה וורסו 13-18מגן מנוע תחתון - 514100222013

V5C5807417ADGRU14 - מקורי5,123.00לאפולקסווגן חיפושית ש' 14-18מגן אח' חיצוני

FR3Z17K835BA18 - מקורי4,889.95לאפורד מוסטנג 18-22מגן אח' חיצוני

86561A8500(ח) מקורי695.2כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי - 20 היברידי

V5H08537659B9(GTI) 21 - מקורי264לאפולקסווגן גולף ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

86631H9000(ח) 5D - 17 5מגן אח' פנימיD/4D 17-22 'מקורי2,355.50כןקאיה ריו ש

V7N0807184A(ח) -מקורי90לאסיאט אלהמברה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי 13-14

86652S150021 - 'מקורי210כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

86691F150019 - מקורי544.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי שמאל במגן אחורי תחתון

V5E5807305C13-מקורי1,112.00כןסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' פנימי

71560T7AG00ZZ19 - (בומבה) 'ש' - 19תומך שמ' למגן אח HRV מקורי1,448.66לאהונדה

6400J965HA21 - מקורי994כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21גריל תחתון שמאל

V5E580739313-'מקורי59כןסקודה אוקטביה 13-16תומך שמ' למגן אח

622210972R15- מקורי446.77לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סט תומכים צדדיים למגן קדמי

86610CU01021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני עליון GV60 מקורי2,874.00לאגנסיס

850225FA0E(שחור) מקורי4,970.02לאניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

LR06319513 - מגן אח' חיצוני

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי15,937.00לא12-22

850225FA1E(כתום) מקורי4,434.79כןניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

V5E5807441GRU13-'מקורי28כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי וו גרירה במגן אח

86613B950017 - 'ש' 14-19תומך שמ' למגן אח i10 מקורי313כןיונדאי

71198TM8A0109-14 מקורי284.05לאהונדה אינסייט 09-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי314.43לאאופל קורסה ש' 11-15קלקר למגן קדמי -1321146411

57705AG110(ח) ש' 04-06קלקר למגן קדמי (אמצעי) -04 B4 מקורי1,000.00כןסובארו

V8X0807378D11 - 'ש' 11-18תומך ימ' למגן אח A1 מקורי142לאאודי

7401FQ08-11 מקורי3,053.87לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן קדמי חיצוני

57705AG000(ח) ש' 04-06קלקר למגן קדמי (עליון) -04 B4 מקורי652כןסובארו

71130TL0305ZZ08-12 מקורי1,586.75לאהונדה אקורד ש' 08-11מגן קדמי פנימי

מקורי976לאלקסוס ES ש' 19-23קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 531243308019

7410AQ(ח) ש' 07-10מגן אח' חיצוני (7 מקומות) 07-10 C-4 מקורי2,850.05כןסיטרואן פיקסו

71109TL0G00(ח) מקורי255.05כןהונדה אקורד ש' 08-11תומך שמאל למגן קדמי 08-09

62022JD20H08-09  מקורי2,631.11לאניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

מקורי215.54לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' -2087779813

B1K0825237K09- (בנזין) 'מקורי1,731.00לאסקודה אוקטביה 09-13מגן מנוע  קד

V80A807233A17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון Q5 מקורי551לאאודי

71103TL0G4008-10 (עם חור) מקורי196.95לאהונדה אקורד ש' 08-11גריל תחתון ימין

622579NC2A14 - ש' 14-19גריל תחתון שמאל QX60 מקורי1,052.30לאאינפיניטי

V5658075689B917-20 (מגלש) מקורי1,053.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

62090EM00A08- (עליון) 4/5קלקר למגן קדמיD 08-11 'מקורי771.43לאניסאן טידה ש

מקורי735לאלקסוס ES ש' 19-23פס קישוט ניקל למגן אח' - 521513305019

V5Q0825202L16 - מקורי552כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון ימין

531120F04009-11 מקורי310לאטויוטה וורסו 09-12סורג מגן קדמי

865601H50010-11 (כוורת) '5/סטיישן ש' 10-12מגן מנוע תחתון קדD מקורי587.4לאקאיה סיד

86641G550019 - מקורי536.8כןקאיה נירו 16-23תומך בומבה למגן אחורי שמאל

V5H0853677F9B921 - מקורי602כןפולקסווגן גולף ש' - 21סורג מגן קדמי

51115A0B7C9V 20 - מקורי9,525.02לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

8195102010

פס קישוט ניקל ימ' למגן אח' (מתחת 

מקורי82כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

V6F9853667E9B9FR 18 - מקורי781כןסיאט ארונה ש' - 18סורג מגן קדמי

7171754GA0(ח) 5/4סורג מגן קדמי 05-07 5/4D 05-07 'מקורי935.1כןסוזוקי ליאנה ש



CK4Z17F774FCV 14 - 'מקורי1,097.75לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימ' למגן אח

86612K700020 - ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי i10 מקורי1,869.00כןיונדאי

29120G600017 - מגן מנוע ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי235.1כן

V5H6807394D21 - 'מקורי189כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי2,298.66לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה ימין למגן קד' - 4274951720

86567F150019 - מקורי1,242.40לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר קדמי תחתון צר

מקורי4,235.89לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון -177986914

מקורי2,507.97לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה שמ' למגן אח' - 4269299820

21958495D 20-21 4 ש' - 20מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD/5/SW מקורי6,906.68לאפורד פוקוס

V8V0807065SGRU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 16 (2 

מקורי6,330.00לאאודי A3 ש' 12-19חיישנים)

מקורי1,931.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי פנימי עליון - 5198438915

2195851V 20 - 4 ש' - 20מגן אח' חיצוניD/5/SW מקורי7,286.70לאפורד פוקוס

מקורי124.03כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20גריל תחתון ימין - 4261578920

מקורי524.31לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון ימין - 240205420

86633G550019 - מקורי25.6כןקאיה נירו 16-23תפס עליון שמאל למגן אח' פנימי

V2G6807394C18-20 '5-תומך ימ' למגן אחD 18 'מקורי171לאפולקסווגן פולו ש

מקורי85.55כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20תומך ימ' למגן אח' - 4248420620

64900K200020 - מקורי3,217.00כןיונדאי וניו - 20מגן קדמי פנימי

מקורי1,069.08לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פח אבנים/ספוילר אחורי (מגלש) - 5112732378915

V2K5807394BV 16 - 'מקורי120לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי ימ' למגן אח

850701927R(ח) מקורי876.62כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 15

8315A08920 - ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי ASX מקורי106כןמיצובישי

מקורי9,223.74לאב.מ.וו X6 ש' 10-19מגן אח' חיצוני עליון 5112741350014-19

מקורי56.65כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן קד' 9451422715-16

8148206170SE 18-20 מקורי1,156.18לאטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון שמאל

86551K200020 - מקורי181כןיונדאי וניו - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

68084159AB11 - מקורי7,452.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן קדמי חיצוני עליון

511657929R15 - 'מקורי74.09לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן אח

52159B103010006-11 מקורי1,971.40לאדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן אח' חיצוני

מקורי920לאפיאט 3D 08-20 500סורג ימין במגן קדמי - 73564229815

DL8V50C1119 - ש' 17-21קישוט גריל תחתון ימין CX-3 מקורי201.65לאמאזדה

6407A33520 - מקורי1,444.00לאמיצובישי טרייטון - 20קישוט עליון גריל תחתון שמאל

V6J0807479A

תומך שמאל למגן קדמי דגם (טורבו) 

מקורי428לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוD5 ש-13

7176151K005PK09-12 מקורי97.3כןסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי פנס ערפל שמאל

מקורי631.69לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14קלקר למגן קדמי -5051351310

מקורי139לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22תומך צדדי ימין למגן קדמי - 131615590022

68143078AB14 - מקורי511לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

620229NC2H(ELEGANCE) 16 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני QX60 מקורי8,546.80כןאינפיניטי

מקורי187.48לאאם ג'י EHS ש' - 21תומך ימין למגן קדמי - 3013682521

V5E0955110EGRU17 - מקורי60כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי למתיז מים ימין במגן קדמי

86520CV00023 - ש' - 23מגן קדמי פנימי EV6 מקורי731.8לאקאיה

מקורי10,878.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22מגן אח' חיצוני - 521594294922

86671DB10023 - מקורי842.7לאקאיה נירו פלוס - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,161.83לאטויוטה BZ4X ש' - 22מגן קדמי פנימי צר - 520294212022



מקורי1,769.52לאטויוטה BZ4X ש' - 22פינה ימין למגן קד' - 521124215022

V4KE807441AGRU19 - 'מקורי216לאאודי אי-טרון - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי2,760.00לאפיאט קובו ש' 12-17ספוילר/פח אבנים קדמי - 73564348417

6407A33720 - מקורי1,100.00לאמיצובישי טרייטון - 20קישוט תחתון גריל תחתון שמאל

521550D22017 - 'מקורי367.72לאטויוטה יאריס ש' 14-19תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי1,049.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22קלקר למגן קדמי - 526144216022

86569GI000YEV21 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי EV 5 מקורי2,075.00לאיונדאי איוניק

מקורי2,208.70לאטויוטה BZ4X ש' - 22פינה ימ' למגן אח' - 521614294822

86611AT01023 - מקורי2,734.20לאקאיה נירו 16-23מגן אח' חיצוני עליון

מקורי604.72כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19תומך ימ' למגן אח' - 19 (ח)9826677080

8983937831

 ,+S+, LS ) 21 - 'תומך ימ' למגן אח

(  LS, LSE21 - 'מקורי81.06כןאיסוזו די. מקס ש

86598AO00023 - מקורי238.4לאקאיה נירו 16-23המשך לקשת כנף במגן קדמי ימין

מקורי507.37לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט ניקל גריל תחתון שמאל - 814824820016

86593AT000

המשך לקשת כנף במגן קדמי שמאל - 

מקורי232.7לאקאיה נירו 2316-23

620226LB0J20 - מקורי6,239.85לאניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

A213885006516 - 'תומך שמ' למגן אחE 16-22 קלאס W213 מקורי850.73לאמרצדס

V3Q0825505D15 - מקורי1,796.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן גחון תחתון שמאל

A213885016316 - 'תומך שמ' גדול למגן אחE 16-22 קלאס W213 מקורי1,035.18לאמרצדס

V575853711A9DG

קישוט עליון גריל תחתון שמאל - 21 

מקורי267כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

מקורי3,050.67לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן קדמי פנימי - 5053530617

מקורי2,344.14לאקאדילאק XT6 20-22סורג מגן קדמי - 8466665020

V8P0807441C01C(ח) ש' 09-11כיסוי וו גרירה במגן אח' -09 A3 מקורי178כןאודי

6400A583HA

מסגרת לפנס ערפל עם חור 

מקורי443כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12ימין=שמאל -08

6410A22108-09 מקורי164לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך שמ' למגן אח' צדדי אופקי

מקורי4,135.21כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן אח' חיצוני -160963048014

מקורי1,676.53לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן אח' פנימי -967600718014

V3V0955965A20 - מקורי212לאסקודה סופרב ש' 15-22מתיז מים שמאל במגן קדמי

7178062R105PK17 - מקורי381.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט למגן קדמי שמאל

57711FJ0519P12- ש' 12-17מגן קדמי פנימי XV מקורי1,720.00לאסובארו

620906LB0A20 - מקורי1,322.78לאניסאן סנטרה ש' - 20קלקר למגן קדמי עליון

57705FJ01012- ש' 12-17קלקר למגן קדמי XV מקורי942לאסובארו

622547542R15 - מקורי779.59לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג מגן קדמי

622246LB0A20 - מקורי270.75לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

57707FJ09012- 'ש' 12-17תומך שמ' למגן אח XV מקורי444לאסובארו

983587861T17 - 'ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד C-3 מקורי316.06לאסיטרואן

V3V594531215 - מקורי90כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי צד לפנס אחורי ימין

57704AL02015- ש' 15-18מגן קדמי חיצוני B4 מקורי1,880.00לאסובארו

BR5H50C21B07-08 4גריל תחתון שמאלD 04-09 'מקורי155.61כןמאזדה 3 ש

852266LB0A20 - 'מקורי452.88לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימ' למגן אח

5215953940V 14 -16 ש' 08-20מגן אח' חיצוני IS250 מקורי4,498.00לאלקסוס

71109SMGE00ZD06-12  '4כיסוי וו גרירה במגן קד' שמD 06-12 'מקורי187.27לאהונדה סיווק ש

V8X080756311- ש' 11-18(ח) תומך שמאל למגן קדמי A1 מקורי172כןאודי

57731AL26015- ש' 15-18גריל תחתון שמאל+חור B4 מקורי228לאסובארו

167761101T21 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון  C-4 מקורי4,452.58כןסיטרואן

983203U000(ח) מקורי144כןקאיה ספורטג' ש' 10-12זרוע מגב קד' ימין -10

H52106LBMA20 - מקורי998.83כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין



57707AL30015- 'ש' 15-18תומך ימ' למגן אח B4 מקורי444כןסובארו

V6R0821141B10- 5תומך שמאל (לכנף) קדמיD 10-17 'מקורי231כןפולקסווגן פולו ש

85212JD00A08- (כוסית) 'מקורי192.74כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך תפס ימ' למגן אח

866301W20012 - 5מגן אח' פנימיD 12-16 'מקורי1,697.70כןקאיה ריו ש

מקורי161.38כןאופל מוקה 14-16קישוט למגן קדמי עליון שמאל - 9523506214

85071EY10A

כיסוי וו גרירה במגן אח' 08-10  (7 

מקורי139.35כןניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות) (ח)

V4KE8076479B919 - מקורי955כןאודי אי-טרון - 19סורג מגן קדמי

865751W00012-14 5תומך מרכזי עליון למגן קדמיD 12-16 'מקורי283.6כןקאיה ריו ש

V5L0807733AU3414 - מקורי1,153.00כןסקודה יטי 14-18ספוילר/פח אבנים קדמי

57711SG0219P13 - מקורי2,991.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן אח' פנימי

מקורי126.18לאאלפא מיטו 10-16תומך ימ' למגן אח' -5051052710

V4KE807733TB219 - מקורי3,582.00לאאודי אי-טרון - 19ספוילר קדמי

V1T0807375C(ח) מקורי83כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך שמ' למגן אח' 06-10

מקורי3,634.28כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 19 (ח)1632656180

74890SJDN41ZA(ח) ש' 06-09פס קישוט למגן אח' 06-09 FR-V מקורי1,501.52כןהונדה

166335721T20 - מקורי5,826.97כןאופל קורסה ש' - 20מגן אח' חיצוני

865521J00009- תומך ימין (שפם) למגן קדמיi20 09-12 מקורי67כןיונדאי

V5F0807109AG13-16 מקורי1,620.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי

7172161M005PK13- קרוסאובר 13-16מגן קדמי חיצוני תחתון SX4 מקורי1,536.10כןסוזוקי

קלקר למגן אח' 5261560050-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי773.35כן13

865281W20012- 5תומך ימין עליון פנימי למגן קדמיD 12-16 'מקורי63.2כןקאיה ריו ש

V5F0807349B13- מקורי520לאסיאט לאון ש' 12-19תומך לפנס ערפל שמאל

866191W20012- '5תומך עליון למגן אחD 12-16 'מקורי95.3לאקאיה ריו ש

5311660020

-(ח) תומך עליון לגריל קדמי שמאל  09

11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי52.01כן13

8.66E+05(ח) מקורי82כןיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך צדדי ימ' למגן אח' 09-10

620681KA0A10- (גומי) מקורי275.4לאניסאן ג'וק 10-14תומך ימין למגן קדמי

מקורי387.52לאאופל קרוסלנד X - 18קלקר תחתון למגן קדמי - 3909465218

865811W20012- (לפנס) 5שפם שמאל תחתון לסורגD 12-16 'מקורי84.4לאקאיה ריו ש

V5F0853666B9B913-16 מקורי233לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין

מקורי188כןאלפא מיטו 10-16תומך שמ' למגן אח' -10 (ח)50510526

מקורי182.11לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי למגן אחורי תחתון- 179460513

622A01KA0A10- 'מקורי264.47לאניסאן ג'וק 10-14כיסוי וו גרירה במגן קד

V56580742117-20 מקורי3,977.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אחורי חיצוני עליון

86651S150021 - 'מקורי210כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

86526C5510V 18 - מקורי650כןקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון ימין

51125A2C1E921- מקורי20,201.73לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני עם חור למצלמה

V2G0807651L(GTI) 22 - 5-מגן קדמי פנימי צרD 18 'מקורי712לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,397.93לאב.מ.וו 500 ש' - 17תומך שמ' למגן אח' - 5112809868921

86571H840018-20 מקורי992.5לאקאיה סטוניק - 18מגן קדמי פנימי תחתון

B3T0807093(ח) מקורי217כןסקודה סופרב ש' 08-13מגן קדמי פנימי תחתון -08

V5H08537639B9 21 - מקורי287לאפולקסווגן גולף ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

V2G0853677AE9B9(GTI) 22 - 5-סורג מגן קדמיD 18 'מקורי1,012.00כןפולקסווגן פולו ש

V2G0807248F(GTI) 22 - 5-קלקר למגן קדמיD 18 'מקורי717לאפולקסווגן פולו ש

מקורי304.29לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט שמ' למגן אח' - 521660603018

76851F401020 - ספוילר קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי685.92כן22

מקורי4,622.64לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון - 4276640820

מקורי2,546.01לאב.מ.וו 200 ש' 16-19פח אבנים/ספוילר אחורי 5112805557416-19

86510J9CD021 - מקורי5,922.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני תחתון



תומך עליון ימין למגן קדמי - 521026027014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי781.04לא21

86561J9CB021 - מקורי938כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן קדמי שמאל

29110J950021 - מקורי1,945.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן מנוע תחתון

64900S801021 - מקורי5,998.00כןיונדאי פאליסייד - 21מגן קדמי פנימי

מקורי15,892.24לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' חיצוני  5112807372517-20

52163F410020 - כיסוי למחזיר אור אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי509.59לא22

V8XA80761116 - ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי A1 מקורי514לאאודי

86697E600015 - מקורי578לאיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי תחתון למגן אחורי

1636404080V 17-20 מקורי4,099.48כןפיג'ו 5008 17-21מגן אח' חיצוני

51128745839(M חבילת) מקורי15,613.86לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן אח' חיצוני -19

V3G5807417JGRU20 - מקורי4,385.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן אח' חיצוני

51117475996SPORT F40 20 - מקורי944.88לאב.מ.וו 120 ש' - 20גריל תחתון ימין

865C3S800021 - מקורי139לאיונדאי פאליסייד - 21תומך תחתון שמאל למגן קדמי

V7C08072469B918 - כיסוי עליון לגריל תחתון ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי294לא22

86611F1500V 19 - מקורי4,291.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן אח' חיצוני עליון

86625S800021 -'מקורי75כןיונדאי פאליסייד - 21תומך שמ' למגן אח

86651S800021 - 'מקורי225כןיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

865122WAA016 - מקורי2,236.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני תחתון

V3T5807864A13- מקורי115כןסקודה סופרב ש' 13-15תומך עליון ימין למגן אח' ימין

04711TEZY00ZZV 17 - 4מגן קדמי חיצוניD -18 'מקורי6,436.24כןהונדה סיווק ש

741675

סט תומכים(צדדי) ימ'+שמ' למגן קד' -

מקורי571.77כןסיטרואן C-5 ש' 0505-08 (ח)

מקורי88.03לאשברולט קפטיבה ש' 07-10גריל במגן קד' ימ'+ חור לערפל -9694518011

מקורי358.68לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18גריל תחתון ימין (ספורט) -1338722513

57731SC04009- 'מקורי269לאסובארו פורסטר ש' 09-12(ח) כיסוי וו גרירה במגן קד

1740114CW 11- תומך ימ' למגן אח' ארוך

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי436.06לא

מקורי721.35לאלקסוס  RX ש' 08-22תושבת גריל תחתון ימין - 521254806013

G8136JD0M0(ח) 'מקורי311.24כןניסאן קשקאי ש' 08-14פינה שמ' למגן אח

מקורי952.21לאטויוטה קאמרי ש' 15-17תומך ימ' למגן אח' -525750614015

7416C0(ח) מקורי331.35כןפיג'ו 207 ש' 08-12תומך למגן אח' ימין=שמאל 08-09

V3T0853677A9B913- מקורי288לאסקודה סופרב ש' 13-15סורג מגן קדמי תחתון

V3T0853768A2ZZ13- מקורי220כןסקודה סופרב ש' 13-15קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

V8W0807347F20 - 'ש' - 20תומך שמ' למגן אח A4 מקורי538כןאודי

85032W010P22 - מקורי4,258.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן אח' פנימי

V8W0807521ABRU620 - ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי A4 מקורי3,478.00לאאודי

5261842010

קלקר  מלבני ארוך למגן קדמי 07-08 

מקורי160כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09(ח)

71130TM8G00ZZ09- מקורי1,496.34לאהונדה אינסייט 09-14מגן קדמי פנימי

מקורי2,492.51לאלקסוס CT200H ש' 11-19סורג מגן קדמי - 531027603018

6405A380XA22 - מקורי2,741.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22סורג מגן קדמי עליון

57749FG000(ח) ש' 08-13ספוילר אחורי ימין 08-11 B3 מקורי1,138.00כןסובארו

מקורי155לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09תומך ימ' צדדי למגן אח' 521554201107-08

מקורי931.47לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מסגרת לסורג מגן קדמי -132202513

7171168L0079913-11 מקורי3,009.10לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן קדמי חיצוני



521193F94517 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי8,852.30לאלקסוס

מקורי34.4כןשברולט ספארק 11-15גריל תחתון ימין עם ערפל -11 (ח)96687008

7119HV06-07 מקורי283.66כןפיג'ו 307 ש' 06-08(ח) תפס צדדי שמאל למגן קדמי

LR11479619 - מקורי1,271.59לאלנד רובר איווק ש' 19-גריל תחתון שמאל

86520E670018 - מקורי1,248.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19קלקר למגן קדמי

6407A423

קישוט תחתון ניקל גריל תחתון שמאל - 

מקורי914כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 2222

V3T0807055A14- מקורי139לאסקודה סופרב ש' 13-15תומך שמאל למגן קדמי

86611D4510(ח) מקורי4,375.40כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' חיצוני - 18

V7C0807177A18 - תומך שמאל למגן קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי320לא22

מקורי296.6לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111988361819

מקורי106.6לאטויוטה קאמרי ש' - 18תושבת לוחית רישוי קד' - 751010607018

מקורי276.1לאפורד קוגה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 523040113

86529K201020 - 'מקורי243לאיונדאי וניו - 20תושבת לוחית רישוי קד

מקורי1,214.51לאוולוו XC90 ש' 15-22גריל תחתון שמאל - 3138382115

V5NA8546619B917-19 מקורי555כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון שמאל עם חור לחיישן

מקורי1,893.43כןשברולט בלייזר - 19ספוילר/פח אבנים קדמי - 4249687219

5212742220E-MOTION - 19 ש' - 19גריל תחתון ימין RAV-4 מקורי485כןטויוטה

מקורי1,166.63לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמאל למגן קדמי - 236858220

מקורי3,733.43לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני שחור מושלם 2315401413-14

86588J7CA020 - 'מקורי78.3כןקאיה אקס סיד - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי301.11לאשברולט סילברדו - 20מדרך צד במגן אחורי ימין - 8466344420

מקורי2,920.08לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי - 244716514

86520J7CA020 - מקורי914.9כןקאיה אקס סיד - 20קלקר למגן קדמי

מקורי11,177.16לאב.מ.וו 200 ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 5111808069620

מקורי18,955.24לאשברולט סילברדו 13-19מגן אח' חיצוני מושלם - 8420460615

V6C0853671ARYP14-16  5סורג מגן קדמי עם קשוט ניקלD 10-17 'מקורי880לאפולקסווגן פולו ש

29110A750016 - מקורי457כןקאיה פורטה 13-18מגן מנוע תחתון

7701479270

 (ח) סט פסי קישוט למגן קדמי

מקורי500.49לארנו קליאו  5D 11-13(שמאל+ימין+מרכזי) -11

מקורי820.61לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14ספוילר קד' שמאל - 5111733781315

מקורי176.4כןשברולט קרוז 08-20סורג מגן קדמי תחתון 4235913715-16

51127380036V 14 - מקורי8,068.40לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני

V3G08530792ZZV 15 - 'מקורי455לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן אח

HC3Z17B807BD17 - 'ש' 17-21סט פינה ימ' + שמ' למגן אח F -350 מקורי397לאפורד

86591J7CA020 - מקורי946.3לאקאיה אקס סיד - 20ספוילר קדמי

525910D13012- מקורי352.84לאטויוטה יאריס ש' 12-13ספוילר/פח אבנים קדמי ימין

S1P0807441GRU(ח) מקורי90כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן אח'-06-09

51117371665

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 15 

V15-19 'מקורי535.25לאב.מ.וו 120 ש

מקורי1,005.61לאשברולט ספארק 15-18מגן קדמי פנימי - 4261383315

V5QF825902CV 17 - מקורי2,506.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן מנוע תחתון

983533481T21 - ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון  C-4 מקורי4,048.85כןסיטרואן

B30D510A7A02-04 מקורי20.77כןמאזדה לנטיס ש' 99-04תפס ימין למגן (לפנס) קדמי

V5E3807723ZD420 - מקורי93כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

98353301XT21 - ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון  C-4 מקורי2,309.03כןסיטרואן

865132T00012- מקורי45.2לאקאיה אופטימה ש' 12-15תומך שמאל לכנף קדמי

8321A12408- כיסוי פנס ערפל ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי168לא

V6F9853665E9B9V 18-20 מקורי119לאסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון שמאל

V5E68075219B920 - מקורי489כןסקודה אוקטביה ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי



V5G680739413-'מקורי156לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימ' למגן אח

865613Z00012- סורג מגן קדמיCW/4D i40 12-15  מקורי687כןיונדאי

V5E680737820 - 'מקורי94כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך ימ' למגן אח

68302666AA14 - מקורי7,158.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

850706LB0A20 - 'מקורי1,129.58כןניסאן סנטרה ש' - 20פס קישוט למגן אח

V8X0807377(ח) ש' 11-18תומך (מוביל) שמ' למגן אח' -11 A1 מקורי94כןאודי

98347034XT21 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח  C-4 מקורי338.32כןסיטרואן

V5FA807568E9B9(FR) 20 - מקורי691לאסיאט לאון ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

983477181T21 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד  C-4 מקורי338.03כןסיטרואן

71110TL0G50(ח) מקורי1,788.51כןהונדה אקורד ש' 12-15ספוילר קד' ימין -12

MN14254508- 'תושבת לוחית רישוי קד

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי146לא15

850229HS0H16 - מקורי3,710.78לאניסאן אלטימה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני

V8X0807754GRU

כיסוי מתיז במגן קדמי ימין חיצוני(הכנה 

מקורי141כןאודי A1 ש' 11-18לצבע)-11 (ח)

מקורי70.3לאשברולט טראקס ש' 17-18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 4239276217

MR200300(ח) תפס ימ' למגן אח' -09

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי50כן

מקורי551.57כןשברולט טראקס ש' 17-18קישוט לפנס ערפל ימין - 4239270417

V6Q080718011- ש' 11-18קליפס למגן אחורי A1 מקורי2לאאודי

959031965D 11 - 4/5מגן אח' חיצוני עם חיישניםD 11-17 'מקורי1,817.14לאשברולט סוניק ש

A2058800809999919-21 מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי9,265.88לא14-21

57702AL11015- מקורי6,981.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

מקורי242לאטויוטה ספייס וורסו 11-16גריל תחתון ימין -814815225011

57707AL100(ח) מקורי548כןסובארו אאוטבק ש' 15-20תומך מרכזי למגן קדמי -15

V5E31217639B920 - מקורי94לאסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

מקורי105.21לאאם ג'י ZS ש' 18-23קלקר למגן אח' - 1069483722

V8V58072334D 14 - ש' 12-19ספוילר/פח אבנים קדמי A3 מקורי475לאאודי

866A3S800021 - מקורי227כןיונדאי פאליסייד - 21ספויילר אחורי

814810K07009 - מקורי286.65כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תושבת פנס ערפל קדמי ימין

86699S800021 - 'מקורי222לאיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט למגן אח

5328642150C0

כיסוי וו גרירה שמאל בסורג מגן קדמי - 

V 1919 - 'ש RAV-4 מקורי51לאטויוטה

V8V5807521B4D 14 - ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי A3 מקורי784לאאודי

מקורי397.45כןאופל מוקה 14-16קלקר למגן קדמי - 2598055014

55507FE030

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) 06-

07 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי234כן08

מקורי1,718.88לאקאדילאק ATS 13-21סורג מגן קדמי - 2287964516

865502W00015 - מקורי4,204.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני תחתון

86570H650021 - מקורי674כןיונדאי אקסנט 19-22מגן קדמי פנימי צר

86512F1550

מגן קדמי חיצוני תחתון - 19 

(PREMIUM)16-21 'מקורי3,662.40לאקאיה ספורטג' ש

52611K001020 - מקורי665.14כןטויוטה יאריס ש' - 20קלקר למגן קדמי

86565F1500

ספוילר/פח אבנים קדמי (מגלש) - 19 

(PREMIUM)16-21 'מקורי2,554.10לאקאיה ספורטג' ש

52155K001020 - 'מקורי155.43כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך ימ' למגן אח

850905786R18 - מקורי1,345.92לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' פנימי

521810K06015 - 'מקורי554.74לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

86526H650021 - מקורי87כןיונדאי אקסנט 19-22תומך ימין למגן קדמי



86679H651021 - 'מקורי834כןיונדאי אקסנט 19-22פס קישוט למגן אח

86672H650021 - 'מקורי70כןיונדאי אקסנט 19-22פס קישוט ימ' למגן אח

86671H650021 - 'מקורי59כןיונדאי אקסנט 19-22פס קישוט שמ' למגן אח

V5J0807221D11- מקורי1,850.00לאסקודה פביה ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

86631H8KA021 - מקורי2,369.20כןקאיה סטוניק - 18מגן אח' פנימי

מקורי2,732.56לאב.מ.וו X4 ש' 18-21פח אבנים/ספוילר אחורי -5112808186821

86560H8KB021 - מקורי1,194.80לאקאיה סטוניק - 18סורג מגן קדמי

86611A601012 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,113.28לא/סטישין

51127380013

 (F56) 14-20 פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,316.94לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14(COPPER) (ללא חיישני חניה)

86570Q000021 - מגן קדמי פנימי צרi20 - 21 מקורי462כןיונדאי

51125A3CAC2

 (F56 LCI) 21- מגן אח' חיצוני

(COPPER)14- 'מקורי5,738.03לאב.מ.וו מיני קופר ש

מקורי343לאפיאט פנדה ש' 12-18מגן אח' פנימי מרכזי - 5188061112

מקורי433.34לאאופל מוקה 14-16טבעת ניקל לגריל תחתון שמאל - 9502181514

51117379432

 (F56) 14-20 מגן קדמי חיצוני

(ONE/COPPER)14- 'מקורי6,403.74לאב.מ.וו מיני קופר ש

מקורי1,509.54כןאופל קומבו לייף - 20פינה שמ' למגן אח' - 3916598820

866112K01010-11 (עם חיישנים) מקורי1,392.30לאקאיה סול ש' 10-11(ח) מגן אח' חיצוני

V5FA807109E20 - מקורי1,528.00לאסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי פנימי

7182273K1008-10 'מקורי139.7לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תומך שמ'  צדדי למגן אח

V5FA80765120 - מקורי460לאסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון

7181181A10CAF99-08 מקורי3,013.70לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן אח' חיצוני

V8W08076839B916 - ש' 16-19סורג מגן קדמי A4 מקורי585לאאודי

95965962

ספוילר חלון אחורי -11 (דגם מפואר) 

מקורי3,114.49כןשברולט ספארק 11-15(ח)

V5FA807421GRU20 - מקורי3,573.00כןסיאט לאון ש' - 20מגן אח' חיצוני

86631C170018 - מקורי3,073.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן אח' פנימי

866202K020(ח) מקורי580.8כןקאיה סול ש' 10-11קלקר למגן אח' -10

מקורי1,181.14כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18(ח) פס קישוט למגן קדמי  (סט ) - 74225510

מקורי731.86לאשברולט ספארק 11-15מגן קדמי חיצוני -9521342411

852289U000(ח) מקורי37.74כןניסאן נוט ש' 07-13תומך ימ' למגן אח' -07

מקורי107לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט גריל תחתון שמאל 532864803016-19

מקורי245.65לאאופל אדם 3D ש' 14-17תומך שמאל למגן קדמי -1336417714

741662

 R+L סט תומכים (סרגל) למגן קדמי

מקורי315.39כןפיג'ו 407 ש' 05-1005-10

57704AJ000ש' 09-14מגן אח' חיצוני -10 סטיישין B4 מקורי3,730.00לאסובארו

86564F2200V 16 - מקורי816כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

V5E0807217A13- מקורי2,849.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

86514D7000

תומך צדדי ימין למגן קדמי (פלסטיק) - 

מקורי178כןיונדאי טוסון ש' 1515-20

108398900J21 - 'מקורי18.97לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך ימ' למגן אח

5.31E+2508-12 ש' 08-22סורג מגן קדמי RX  מקורי680.52לאלקסוס

620221KA6H10- מקורי2,961.24לאניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי542.58כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14קלקר למגן אח' 09-11 (ח)5261560030

86610J902118-20 מקורי3,277.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני

F20321KADH10- מקורי1,280.05לאניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי פנימי

V5FA853666B9B920 - מקורי149כןסיאט לאון ש' - 20גריל תחתון ימין

29110C160018 - מקורי1,787.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן מנוע קדמי תחתון

962101KA0A10- 'מקורי391.42לאניסאן ג'וק 10-14תושבת לוחית רישוי קד



מקורי629.66כןרנו קנגו 09-18ידית משענת גב אחורי שמאל - 09 (ח)7701209940

57707AJ171(ח) 4D 10- 'ש' 09-14תומך פנימי שמ' למגן אח B4 מקורי381כןסובארו

מקורי54.03כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תומך שמאל למגן קדמי -9546200211

מקורי451.99לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך בומבה למגן אחורי שמאל - 520164203022

מקורי939.22לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן מנוע תחתון שמאל - 514441212022

86555AT00023 - מקורי44.8לאקאיה נירו 16-23תומך שמאל צדדי למגן קדמי

V4G8807611C10 - ש' 10-18כיסוי תחתון למגן קדמי A7 מקורי537לאאודי

62663EM00A08- '4/5מגן מנוע תחתון קדD 08-11 'מקורי623.83לאניסאן טידה ש

V6J0853667C9B912- מקורי455לאסיאט איביזה  ש' 09-16סורג מגן קדמי

86615AT00023 - 'מקורי70.3לאקאיה נירו 16-23תומך שמ' למגן אח

6400H06716 - כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי51כן

620932632R12 - (פלסטיק) מקורי754.37לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18קלקר למגן קדמי

52155B101006- 'מקורי173.5לאדייהטסו סיריון ש' 06-11תומך צדדי ימ' למגן אח

56410SJ01019 - מקורי966לאסובארו פורסטר - 19מגן מנוע תחתון

64900S103019 - מקורי5,998.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי פנימי

850106282R15-17 מקורי1,805.54לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

74111T5A90015 - מקורי828.96לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן מנוע תחתון

V5F0807421BGRU

מגן אח' חיצוני עם חיישנים 12-16 

FR מקורי4,106.00לאסיאט לאון ש' 12-19לדגם

86642E670018 - מקורי590כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך ימ' למגן אח' בומבה

86560H1010(ח) X 03- מקורי338.45כןיונדאי טרקאן ש' 03-08קלקר למגן קדמי

524530D09017 - מקורי3,372.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19פח אבנים/ספוילר אחורי

86514C1AA018 - מקורי590כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך צדדי ימין למגן קדמי

1638954180

סט תומכים למגן אח' ימין + שמאל - 

מקורי532.63כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 1919 (ח)

מקורי154.4כןאיסוזו די. מקס ש' - 21תומך ימ' למגן אח' - 898393802221

מקורי5,818.01כןאופל אינסיגניה 11-16מגן אח' חיצוני (עם חישנים)-11 (ח)20972948

V5JH807393A13- מקורי48כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך שפם אח' שמאל

מקורי1,624.59לאקאדילאק ATS 13-21פס קישוט למגן אח' - 2090795313

86544T600021 - ש' - 21גריל תחתון ימין GV80 מקורי289לאגנסיס

מקורי147.2לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22תומך ימ' למגן אח' - 604409870022

10336751SPRP18-21 ש' 18-23מגן קדמי חיצוני עליון ZS מקורי3,979.93לאאם ג'י

620315FA5A20 - מקורי623.92כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי פנימי מרכזי

מקורי5,806.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' פנימי - 5216067422

85022BN800(ח) 4D 04-07 מקורי1,091.35כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מגן אח' חיצוני

86519C8AB019 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדi20 15-20 מקורי382לאיונדאי

86610C8AH019 - מגן אח' חיצוניi20 15-20 מקורי4,193.00כןיונדאי

מקורי1,049.29לאב.מ.וו 120 ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לערפל - 5111737166815

ML3Z17E811AA21 - 'ש' - 21פינה שמאל למגן קד F -150 מקורי296.52לאפורד

מקורי10,102.29לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 2337812416

86661J7CA020 - מקורי288.9לאקאיה אקס סיד - 20מסגרת שמאל למחזיר אור אחורי

מקורי1,920.18כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן אח' פנימי - 520234204016

מקורי481.72לאב.מ.וו 500 ש' - 17פס קישוט שחור למגן קדמי ימין - 5111738528217

86542S100019 - מקורי379לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

86565F105016 - (מגלש) מקורי2,919.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי

768510H02015-17 מקורי1,127.59כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר למגן קדמי

04711SNBG50ZZ09 - 4מגן קדמי חיצוני עם מתזיםD 06-12 'מקורי2,467.60לאהונדה סיווק ש

V57580718416 - מקורי74כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי ימין למגן קדמי



7175060P10AVF(ח) מקורי260.4כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון ימין + ערפל - 14

86562H900017 - 5פס קישוט למגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי857.6כןקאיה ריו ש

מקורי957.98לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג מגן קדמי - 5111735477317

V2G0853665N9B921 - 5-גריל תחתון שמאלD 18 'מקורי517לאפולקסווגן פולו ש

1892565V 14 - 'מקורי343.07לאפורד טרנזיט ש' 14-21כיסוי וו גרירה במגן קד

V57A8072419B918 - 'מקורי174כןסקודה קארוק 18-21כיסוי וו גרירה במגן קד

7176060P10AVF14 - מקורי252כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון שמאל + ערפל

51117336510V 13 - ש' 13-18גריל תחתון ימין X5 מקורי923.14לאב.מ.וו

5211247902

פינה ימין למגן קד' עם חיישן - 20 

מקורי2,329.93לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

מקורי8,742.50לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 8404237616-18

865B1L100020 - מקורי139כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך מרכזי שמאל למגן קדמי

V5NN807217ARGRU(אולספייס) מקורי5,802.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי חיצוני - 22

מקורי651.94לאשברולט בלייזר - 19תומך ימין למגן קדמי - 4248531319

D3514219 - מקורי5,112.27לאפורד אדג' ש' - 19קישוט ספוילר/פח אבנים קדמי

52611F408020 - קלקר למגן קדמי עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי665.14כן22

V8T0807284C09 - ש' 09-16תומך ימין למגן קדמי A5 מקורי133לאאודי

68341837AB(RUBICON S) 21 - מקורי10,754.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21מגן אח' חיצוני

622235405R18 - מקורי108.3כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי

57734SJ030(שחור) מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספוילר/פח אבנים קדמי - 19

52618F408020 - קלקר למגן קדמי תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי665.14כן22

57704AL13015- מקורי4,200.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20מגן אחורי חיצוני

07DR6150031E8N5D 10-14 5מגן קדמי חיצוניD 07-14 'מקורי2,790.04לאמאזדה 2 ש

V3V0807248G18-19 מקורי251לאסקודה סופרב ש' 15-22קלקר למגן קדמי

16776107XT21 - 'ש' - 21פס קישוט ימ' = שמ' למגן אח  C-4 מקורי328.94כןסיטרואן

866953Z000(ח) כיסוי תחתון למגן אחורי -12CW/4D i40 12-15  מקורי317.1כןיונדאי

850229DJ0H19 - מקורי1,003.05לאניסאן מקסימה 16-19מגן אח' חיצוני

214217FY0A18 - טרייל ש' 15-23כונס אוויר במגן קדמי X מקורי3,070.69לאניסאן

מקורי1,834.00לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07מגן אח' חיצוני 521591292705-07

מקורי645.83כןסיטרואן ברלינגו - 19סט כיסויי גריל תחתון ימין + שמאל - 163265758019

620223WF0HV 14 - מקורי2,717.11לאניסאן נוט ש' 14-17מגן קדמי חיצוני

מקורי8,999.00לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי חיצוני 18- 521197894521

V7H0807321D7G910- מקורי302לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12שפם אחורי שמאל

V7H0807322D7G910- מקורי331כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12שפם אחורי ימין

DF7150221GBB5D 07-11 5מגן אח' חיצוניD 07-14 'מקורי1,740.45לאמאזדה 2 ש

MR53574500-07 מקורי472לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07כיסוי ערפל קד' שמאל

57731FJ43016- ש' 12-17כיסוי לפנס ערפל שמאל עם חור XV מקורי444לאסובארו

מקורי306כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תומך ימ' (מוביל)למגן אח' -07 (ח)96448143

V5JA807367A9B917 - מקורי94לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

V5JA807368A9B917 - מקורי104לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

6400D86808-11 מגן קדמי חיצוני

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי3,077.00לא

מקורי351.75לאקאדילאק XT4 19-22גריל תחתון ימין - 8415543922

V8U0807454A11- 'ש' 11-18תומך ימ' למגן אח Q3 מקורי120לאאודי

866942V000(ח) מקורי68.31כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16תומך ימ' למגן אח' -11

V5E380710920 - מקורי1,963.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי פנימי

98348298VD21 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין  C-4 מקורי239.16לאסיטרואן



V5E3807221HV 20 - מקורי3,651.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

6410A74207- 'פינה ימ' למגן אח

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,049.00לא15

GS1D50170E08-11 מקורי176.87לאמאזדה 6  ש' 08-13תושבת לוחית רישוי

6410A74107- 'פינה שמ' למגן אח

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,117.00כן15

V3V0807834A2ZZ18 - מקורי296כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,039.16לאטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן אח' פנימי -520235211011

V8U08074344U8(שחור) ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי 11-15 Q3 מקורי2,080.00לאאודי

57731FJ29015 - מקורי413לאסובארו אימפרזה 13-16גריל תחתון שמאל

622226PA0A20 - מקורי353.82כןניסאן ג'וק - 20תומך ימין למגן קדמי

622566PA0A20 - מקורי400.46כןניסאן ג'וק - 20גריל תחתון ימין

866111Y03011-14 5מגן אח' חיצוניD 11-16 מקורי1,534.40לאקאיה פיקנטו

V3V080772420 - מקורי152כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימין למגן קדמי

57705FL08018 - (גחון) ש' - 18מגן פלסטיק למנוע תחתון XV מקורי610לאסובארו

622576PA0A20 - מקורי400.46כןניסאן ג'וק - 20גריל תחתון שמאל

57704XC00A20 - מקורי8,268.00לאסובארו איבולטיס - 20מגן קדמי חיצוני

V7L68536769B9(ח) מקורי306כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09גריל תחתון שמאל -04

866872R300(ח) C/W 09-12 '(סטישין)09-12תומך שמ' למגן אח CW i30 מקורי915.6כןיונדאי

16804500XT21 - מקורי2,136.33כןאופל מוקה ש' - 21סורג מגן קדמי עליון

631427092R15-17 מקורי196.05לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

V3V0807248F20 - מקורי188כןסקודה סופרב ש' 15-22קלקר למגן קדמי

V8Y080710920 - 4/5מגן קדמי פנימיD 20 - 'ש A3 מקורי2,340.00לאאודי

מקורי979.32כןטויוטה פריוס ש' 16-20קלקר תחתון למגן קדמי 526184709016-18

מקורי179.15כןאופל מוקה ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי - 983521448021

V5E0807682G9B917- מקורי218כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון ימין עם הכנה לניקל

מקורי2,458.05לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן קדמי פנימי -2312416813

960103971R17 - 4 ש' 17-23סט תומכים לספוילר קדמי תחתוןD מקורי193.63לארנו גרנד קופה

V5FF805904A9DG21 - מקורי1,236.00כןקופרה פורמנטור - 21ספוילר קד' ימין

V5E5807393B17- 'מקורי199כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח

7171285L0012- 'מקורי57.3לאסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי וו גרירה במגן קד

V8Y080732020 - 4/5תומך ימין למגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי456לאאודי

מקורי6,511.50לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן אח' חיצוני -2293464113

85227JD00A(ח) מקורי283.05לאניסאן קשקאי ש' 08-14תושבת מגן אח' צדדי שמאל  -08

628102616R

סט תומכים למגן קדמי ימין +שמאל - 

מקורי513.65לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

V5FA807217BGRU(קופרה) מקורי3,515.00כןסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 21

85222BN700(ח) מקורי38.27כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תפס ימ' למגן אח' 04-07

57731XC03A20 - מקורי630לאסובארו איבולטיס - 20גריל תחתון שמאל

מקורי3,610.15כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18סט ספוילרים קד' ימין + שמאל - 163180628018

866141Y00011- '5תומך ימ' צדדי למגן אחD 11-16 מקורי196.7לאקאיה פיקנטו

852124M600(ח) מקורי263.02כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תומך ימ' למגן אח' 04-07

521196B984

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישנים 

18-20

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,100.20כן21

מקורי20,844.12לאב.מ.וו X5 ש' 19-מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5111874623819

68459557AC21 - מקורי3,095.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' פנימי

6410D896HB20 - 'ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח ASX מקורי280כןמיצובישי



מקורי899.22לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין - 5111730074012

521270K85020 - מקורי889.24לאטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון ללא חור ימין

86511P201021 - מקורי6,114.20כןקאיה סורנטו ש' - 21מגן קדמי חיצוני

86612P200021 - מקורי5,030.50כןקאיה סורנטו ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי198.3לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון אחורי - 514424703016

52164F410020 - כיסוי למחזיר אור אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי509.59לא22

865252B00006- מקורי293כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן קדמי תחתון

6400J97420 - מקורי3,791.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מגן קדמי חיצוני

86695B260017 - מקורי1,838.90כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' חיצוני תחתון

86665B250017 - מקורי1,160.20לאקאיה סול ש' 14-18פח אבנים/ספוילר אחורי

86650N701021 - מקורי2,229.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן אח' חיצוני

865C1N700021 - מקורי698כןיונדאי טוסון ש' - 21גריל תחתון שמאל

511650010R09- '4כיסוי וו גרירה במגן אחD 09-15 'מקורי64.94כןרנו פלואנס ש

מקורי1,367.64לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן תחתון למגן קדמי (כוורת) - 526183306018

5310233290V 18-20 מקורי1,461.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

86656N700021 - 'מקורי375כןיונדאי טוסון ש' - 21פינה שמ' למגן אח

86532P200021 - מקורי509.4לאקאיה סורנטו ש' - 21סורג מגן קדמי פנימי

7CW07GXHAB21 - מקורי642לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

6402A56920 - מקורי406כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20סורג מגן קדמי

865C2N700021 - מקורי698כןיונדאי טוסון ש' - 21גריל תחתון ימין

52112K0010(רגיל) מקורי438.29כןטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון ימין - 20

86544N700021 - מקורי317כןיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר ימין במגן קדמי

86651P200021 - 'מקורי104.6לאקאיה סורנטו ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86671P201021 - מקורי1,450.20לאקאיה סורנטו ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

261A32873RCW 17 - מקורי588.61כןדאצ'יה לוגאן 17-18גריל תחתון שמאל

מקורי233.16כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מוביל אוויר קדמי שמאל - 898139695012

5.20E+10521 - מקורי2,084.38לאטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי פנימי

86677N700021 - מקורי325כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי תחתון למגן אחורי ימין

622253BA0A15- מקורי198.14כןניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמאל למגן קדמי

960155505R15-17 מקורי1,304.90לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ספוילר למגן קדמי

מקורי205כןסיטרואן נמו/ביפר 12-14כיסוי וו גרירה במגן קד' -12 (ח)742201

622A09KM0H15- 'מקורי333.6לאניסאן אלמרה ש' 15-17כיסוי וו גרירה במגן קד

V5F0807221ABGRUFR - 17 מקורי4,238.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

מקורי324.61כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי-16 (ח)5321347050

V8R0807313C09-16 ש' 09-16מגן אח' פנימי Q5 מקורי1,911.00לאאודי

MR95767005-10 (סרגל) מקורי165כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11תומך ימ' למגן אח' צדדי

742222

סט גריל תחתון ימין +שמאל עם כיסוי 

מקורי431.52לאסיטרואן C-4  ש' 05-10ערפל- 05-10

2.18885E+1315 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס  W218 קלאס CLS ש' 

מקורי14,574.94לא11-18

V657807393A19 - 'מקורי104כןסקודה סקאלה - 19תומך שמ' למגן אח

מקורי45.82לאטויוטה קאמרי ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן קד'521293390107-08

865110X21011- ש' 08-14מגן קדמי חיצוני i10 מקורי1,291.00כןיונדאי

6556084M0000016 - מקורי1,737.80כןסוזוקי סלריו 16-18מגן אח' פנימי

33301TM8J0112-14 מקורי205.03לאהונדה אינסייט 09-14פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,397.14לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן קדמי פנימי עליון 898060773007-09

7172151K005PK(ח) מקורי187.9כןסוזוקי ספלאש 09-15סורג מגן קדמי 09-11

V8R0807521TGRU09-16ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי2,854.00לאאודי

מקורי3,295.19לאשברולט טראקס ש' 13-16מגן קדמי חיצוני עליון -2598053613



865603X100

סורג מגן קדמי (ללא מסגרת תחתונה 

מקורי1,081.58לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15מניקל) 11-13

A2138850222999916 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדE 16-22 קלאס W213 מקורי831.9לאמרצדס

622576W80A15- מקורי303.49לאניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון שמאל+חור לפנס ערפל

מקורי3,420.00כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן אח' חיצוני -521595297312

מקורי4,619.60לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן קדמי פנימי - 5111729447713

V5E095596613 - מקורי590כןסקודה אוקטביה 13-16מתז מים ימין במגן קדמי

מקורי2,996.00כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן קדמי חיצוני -521195299214

7013JB(ח) מקורי1,127.05כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן מנוע קד' תחתון -08

מקורי109.24כןשברולט טראקס ש' 13-16כיסוי וו גרירה במגן קד' -9524201213

מקורי1,095.76כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג מגן קדמי 16-18 (ח)5311247240

852201HA0A11- 'מקורי141.53לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תפס צדדי ימ' למגן אח

7177163T00PER22 - קרוסאובר - 22פס קישוט למגן קדמי SX4 מקורי845.8כןסוזוקי

7452WV

פס קישוט למגן קדמי שמאל (שחור) 

מקורי316.69כןסיטרואן C-4  ש' 08-1005-10 (ח)

850103110V21 - מקורי2,807.53לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

71505S5A000

תומך מלבן ימ' למגן אח' (בכנף) 01-

מקורי90.06כןהונדה סיווק ש' 044D 01-06 (ח)

86636G200016 - מקורי109כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך שמ' למגן אח' פנימי

735642309V 15 - 3גריל תחתון ימין עם חור לערפלD 08-20 500 מקורי669לאפיאט

866301G6004D 09-10 מקורי976.3לאקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' פנימי

6420A05320 - מקורי467כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי עליון במגן אחורי שמאל

V56580705017 - (שוכב) מקורי136כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

57707FG00208- ש' 08-13תומך צדדי ימין למגן קדמי B3 מקורי98לאסובארו

מקורי15לאיונדאי אקסנט ש' 95-99קליפס למגן קדמי/אח'/ בטנה 865902800094-02

V6F9807441AU34FR 18 - 'מקורי114כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

741648

סט תומך צדדי ימין +שמאל למגן קדמי 

מקורי339.74לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-0804-08 (ח)

71290TZA00020 - מקורי237.98כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך עליון שמאל למגן קדמי

8975525290V 21 - מקורי2,863.52כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי פנימי

758925FP0A20 - מקורי918.15כןניסאן מיקרה - 20מגן מנוע תחתון

V6F9807248A18-20 מקורי153כןסיאט ארונה ש' - 18קלקר למגן קדמי

מקורי11,426.80לאוולוו XC-40 ש' 18-23מגן קדמי חיצוני 3601061618-21

865512L000

תומך עליון במגן קד' שמאל (ברזל) 07-

115D 07-12 'ש i30 מקורי172לאיונדאי

1618083180

מגן אח' חיצוני תחתון ללא חורים 

מקורי2,712.30כןסיטרואן C-3 ש' 17-21לחיישנים - 17

מקורי563.06לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן מצננים תחתון - 3908692816

57707XA10A08-09 ש' 08-11תומך ימין חיצוני למגן קדמי B9 מקורי267כןסובארו

850907333R22 - מקורי572.56לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22מגן אח' פנימי

V65780721719 - מקורי2,983.00כןסקודה סקאלה - 19מגן קדמי חיצוני

57707XA11A

תומך שמאל  חיצוני למגן קדמי 08-09 

מקורי235כןסובארו B9 ש' 08-11(ח)

מקורי169לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון שמאל ללא ערפל - 73564354016

865601M10009- (כוורת) מקורי338.9לאקאיה פורטה 09-12מגן מנוע תחתון קדמי

6405A192HA15 - מקורי3,019.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי

68144218AE14 - מקורי117לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תומך צדדי ימין למגן קדמי

86543T600021 - ש' - 21גריל תחתון שמאל GV80 מקורי289לאגנסיס



6400J28820 - מקורי161לאמיצובישי טרייטון - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי161לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון שמאל עם ערפל - 73564354416

5261478010V 15 - ש' 15-23קלקר למגן קדמי NX מקורי1,200.00לאלקסוס

V6F9807394B18 - 'מקורי129כןסיאט ארונה ש' - 18תומך צדדי ימ' למגן אח

865112P00010-11 מקורי2,381.20לאקאיה סורנטו ש' 10-12מגן קדמי עליון חיצוני

8321A861(PREMIUM) 21 - ש' 17-19גריל תחתון שמאל ASX מקורי413כןמיצובישי

מקורי176.86לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך ימ' (בומבה) למגן אח' 520154702107-08

68576316AAV 20 - מקורי7,742.00לאדודג' ראם - 20מגן אח' חיצוני

מקורי52.21כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תושבת לוחית רישוי -11 (ח)96694769

57731AJ48010- מקורי245לאסובארו אאוטבק ש' 10-11כיסוי פנס ערפל ימין

V5E08076819B9

גריל תחתון שמאל (מפואר) עם חור 

מקורי85לאסקודה אוקטביה 13-16לערפל -13

מקורי105.12כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תומך שמ' למגן אח' 4D-11 (ח)95936814

מקורי1,807.33לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן קדמי פנימי - 3916557112

57717FG0724D 08-11 'ש' 08-13תומך ימ' צדדי למגן אח B3 מקורי218לאסובארו

V8W0807550A16 - ש' 16-19קלקר למגן קדמי A4 מקורי425לאאודי

952306794D -11 '4/5כיסוי וו גרירה במגן אחD 11-17 'מקורי65.09כןשברולט סוניק ש

7414FT(ח) 'מקורי215.37כןפיג'ו 407 ש' 05-10כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי469.83לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18גריל תחתון שמאל - 981420898016

מקורי123.94כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תומך מרכזי למגן קדמי -11 (ח)95026539

7183185L000005PK(ח) מקורי62.8לאסוזוקי ספלאש 09-15גריל אח' ימ' למגן אח' -12

622569HS0B16 - מקורי476.72לאניסאן אלטימה ש' 16-18גריל תחתון ימין

521596A91999-02 מגן אח' חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

מקורי1,932.00לא02

מקורי245.99לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך שמ' למגן אח' -5051370410

מקורי5,089.29לאקאדילאק CTS ש' 14-18מגן קדמי פנימי - 2327954416

7414KK(ח) מקורי1,190.09כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט למגן קדמי  - 04

85022ZP60A07- (ניקל) מקורי5,104.47לאניסאן נבארה ש' 07-09מגן אח' חיצוני

מקורי175.39כןאופל מוקה X ש' 17-20גריל תחתון ימין - 4249176417

מקורי970כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך בומבה שמ' למגן אח' 520161230008-12

מקורי272לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04מגן מנוע תחתון שמאל 514420214003-07

V57585361862P20 - מקורי205כןסיאט אטקה ש' 16-21קישוט סורג מגן קדמי

V3V0807109Q15-19 מקורי3,294.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי פנימי

7176168L105PK11 מקורי67.2לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון שמאל +ערפל

866622P000(ח) מקורי169.3כןקאיה סורנטו ש' 10-12תומך צדדי ימ' למגן אח'  10-11

622251HA0A(ח) מקורי40.44לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך שמאל צדדי למגן קדמי -11

מקורי370.46לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע תחתון קד' אח' (קטן) 514411227008-09

7416J5

תומך מרכזי למגן קד' (כוורת פלסטיק) -

מקורי740.3לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

תפס לפנס ראשי ימין - 532711206014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי208.17כן21

מקורי276.81לאוולוו XC-40 ש' 18-23גריל תחתון ימין 3140795018-21

מקורי1,785.30לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן קדמי חיצוני תחתון - 4249178417

V8V4807309C17 - ש' 12-19מגן אח' פנימי A3 מקורי1,872.00לאאודי

622A0BN700(ח) מקורי16.68כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07כיסוי וו גרירה במגן קד' 04-07

מקורי638.59לאאופל מוקה X ש' 17-20סורג מגן קדמי - 4253690617



57707AG050

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס)-07 

מקורי523כןסובארו B4 ש' 07-09(ח)

7414JR(ח) ש' 05-10כיסוי וו גרירה במגן קד' 05-10  C-4 מקורי229.65כןסיטרואן

866672L00007-09 '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי89לאיונדאי

62022HV00A17 - מקורי9,730.56כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני לבן

מקורי90.81כןטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -521284790007

752103495R21 - מקורי2,374.38לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי פנימי

735743308(LA PRIMA) 21 - מקורי6,899.00כןפיאט 500 ש' - 21מגן קדמי חיצוני

מקורי669.35לאלקסוס CT200H ש' 11-19תומך שמ' למגן אח' - 525767601011

6400J79220 - מקורי4,737.00לאמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

52127F402017-19 כיסוי תחתון במגן קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי842.55לא22

מקורי5,200.00לאלקסוס GS ש' 07-18מגן אח' חיצוני - 521593096616

96813883

כיסוי תחתון ימין למגן קד' (מחזיק 

מפלסטיק) 09-11 (ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי48.78כן

מקורי94.92כןאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמ' תחתון למגן אח' - 1336809411

S6J0807217ADGRU(ח) (קופרה) מקורי2,550.00כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני 12-16

6407A171

קישוט תחתון ניקל לגריל תחתון שמאל -

מקורי764לאמיצובישי ASX ש' 17-19 17

68223471AA14 - מקורי7,128.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קלקר למגן קדמי

2803X40QR01S122 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני E-HS9 מקורי16,595.06לאהונגצ'י

620223EV7H(GT) 14 - ש' 14-18מגן קדמי חיצוני QX70 מקורי4,191.56לאאינפיניטי

H5030BJ0MA12- -ש' 12-21מגן אח' פנימי  NV 200 מקורי1,904.43כןניסאן

96813882

כיסוי תחתון שמאל למגן קד' (מחזיק 

מפלסטיק) 09-11 (ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי47.05כן

865631M10009- מקורי149.7כןקאיה פורטה 09-12גריל תחתון שמאל ללא ערפל

ספוילר קד' ימין -169498811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי265.99לא

5211933941

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים למתזים) 

מקורי3,204.56לאטויוטה קאמרי ש' 07-0907-11

V8X080761111 - (כוורת) ש' 11-18מגן מנוע קדמי תחתון A1 מקורי625לאאודי

V80A807108AGRU17 - 20 ש' 17-22פינה ימין למגן קד Q5 מקורי4,567.00לאאודי

7410GG09- (לצבע) מקורי1,565.95לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אח' חיצוני

V5WA825201E20 - (מגן גחון) מקורי1,334.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן מנוע שמאל

מקורי4,651.90כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני עליון - 168211398021

A212885496513 - מגן קדמי פנימי מרכזי

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי454.41לא18

622A06UA0H21 - 'מקורי35.58כןניסאן קשקאי ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

V65880786320 - מקורי126כןסקודה קאמיק - 20מגן קדמי פנימי עליון

16828130XT21 - איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני תחתון C3 מקורי2,101.25לאסיטרואן

GS7T50C21B

 (ח) גריל תחתון שמאל +ערפל (נפח

מקורי428.44כןמאזדה 6  ש' 0808-13- (2.5

מקורי160.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 521274790716-18

A205885270015 - פס קישוט למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,135.62לא14-21

852273SH0A17 - 'מקורי444.8כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח

מקורי270לאפיאט 3D 08-20 500תפס צדדי שמאל למגן קדמי -5205412708

V8U082113512-ש' 11-18תומך שמאל למגן קדמ Q3 מקורי294לאאודי

866422T00012- מקורי217.3כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימ' למגן אח' בומבה

V565853677B9B9V 17-20 מקורי393כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי



V8U0807441AGRU12-ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל Q3 מקורי128לאאודי

תומך צדדי שמאל למגן קדמי -521166013104

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי614כן08

A205885326515 - תומך ימין למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי638.6לא14-21

86588A700013-15 'מקורי35.7כןקאיה פורטה 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V8X0807065AGRU

פינה שמאל למגן קד'+חור למתז 

מקורי1,730.00לאאודי A1 ש' 11-18(הכנה לצבע)-11

86642A700013-15 מקורי261.3כןקאיה פורטה 13-18תומך ימ' למגן אח' בומבה

D651500K1A

תומך ימין אמצעי פנימי למגן קדמי 

מקורי64.91כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(פלסטיק שחור)07-11 (ח)

6405A07708- מקורי541לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12ספוילר קד' שמאל

V5658078342ZZ17 - 'מקורי888כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט ימ' למגן אח

A2138851265V 16 - סורג מגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,401.83לאמרצדס

V5658078332ZZ17-20 'מקורי888לאסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט שמ' למגן אח

865162T000(ח) מקורי36כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך צדדי  ימין למגן  קדמי -12

86560A600012- מגן קדמי מרכזי פנימי פלסטיק

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי396כן/סטישין

מקורי11כןפיאט 3D 08-20 500תומך (קטן) ימ' למגן אח' -08 (ח)7740882

291104U10012- מקורי268.4לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן מנוע תחתון

6430A106XAPAJERO מקורי850לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לוחית רישוי

86690A600012- פח אבנים/ספוילר אחורי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי858לא/סטישין

7414RW

סורג חלק עליון מגן קדמי (7 מקומות) 

מקורי538.04כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-1007-10 (ח)

866131Y00011- '5תומך שמ' צדדי למגן אחD 11-16 מקורי196.7כןקאיה פיקנטו

622566HH0A18 - ש' 14-19גריל תחתון ימין Q50 מקורי116.94לאאינפיניטי

DL3350170B(ח) 4D 10-12 4תושבת לוחית רישויD 10-14 'מקורי143.65כןמאזדה 2 ש

V8Y0807681A9B920 - 4/5גריל תחתון שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי591לאאודי

מקורי409.89כןפיג'ו 5008 17-21תומך צדדי שמ' למגן אח' 981461628017-20

מקורי1,224.49לאאופל קורסה ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 982954098020

V3T5807394A14- 'מקורי85כןסקודה סופרב ש' 13-15תומך ימ' למגן אח

DA6J50C2115-16 4גריל תחתון שמאל ללא חורD/5D 15-21 'מקורי88.54כןמאזדה 2 ש

מקורי2,890.38לאאופל קורסה ש' - 20מגן אח' פנימי - 983710268021

V8Y48078209B920 - 4/5כיסוי גריל ימין במגן אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי166כןאודי

מקורי76.03לאשברולט קרוז 08-20תומך מרכזי למגן אח' סטיישן -9523388413

865303W30010- מקורי2,383.60כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי פנימי

V5FA853711A9DG(קופרה) מקורי980כןסיאט לאון ש' - 20קישוט גריל תחתון שמאל - 21

V8Y0807110GRU20 - 4/5ספוילר/פח אבנים קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי1,029.00לאאודי

7452AN(ח) מקורי871.15כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט למגן אח' (ניקל)05-10

7239080J0008- '4/5מגן מנוע תחתון ימD 08-14 'ש SX4  מקורי1,006.10לאסוזוקי

V5L6807421B14 - מקורי4,750.00כןסקודה יטי 14-18מגן אח' חיצוני

7871135501(XLV) 17- מקורי2,749.00לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

V5L6807394A14 - 'מקורי81כןסקודה יטי 14-18תומך ימ' למגן אח

V7P6807490BGRU

פס קישוט למגן קדמי ימין (הכנה לצבע) 

מקורי1,016.00כןפולקסווגן טוארג ש' 11-10-17 (ח)

866123W01010- מקורי2,475.30לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן אח' חיצוני+ חורים לחיישנים

V8U0807683FSP9Q3/LIMITED 17 - ש' 11-18סורג מגן קדמי Q3 מקורי721לאאודי

62223BR00A11- (לבן) מקורי226.44כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי

71108SMGE50ZA09-10  5/3כיסוי פנס ערפל קד' שמאלD 06-12 'מקורי383.03כןהונדה סיוויק ש

166383631T20 - 'מקורי213.39לאאופל קורסה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד



V8W082520220 - ש' - 20מגן מנוע תחתון ימין A4 מקורי321לאאודי

מקורי232.96כןשברולט ספארק 11-15סורג מגן קדמי מרכזי שחור -9508006013

866733W00010- 'מקורי828.4לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פינה שמ' למגן אח

V7P680728511- מקורי293לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17תושבת לוחית רישוי

71519TLAA0119 - 'ש' - 19פס קישוט שמ' למגן אח CR-V מקורי265.19לאהונדה

62226AX60006- מקורי56.61לאניסאן מיקרה ש' 06-11קליפס לבן ימין (נקבה) למגן קדמי

V5NN807155AGRU

כיסוי וו גרירה במגן קד' עליון - 22 

מקורי309כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

86618L101020 - מקורי1,005.00כןיונדאי סונטה ש' - 20ספויילר אחורי

מקורי3,927.45לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון - 240436320

86539L100020 - מקורי332כןיונדאי סונטה ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

86569L106020 - מקורי740כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

84858999(RS) 21 - מקורי995.9לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22גריל תחתון שמאל

69210F4010B2

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

17 

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,106.60כן22

71507TNYG00ZH19 - 'ש' - 19פינה שמ' למגן אח CR-V מקורי1,969.06לאהונדה

7175262R200PG17-19 מקורי200.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21קישוט ימין לגריל תחתון

390920655D 17 - מקורי8,006.98כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני

86517H900017 - '5כיסוי וו גרירה במגן קדD/4D 17-22 'מקורי11.4לאקאיה ריו ש

25329695D 22 - 4 ש' - 20מגן קדמי חיצוניD/5/SW מקורי8,740.90לאפורד פוקוס

86676L100020 - מקורי257כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי שמאל למגן אחורי תחתון

מקורי258.63לאשברולט קרוז 08-20תומך שמאל למגן קדמי - 8422933017

86610G6710(X LINE) 20 - מגן אח' חיצוני עליון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,169.90כן

V2K7807417JGRU21 - מקורי2,722.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן אח' חיצוני

865911W50015 - 4ספוילר קדמיD 12-16 'מקורי202.7כןקאיה ריו ש

V2K780730521 - מקורי3,156.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן אח' פנימי

V2K780765121 - מקורי1,249.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

6KL11RXFAA

פינה שמאל למגן קד' - 21 

(RUBICON S)21 - מקורי292לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור

E555ESG10013 - מקורי848לאסובארו פורסטר 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי361.85לאשברולט מאליבו ש' 16-19קלקר למגן אח' - 8403650819

V2K780718421 - מקורי313כןפולקסווגן קאדי ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

מקורי1,131.22לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי - 5111809866421

86568F2AA019 - מקורי277כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כונס אוויר ימין במגן קדמי

מקורי11,859.82לאב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן קדמי חיצוני 5111805806216-19

מקורי445.26לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 8444462821

מקורי1,628.82לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14סורג מגן קדמי ניקל - 5113733552915

KT4Z15266BA19 - מקורי1,596.68לאפורד אדג' ש' - 19גריל תחתון ימין

מקורי1,359.76לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 8455332421

KT4Z15266BB19 - מקורי1,598.69לאפורד אדג' ש' - 19גריל תחתון שמאל

V7C0853665A9B918 - גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי195לא22

850226PA0B20 - מקורי9,846.81כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני לבן פנינה

מקורי1,444.00לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך ימין למגן קדמי -570137604019

620729362R15- מקורי1,328.76לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פס קישוט למגן קדמי תחתון כרום

71163T7AJ0119 - ש' - 19פס קישוט לפנס ראשי ימין HRV מקורי457.41לאהונדה

86650T104021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני G80 מקורי3,529.00לאגנסיס

2804X40QR11S122 - ש' - 22מגן אח' חיצוני E-HS9 מקורי16,687.86לאהונגצ'י

620224GM0H 14 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני Q50 מקורי6,416.48לאאינפיניטי



57707FJ15112-15 ש' 12-17תומך שמאל למגן קדמי XV מקורי329לאסובארו

V8R0807061G1QP13-16 ש' 09-16ספוילר/פח אבנים קדמי Q5 מקורי2,180.00לאאודי

8148176060(LUXURY) 19- ש' - 19גריל תחתון ימין UX200 מקורי465לאלקסוס

D10E500S017 - ש' 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי CX-3 מקורי396.09כןמאזדה

V8R0807733A13 - ש' 09-16כיסוי מגן תחתון למגן קדמי Q5 מקורי5,850.00לאאודי

850226PA1C20 - מקורי7,038.86לאניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני כחול כהה

מקורי573.97לאטויוטה קורולה ש' 10-13תפס צדדי שמאל למגן קדמי 521161242010-13

D10J501C0A17 - ש' 17-21מגן קדמי פנימי מרכזי CX-3 מקורי464.41כןמאזדה

865251G000

 4/5D 07-09 ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי197.6כןקאיה ריו ש' 07-12(ח)

521193A97112 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי4,958.00לאלקסוס

D10J500U1A17-18 ש' 17-21תפס שמאל למגן קדמי CX-3 מקורי26.41כןמאזדה

V4G0807550J12 - ש' 12-17קלקר למגן קדמי A6 מקורי303לאאודי

620226PA5E20 - מקורי8,583.97כןניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון שחור

V5FF807221BGRU21 - מקורי3,576.00לאקופרה פורמנטור - 21מגן קדמי חיצוני

V3V58075219B915-19 מקורי770כןסקודה סופרב ש' 15-22פח אבנים/ספויילר אחורי

7176265J01.(ח) מקורי394.8כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15קלקר שמאל למגן קדמי -06

68207297AA12 - מקורי9,660.00לאדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני

LR07496019 - מקורי17,491.41לאלנד רובר איווק ש' 19-מגן אח' חיצוני

71193SEA00303- מקורי107.09לאהונדה אקורד ש' 03-08תומך צדדי ימין למגן קדמי

865641H01008-09 5 ש' 08-09כיסוי פנס ערפל ללא חורD  מקורי124.1לאקאיה סיד

V3V580744115- 'מקורי84כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי וו גרירה במגן אח

V8V0807109B12 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי A3 מקורי2,619.00לאאודי

85212AX63006- (בומבה) 'מקורי207.66לאניסאן מיקרה ש' 06-11תומך ימ'+שמ' למגן אח

865111Y00011-14 5מגן קדמי חיצוניD 11-16 מקורי1,195.40כןקאיה פיקנטו

מקורי1,726.37כןטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי פנימי - 520210616018

V6R0807241AGRU10-13 '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-17 'מקורי147לאפולקסווגן פולו ש

6400G34613- מקורי3,261.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

CE1950221ABB08-10 מקורי1,958.99לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן אח' חיצוני

1614450680

מגן קדמי חיצוני  16-18 (ללא חיישני 

(SO CHIC)(ש' 10-18חניה DS3 מקורי4,595.08לאסיטרואן

62022HV01A17 - (שחור מטאלי) מקורי9,730.56לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני

V5NA8075219B917-19 מקורי1,690.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

7.42E+10(ח) מקורי1,206.27כןפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי פנימי עליון (פלסטיק) -10

תושבת לוחית רישוי קדמית 03-05 (ח)96542991

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי41.31כן5

866722L300

 CW 09- 'תומך ימ' צדדי עליון למגן אח

מקורי112.35כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-12(ח)

866171H50010- '5/סטיישן ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן אחD מקורי34.6לאקאיה סיד

מקורי1,048.00כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' חיצוני (2 דלתות) -10 (ח)735497862

V565807109H21 - מקורי1,749.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי פנימי

57711FL0109P17 - מקורי2,770.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן קדמי פנימי

6400F05913- מקורי363לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גריל תחתון שמאל עם חור

86588A600012- 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי134כן/סטישין

6402A23313- מקורי728לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג מגן קדמי עליון

86636SC01009- 'מקורי783לאסובארו פורסטר ש' 09-12שפריצר שמאל למגן קד

V4G5807067AGRU12- ש' 12-17מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים A6 מקורי9,813.00לאאודי

C235500T1D05-08 מקורי79.38כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך ימין (צדדי לבן) למגן קדמי

V5E3955109A20 - מקורי41כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

57707FL3705D - 17 מקורי475כןסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך שמ' למגן אחורי



C235500U1C

תומך שמאל למגן קדמי צדדי לבן 05-

מקורי61.51כןמאזדה 5 ש' 0805-10

V3G08532532ZZ15-19 מקורי374לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי347.76לאאופל אסטרה ש' 16-19סורג מגן קדמי -1345363816

V565807521M9B921 - מקורי1,033.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי138.71לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08גריל תחתון ימין 521270504007-08

68310777AB17 - מקורי648לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

52114F401017-19 'תושבת לוחית רישוי קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,272.62כן22

861841104B21 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי U5 מקורי913.2לאאיוויז

2804321QR0100322 - 'ש' - 22פס קישוט שמ' למגן אח E-HS9 מקורי340לאהונגצ'י

850225DB1H

מגן אח' חיצוני - 17 

(PREIMUM/LUXURY)Q30 17-21 מקורי6,260.40כןאינפיניטי

מקורי183.94לאאם ג'י ZS ש' 18-23קישוט גריל תחתון ימין - 1032051018

71501TZA000ZCV 20 - מקורי6,199.10כןהונדה ג'אז ש' - 20מגן אח' חיצוני

3915365J0026U06-11 'מקורי1,469.10לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כיסוי שפריצר ימין למגן קד

מקורי298.34לאאופל מוקה 14-16קלקר תחתון למגן קדמי - 9510813214

865301Y11011-14 5מגן קדמי פנימיD 11-16 מקורי1,081.50לאקאיה פיקנטו

5211276902

פינה ימ' למגן אח' ללא חיישנים ומתזים 

מקורי1,999.49לאלקסוס UX200 ש' - 19- 19

V57A12176418 - מקורי68לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר ימין למגן קדמי

מקורי4,367.03לאאופל קרוסלנד X - 18מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים - 3915747018

620225CA0H18 - ש' 18-20מגן קדמי חיצוני Q60 מקורי5,160.40לאאינפיניטי

10669488SEPP21 - ש' - 21מגן אח' פנימי EHS מקורי1,301.87לאאם ג'י

865611G00007- מקורי417.8לאקאיה ריו ש' 07-12מגן מנוע תחתון רשת

71139SEAE00(ח) מקורי53.02כןהונדה אקורד ש' 03-08תומך מרכזי מגן קדמי פנימי 03-07

קלקר למגן אח' 08-11 (ח)96816940

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי392.91כן

V5FF80724721 - 'מקורי118כןקופרה פורמנטור - 21קלקר למגן אח

V5E0825205G13 - מקורי162כןסקודה אוקטביה 13-16מגן תחתון ימ' לרצפה אחורי

71509SEA000

תומך שמאל צדדי למגן אח' ברזל 

מקורי116.48כןהונדה אקורד ש' 03-08(ניצב)   03-07 (ח)

V8V0807065ADGRU

 S) 17 - מגן קדמי חיצוני עם מתזים

(LINE12-19 'ש A3 מקורי7,900.00לאאודי

V5L0807248B14 - מקורי89לאסקודה יטי 14-18קלקר למגן קדמי

V8W08535553Q720 - 'ש' - 20פס קישוט שמ' למגן אח A4 מקורי829לאאודי

57704SJ301(Z דגם) מקורי8,954.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני - 19

8.67E+05(ח) X 03- 'מקורי400.6כןקאיה סורנטו ש' 03-06תומך שמ' למגן אח

מקורי1,339.00כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13פס קישוט למגן אח'-11 (ח)735532266

LR12943119 - מקורי1,177.59לאדיפנדר 19-גריל תחתון ימין

7871136050(EX) 21- מקורי5,129.90לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי545.9כןפורד פיאסטה ש' 13-18(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי-176752413

מקורי1,059.89לאאופל קורסה ש' - 20סורג מגן קדמי - 982983218020

V5F0807217ELGRUFR 12-16 מקורי3,586.00כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

V5E58074215D 13-  מקורי2,414.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

622221KA0A10- מקורי258.44לאניסאן ג'וק 10-14תפס ימין למגן קדמי

57731FL13018 - 'ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד XV מקורי123לאסובארו

622546HH0A18 - ש' 14-19סורג מגן קדמי Q50 מקורי626.74לאאינפיניטי

86514H900017 - 5תומך ימין למגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי80כןקאיה ריו ש

104168500A21 - ש' - 21מגן אח' פנימי S מקורי1,000.00לאטסלה מודל



531020D040

סורג מרכזי למגן קדמי + ניקלים 14-16 

מקורי1,200.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19(ח)

מקורי387.67לאטויוטה אוונסיס 15-18גריל תחתון שמאל -531280502015

86636A700013- 'מקורי20.9כןקאיה פורטה 13-18תומך תחתון למגן אח' ימ'+שמ

V4KE807061AGRU19 - מקורי394לאאודי אי-טרון - 19ספוילר קד' שמאל

A1778853701(AMG) 19 - ש' -19פח אבנים/ספוילר אחורי A קלאס W177 מקורי5,114.90לאמרצדס

V4KE8533339B919 - מקורי204לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט למגן קדמי שמאל

622576W80B15 - מקורי369.25לאניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון שמאל ללא ערפל

BCW8507M1F + 4/5D (1.6) 09- 4/5סורג קדמי פנימיD 09-13 'מקורי276.05לאמאזדה 3 ש

מקורי448כןטויוטה קאמרי ש' 07-11קלקר למגן קדמי -526113314009

V8W5807067BGRU

מגן אח' חיצוני עם חיישנים וחור 

מקורי5,824.00לאאודי A4 ש' 16-19למצלמה - 16

B000790380(ח) ש' 14-18מגן קדמי פנימי -15 C-1 מקורי1,669.81כןסיטרואן

V3G080717715-19 (גדול) מקורי74כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

850726UA0A21 - 'מקורי1,831.52כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט למגן אח

V5Q0825236Q(ח) מקורי1,331.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן מנוע תחתון - 13

71108TARG0015- מקורי228.87כןהונדה ג'אז ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם חור לפנס

A20788581259999V 13 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי8,112.51לא18

5ZM53SZ0AA17 - מקורי6,831.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ספוילר/פח אבנים קדמי

86525A4000(ח) מקורי138.9כןקאיה קארנס ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי -13

6400F14513-מגן קדמי פנימי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,729.00כן16

מקורי1,160.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמ' למגן אח' 525764704016-18

8.65E+5505-10 מקורי117לאיונדאי טוסון ש' 05-10כיסוי פתח פנס ערפל ימין

A1678856300

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים ללא 

וו גרירה - 20

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,154.38לאש' 15-20

V8T0941453D08 - ש' 08-15תושבת לפנס ראשי שמאל A4 מקורי513לאאודי

מקורי2,874.92כןסיטרואן C-1 ש' 14-18מגן אח' חיצוני -161222928015

71550TARG00ZZ15- (בומבה) 'מקורי401.99כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימ' למגן אח

BBR650070C09-12 4/5(ח) מגן קדמי פנימיD 09-13 'מקורי1,490.84כןמאזדה 3 ש

71560TARG00ZZ15- (בומבה) 'מקורי401.99כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמ' למגן אח

BBR650111A09- 4/5קלקר למגן קדמיD 09-13 'מקורי231.94לאמאזדה 3 ש

A167885190020 - ספוילר/פח אבנים קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי4,281.80לאש' 15-20

5000A046(ח) מגן אח' חיצוני (ניקל) -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,050.02כן15

V4M0807284B17 - ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי Q7 מקורי365לאאודי

V565807863A21 - מקורי173לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אחורי פנימי מרכזי

A25388581029999

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים וכיסוי וו 

גרירה - 20

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי18,655.49לאש' 15-21

64900R011021 - מקורי2,744.20כןקאיה קרניבל ש' - 21מגן קדמי פנימי

V8V4807067CGRU5D 16 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי9,124.00לאאודי

V5J0807061C11- מקורי235לאסקודה פביה ש' 08-14ספוילר/פח אבנים קדמי

6556068K00000M09-11 מקורי495.6כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן אח' פנימי

86534Q0000(PRESTIGE) 21 - גריל תחתון ימיןi20 - 21 מקורי285כןיונדאי

5.20E+11521 - מקורי478.14לאטויוטה היילנדר - 21גריל תחתון שמאל

86612Q001021 - פח אבנים/ספוילר אחוריi20 - 21 מקורי3,234.00כןיונדאי

SU001B189521 - מקורי4,153.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21מגן קדמי חיצוני עליון

850226654R15 - מקורי3,094.54כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן אח' חיצוני



86510T601021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני GV80 מקורי8,580.00לאגנסיס

622565DA0A18 - גריל תחתון ימיןQX30 18-19 מקורי349.29לאאינפיניטי

SU001B061821 - מקורי2,866.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21מגן קדמי פנימי

SU001A879421 - מקורי2,784.95לאטויוטה פרואייס סיטי - 21מגן אח' חיצוני

SU001B066521 - מקורי2,717.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21מגן אח' פנימי

SU001B193021 - 'מקורי829לאטויוטה פרואייס סיטי - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

SU001A981721 - 'מקורי1,489.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21פינה שמ' למגן אח

758903684R18 - מקורי3,197.09כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן מנוע תחתון

86655K4AA0(חשמלי) מקורי164לאיונדאי קונה ש' - 18תומך שמ' למגן אח' - 21

64900G653021 - מגן קדמי פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,044.60כן

86570G6AA021 - מגן קדמי פנימי צר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי946.2כן

86526G6AA021 - תומך עליון ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי90.2לא

86525G6AA021 - תומך עליון שמאל למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי90.2לא

8.66E+3505-08 (אריזונה) מקורי1,684.00לאיונדאי טוסון ש' 05-10מגן אח' חיצוני

850443332R14- 'מקורי568.14לארנו קליאו סטיישן 14-18תומך ימ' למגן אח

V5J0807367A9B911- מקורי62לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון שמאל

521280K20015- מקורי924.94כןטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון שמאל ללא חור

5261133300V 18-20 מקורי759.07לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר למגן קדמי

86617Q4000(חשמלי) מקורי39.5לאקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן אח' - 21

86561Q4010(חשמלי) מקורי1,497.40כןקאיה נירו 16-23סורג מגן קדמי - 21

521590K01006 - מקורי1,084.41לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כיסוי עליון למגן אחורי

622563HN0B13 - מקורי391.28כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון שמאל עם ניקל

57704AG00004-06 ש' 04-06מגן קדמי חיצוני B4 מקורי5,274.00לאסובארו

H52113ANMA15 - (בומבה) 'מקורי468.64לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמ' למגן אח

מקורי32.81לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07תפס צדדי ימ' למגן אח' (זרוע) 521971208003-04

V6588536779B920 - מקורי162כןסקודה קאמיק - 20סורג מגן קדמי

מקורי449.22כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18גריל תחתון ימין -13 (ח)1608699080

F20316LBMH20 - מקורי3,179.27לאניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי פנימי תחתון

V6F0807441GRU17 - 'מקורי136כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי2,653.58כןשברולט טראקס ש' 13-16מגן אח' פנימי -9538674913

86514A200013- 5/סטיישן ש' 13-18תומך ימין צדדי למגן קדמיD מקורי226.6לאקאיה סיד

7173253R0000017 - מקורי58.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

7414ZQ12- 'מקורי344.29כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,441.10לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18מגן אח' פנימי - 447611001015

מקורי138.89לאשברולט טראקס ש' 13-16פח אבנים/ספוילר אחורי -9523504413

86564A2005

גריל תחתון ימין ניקל עם חור לערפל 

מקורי416.1לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש 13-15

6410A659

תומך צדדי שמ' למגן אח' (שחור-ברזל)-

מקורי291.02כןמיצובישי פג'רו  ש' 0808-12 (ח)

91088037009K8319 - 'מקורי155.11לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כיסוי פינה שמ' למגן אח

620904CE0A15- טרייל ש' 15-23קלקר למגן קדמי X מקורי1,175.01כןניסאן

V3V0955110A20 - מקורי157כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי מתיז מים ימין

מקורי2,176.00לאיונדאי מאטריקס 08-10מגן אח' חיצוני -866111000008

V6F9853665B9B918-20 מקורי154כןסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון שמאל

622546LB0A20 - מקורי473.9לאניסאן סנטרה ש' - 20סורג מגן קדמי



6410A315HA08- מקורי1,167.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן אח' חיצוני אמצעי

A213885032116 - 'פס קישוט למגן אחE 16-22 קלאס W213 מקורי3,642.32לאמרצדס

7173352R0000017 - מקורי67.5לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך ימין למגן קדמי

V575807441B9DG(קופרה) מקורי91לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 21

V3V5807521D9B9V 15-19 מקורי870כןסקודה סופרב ש' 15-22פח אבנים/ספוילר אחורי

7173452R0000017 - מקורי67.5כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך שמאל למגן קדמי

V3Q0825506B15 - מקורי1,793.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן גחון תחתון ימין

866112V010

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים -

V 1111-16 'מקורי3,135.00כןיונדאי ולוסטר ש

865202P51013- מקורי855.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15קלקר למגן קדמי

H52104CCMA15- (בומבה) 'טרייל ש' 15-23תומך ימ' למגן אח X מקורי1,397.95כןניסאן

7173163T0022 - קרוסאובר - 22תומך ימין למגן קדמי SX4 מקורי45.6כןסוזוקי

149658200A21 - (רחב) ש' - 21מגן קדמי פנימי X מקורי1,013.79לאטסלה מודל

מקורי3,281.25כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אחורי פנימי -14 (ח)2353492

04715SAA000ZZ02-04 מקורי2,501.35לאהונדה ג'אז ש' 02-08מגן אח' חיצוני

מקורי278.16לאלינק אנד קו 01 - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 888941050922

2803052FS0122 - ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי EV3 מקורי4,556.90לאסרס

V575805903FGRU(קופרה) מקורי1,762.00לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 21

865232P51013- מקורי165.8לאקאיה סורנטו ש' 13-15גריל תחתון שמאל+חור

V6F9807241AGRU21 - 'מקורי20כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,717.94כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פח אבנים/ספוילר אחורי -160963128014

622446LB0A20 - מקורי900.7כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי9,518.07לאקאדילאק XT6 20-22מגן קדמי חיצוני עליון - 8477246820

68185291AA14 - מקורי2,167.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי196.41לאאם ג'י ZS ש' 18-23גריל תחתון ימין - 1035463618

V6F9853666F9B921 - מקורי189לאסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון ימין

71104TF0900ZK11- 'כיסוי וו גרירה במגן קד

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי105.82לא14

866302P50013- מקורי2,108.10כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן אח' פנימי

V6F9807521G9B921 - מקורי964כןסיאט ארונה ש' - 18ספויילר אחורי

מקורי1,208.84לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פס קישוט למגן קדמי - 160954768014

V3V594531115 - מקורי80לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי צד לפנס אחורי שמאל

מקורי3,818.08כןסיטרואן C-3 ש' 17-21מגן קדמי חיצוני עליון - 161808268017

7410FN

פינה שמ' למגן אח' (שחור) 09-13 (2 

מקורי746.6לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)(דגם קצר)

57705AL05015- ש' 15-18קלקר למגן קדמי B4 מקורי1,196.00לאסובארו

V5G0807049A13-16 מקורי89לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

866672P50013- 'מקורי8לאקאיה סורנטו ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן אח

866672B00006- 'מקורי15לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12כיסוי וו גרירה במגן אח

V6F98071629B921 - מקורי90לאסיאט ארונה ש' - 18מוביל אוויר ימין במגן קדמי

V5E680742120 - מקורי3,188.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן אח' חיצוני

מקורי2,943.39כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני עליון - 4256338917

MN14631907- תפס צדדי שמ' למגן קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי58לא15

מקורי2,844.24לאשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון - 4256543617

866951J000'פינה שמ' למגן אחi20 09-12 מקורי54לאיונדאי

6400C917HA

גריל תחתון שמאל (מסגרת לפנס ערפל 

+ חור) 07-09

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי233לא15

V8X080768201C11- (שחור) ש' 11-18(ח) גריל תחתון ימין A1 מקורי303כןאודי



17311744D 11- מגן אח' חיצוני

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי2,285.73לא

52159B417010-11 מקורי1,650.00לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן אח' חיצוני

מקורי94.84לאאופל קורסה ש' 08-10תומך שמ' צדדי מסילה למגן אח' -1317990310

57707FG05008- ש' 08-13מגן קדמי פנימי עליון B3 מקורי1,321.00לאסובארו

735652454

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי5,271.00כןפיאט

6400H889(היברידי) מקורי4,858.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני - 15

7171364R0000017 - קרוסאובר 17-21כיסוי וו גרירה עליון במגן קד' לצבע SX4 מקורי65.2כןסוזוקי

7234461M005PK13 - קרוסאובר 13-16כיסוי טורפדו שמאל SX4 מקורי28.4לאסוזוקי

V4M0807511GRU15- ש' 15-21מגן אח' חיצוני עליון Q7 מקורי4,505.00לאאודי

17057554D 11- ספוילר אחורי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,508.79לא

מקורי7,303.00לאלקסוס ES ש' 19-23ספוילר אחורי מושלם - 521053302019

86595T600021 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל GV80 מקורי728לאגנסיס

622569NC2A14 - ש' 14-19גריל תחתון ימין QX60 מקורי2,020.52לאאינפיניטי

V657807305A19 - מקורי975לאסקודה סקאלה - 19מגן אח' פנימי

7452VW

פס קישוט עליון למגן קדמי (פרטנר) 09-

מקורי893.4לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 1109-18

V4M0807442AGRU17 - ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין Q7 מקורי172לאאודי

866151G00007-11 'מקורי49.2לאקאיה ריו ש' 07-12תומך שמ' למגן אח

6400J90720 - ש' - 20קלקר ימין למגן קדמי ASX מקורי157לאמיצובישי

7181162J0079906-08 מקורי3,035.30לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן אח' חיצוני

62930B4020

תריס איוורור מגן אחורי שמאל 06-11 

מקורי64.6כןדייהטסו טריוס ש' 06-11(ח)

מקורי116.88כןאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד' 11-12 (ח)13264405

521193A93213 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי2,697.00לאלקסוס

V6R0825201B15 - מקורי1,587.00כןסקודה פביה ש' 15-21מגן מנוע תחתון שמאל

865821F000(ח) מקורי117.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09תומך ימין למגן קדמי -06

62012W320P21 - מקורי7,868.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

V575807421DGRUFR 19 - מקורי4,790.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני

V5E080710913-מקורי1,278.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי פנימי

86555G200016 - (לפנס) מקורי227כןיונדאי איוניק ש' 16-20שפם שמאל תחתון לסורג

V5F0853665G9B917 - מקורי296לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל עם חור

57731KG08208-09  ש' 08-13כיסוי פנס ערפל שמאל B3 מקורי101לאסובארו

3773554P1000015 - מקורי409.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22חיישן חניה קדמי

3915565J0106-11 'מקורי1,360.50לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15שפריצר ימין למגן קד

V5G0853665E9B9

גריל תחתון שמאל עם ערפל  13-16 

(GTI)13-20 'מקורי339לאפולקסווגן גולף ש

מקורי2,601.13לאפורד S-MAX ש' 06-14פינה שמ' למגן אח'- 06-08 (ח)1685991

091470X000(ח) 5וו גרירה למגן קד' -12D 12-16 'מקורי243.1כןקאיה ריו ש

13426359V (סטיישן) מקורי5,711.02לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 16

8.65E+0507-11 'מקורי68לאיונדאי אקסנט ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן קד

865712L000

מגן מנוע תחתון חלק קד' (כוורת) 07-

095D 07-12 'ש i30 מקורי155לאיונדאי

520210F02109-11 מקורי1,237.00לאטויוטה וורסו 09-12מגן קדמי פנימי

V5F080737813- 'מקורי194לאסיאט לאון ש' 12-19תומך ימ' למגן אח

7T4Z17E855B(ח) מקורי573.27כןפורד אדג' ש' 09-14קלקר למגן אח'- 09-11

622359780R13- 4(ח) מגן מנוע קדמי תחתוןD 09-15 'מקורי1,209.58כןרנו פלואנס ש

866202R300C/W 09-12 '(סטישין)09-12קלקר למגן אח CW i30 מקורי323לאיונדאי

V5FF80739421 - 'מקורי334כןקופרה פורמנטור - 21תומך צדדי ימ' למגן אח



866812L300

 C/W פס קישוט שמ' למגן אח' + ניקל

מקורי394כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-1209-12

865911W000(ח) 4ספוילר/פח אבנים קדמי -12D 12-16 'מקורי185.8כןקאיה ריו ש

V7L6807309T(ח) מקורי5,022.00כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09מגן אח' פנימי -04

105683700D21 - ש' - 21מגן קדמי פנימי צר S מקורי106.81לאטסלה מודל

מקורי337.21לאסיטרואן C-3 ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 161803778017

865821W00012- 4תומך ימין למגן קדמיD 12-16 'מקורי84.4לאקאיה ריו ש

V8Y4807067AGRU20 - 4/5מגן אח' חיצוניD 20 - 'ש A3 מקורי4,436.00כןאודי

866832L300

 C/W  'פס קישוט ניקל מרכזי למגן אח

מקורי785כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-1009-12

מקורי1,546.65כןסיטרואן DS3 ש' 10-18סורג מגן קדמי - 161445098016

865811W00012- 4תומך שמאל למגן קדמיD 12-16 'מקורי84.4כןקאיה ריו ש

622A0BC41A06-10 'מקורי25.79לאניסאן מיקרה ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן קד

865132L00007-09 5תומך למגן קדמי שמאלי בכנףD 07-12 'ש i30 מקורי149לאיונדאי

מקורי296.72כןאופל מוקה ש' - 21גריל תחתון שמאל - 983521398021

98351551DX21 - מקורי701.36לאאופל מוקה ש' - 21קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

מקורי1,609.44לאפיג'ו 5008 17-21פינה ימ' למגן אח' - 161923168017

מקורי22.66לאשברולט ספארק 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד' 9596182611-12

7241161M0000013- קרוסאובר 13-16מגן מנוע תחתון קדמי SX4 מקורי653.8כןסוזוקי

מקורי265לאאם ג'י EHS ש' - 21גריל תחתון שמאל - 1059733621

V3V080772320 - מקורי152לאסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמאל למגן קדמי

852134M600(ח) מקורי280.35כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תומך שמ' למגן אח' 04-07

מקורי1,215.96לאאופל מוקה 14-16פינה שמ' למגן אח' - 9535203714

V5E08537682ZZ17 - מקורי270כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פס קישוט למגן קדמי ימין

קלקר למגן קדמי 526116003003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי444.73לא08

7452LY08- (סט)   מקורי1,457.45כןסיטרואן ג'אמפי 08-11כיסוי שפם לפנס

17249RBJ000

תריס איורור שמאל במגן קד' 09-12 

מקורי195.26כןהונדה אינסייט 09-14(ח)

865522S00010- 'תומך צדדי ימני (עליון) למגן קדIX35 10-15 מקורי218כןיונדאי

57707AN42021 - 'מקורי122כןסובארו אאוטבק ש'  - 21תומך ימ' למגן אח

7871235501ABT(XLV) 17- מקורי2,749.00לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון

V5C6807863B15- מקורי301לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך מרכזי למגן אחורי

865132S000

תומך צדדי (מסילה) שמאלי למגן קדמי -

10IX35 10-15 מקורי161לאיונדאי

V5F0853665A9B9STYLE מקורי230לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל 12-16 דגם

V82A80761119 - (כוורת) ש' - 19מגן מנוע תחתון A1 מקורי1,398.00לאאודי

71505SAA000(ח) מקורי56.41כןהונדה ג'אז ש' 02-08תומך אחורי למגן אח' 05-08

V6V980786415-17 'מקורי53לאסקודה פביה ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

7239279J00-06   4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי696.4כןסוזוקי

V7P6807787A2ZZ11 - (כרום) 'מקורי3,327.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פס קישוט למגן אח

V8V38076479B912 - ש' 12-19סורג מגן קדמי A3 מקורי432לאאודי

מקורי376.16לאשברולט קפטיבה ש' 11-16תומך שמאל למגן קדמי -9680409911

7414QZ(ח) ש' 11-14כיסוי עליון לפח חזית -11 C-4 מקורי471.24כןסיטרואן פיקסו

V8W08535563Q720 - 'ש' - 20פס קישוט ימ' למגן אח A4 מקורי963לאאודי

V6J0853665E9B9(ח) מקורי244כןסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון שמאל -15

7182168P00000M16-  'מקורי49.6כןסוזוקי בלנו ש' 16-18תומך ימ' למגן אח

תפס צדדי למגן אח' שמ' 525636002103-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי320לא08

620224AM1H15 - מגן קדמי חיצוניQ70 15-18 מקורי3,020.84לאאינפיניטי

521195A90910 - ש' 07-21מגן קדמי חיצוני LS מקורי3,236.00לאלקסוס



7181153R5079920 - מקורי2,840.60כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן אח' חיצוני

109549600A21 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי S מקורי53.41לאטסלה מודל

622243HN0A13- מקורי202.18לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19תומך ימין למגן קדמי

מקורי406.96לאאופל קורסה ש' - 20גריל תחתון שמאל ללא חור - 982933458020

7241179S0020 - מקורי636.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מנוע מרכזי תחתון

850225783R18 - מקורי3,746.29כןרנו מגאן סטיישן - 18מגן אח' חיצוני

V3V080721815-19 מקורי3,895.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

מקורי1,401.48לאפיג'ו 3008 10-16גריל ימין במגן לערפל עם חור -74531110

57707FJ06013- (לבן) מקורי653לאסובארו אימפרזה 13-16שפם אחורי ימין למגן אחורי

מקורי263.64כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 532864211016

מקורי2,338.00לאפיאט פנדה ש' 12-18מגן אח' פנימי-5200910812

71501TB9G01ZD(סטיישן) -מקורי4,803.91לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17מגן אחורי חיצוני 14

V565853677C9B921 - מקורי272כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

758324BD0A18 - טרייל ש' 15-23מגן מנוע תחתון X מקורי427.12לאניסאן

מקורי180.41לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' - 1336808613

V56580725621 - מקורי266כןסקודה קודיאק ש' 17-22קלקר למגן קדמי

V8V5807067CGRU4D 2.0 12 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי6,141.00לאאודי

7452VR-09 מקורי634.67לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסגרת לפנס ערפל ימין

V4KE807434CGRU19 - מקורי5,700.00לאאודי אי-טרון - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

16737349XT20 - ש' 17-21סט גרילים תחתון ימין + שמאל C-3 מקורי501.67לאסיטרואן

מקורי3,663.25לאאופל קורסה ש' 15-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 3900283915

V565807367C9B921 - מקורי176לאסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון שמאל

622350422R17 - 4 ש' 17-23מגן מנוע תחתוןD מקורי2,306.47כןרנו גרנד קופה

5253642010

תומך צדדי שמאל למגן קדמי 05-06 

מקורי77.31כןטויוטה RAV-4 ש' 05-06(ח)

86561A400013- (רשת) מקורי770.4לאקאיה קארנס ש' 13-18סורג מגן קדמי

V8W0807065DGRU

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישנים - 

מקורי8,285.00לאאודי A4 ש' 1616-19

A205885723814 - קישוט לגריל תחתון ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,841.62לא14-21

6400C45510-12 -מקורי163לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תומך (צדדי) שמאל למגן קדמי

85022HV10AV (לבן) מקורי10,112.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני - 17

V80A807233H21 - ש' 17-22מגן תחתון למגן קדמי Q5 מקורי1,483.00כןאודי

BBM451067B(ח) 4/5תומך ימ' למגן אח' צדדי קטן -09D 09-13 'מקורי30.43כןמאזדה 3 ש

04712T7WA9015 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני תחתון HRV מקורי1,797.79לאהונדה

68078315AB17 - מקורי10,663.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי54.62כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10תומך ימ' צדדי למגן אח' -05 (ח)96545624

6410C40513-'תומך ימ'=שמ'(בומבה) למגן אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי289כן16

מקורי2,636.00לאפיאט 3D 08-20 500מגן אח' חיצוני עם הכנה לניקל - 7177763908-11

5220C649(ח) תומך שמאל (בכנף) למגן קדמי -09

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי54כן

D651502H1B

תומך צדדי ימ' למגן אח' (עליון לבן) 07-

5D 115D 07-14 'מקורי52.99לאמאזדה 2 ש

מקורי358.25כןטויוטה קאמרי ש' 07-11תושבת לוחית רישוי 521143322009-11

V5FA807241AGRU(קופרה) מקורי29כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 21

866211Y000(ח) 5קלקר למגן אח' שמאל -11D 11-16 מקורי129.7לאקאיה פיקנטו

F20223LGAH12 - ש' 12-21מגן קדמי חיצוני  NV 200 מקורי3,715.30לאניסאן



מקורי647.17כןפיג'ו 5008 17-21תומך שמ' למגן אח' - 981461588017

7177079J005PK08- 4/5פס קישוט למגן קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי383.2לאסוזוקי

850768508R

סט פסי קישוט למגן אחורי ימין + שמאל 

מקורי580.34לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23- 17

מקורי957.41לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09כיסוי מגן מנוע תחתון קדמי קדמי 514104205007-09

850427378R17 - 4 ש' 17-23מגן אח' פנימי מרכזיD מקורי737.34לארנו גרנד קופה

מקורי1,511.72לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי סטיישן -9501819213

16804705XT(חשמלי) מקורי1,576.43לאאופל מוקה ש' - 21מגן אח' חיצוני תחתון - 21

V56580742317 - 'מקורי461כןסקודה קודיאק ש' 17-22מדרגה למגן אח

865123W01011- מקורי2,087.30כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ספוילר קדמי

V3Q0199110B16 - מקורי198כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון אמצעי

7178264R0017 - קרוסאובר 17-21מכסה צדדי עליון למגן קדמי שמאל SX4 מקורי89.6לאסוזוקי

מקורי1,541.53לאקאדילאק XT5 17-21גריל תחתון ימין - 8410796117

620248105R15- מקורי65.76כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן מנוע תחתון ימין

622576HJ0A(ספורט) ש' 14-19גריל תחתון שמאל - 18 Q50 מקורי606.46לאאינפיניטי

מקורי71.59לאאם ג'י EHS ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 1002118421

V8V3807067FGRU3D 16 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי4,890.00לאאודי

מקורי1,941.43לאשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן קדמי תחתון (רשת) -9549265312

850321K11B11- מקורי1,252.01כןניסאן ג'וק 10-14מגן אח' פנימי

57711AN0309P21 - מקורי2,751.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21מגן אח' פנימי

866303W00010- מקורי2,062.60לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן אח' פנימי

57734AN01021 - מקורי1,187.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21סורג מגן קדמי

620467F000(ח) R=L מקורי72.94כןניסאן טראנו ש' 00-05תפס למגן קדמי

7416X4(ח) ש' 11-18סט כיסוי (ימ'+שמ') למגן אח'- פינתי  C-4 מקורי491.09כןסיטרואן

V7P6807421BGRU11- מקורי8,925.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מגן אח' חיצוני

866202S01010- 'קלקר למגן אחIX35 10-15 מקורי468כןיונדאי

57731AN20021 - מקורי1,155.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21גריל תחתון שמאל

7175061M10C48(ח) קרוסאובר 13-16מסגרת לפנס ערפל ניקל ימין - 13 SX4 מקורי439.9כןסוזוקי

V5F0853666A9B9STYLE מקורי217כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין 12-16 דגם

5827079S0020 - מקורי603כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן קדמי פנימי

מקורי709.37לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון שמאל ללא חור - 898236273017

86614G6700(X LINE) 20 - 'תומך ימ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי213.8כן

521160K18015- מקורי718.42כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

86591G6700(X LINE) 20 - ספוילר קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי434.1לא

מקורי956.8כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון למצננים - 16 (ח)5311347060

מקורי318.94לאשברולט טראוורס 17-23קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 8454129422

V760807248A18 - מקורי548לאפולקסווגן טוארג - 18קלקר תחתון למגן קדמי

42772012(LT PLUS) 20 - 'מקורי2,404.22לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה ימין למגן קד

42772013(LT PLUS) 20 - 'מקורי2,404.22לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה שמאל למגן קד

52129F414020 - סורג מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,755.00כן22

מקורי3,586.24לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי - 236671920

850460K03115 - מקורי82.18לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למתז מים ימין במגן קדמי

04717T7JH00ZE15 - 'ש' 15-18פינה ימ' למגן אח HRV מקורי1,754.93כןהונדה

86612H90405D - 17 5מגן אחורי חיצוני תחתוןD/4D 17-22 'מקורי443.2כןקאיה ריו ש

531020D20017 - מקורי3,104.37לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

V5H0807217ABGRU(GTI) 21 - מקורי3,582.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי חיצוני

V5H6807417SGRU(GTI) 21 - מקורי2,990.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21מגן אח' חיצוני

850445579R18 - 'מקורי725.45לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימ' למגן אח



71104TARG50ZE18 - 'מקורי169.99כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

6405A241XAV 18 - פס קישוט מרכזי למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,453.00לא21

B3T580744108- 'מקורי92לאסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי1,264.76לאב.מ.וו X5 ש' 19-סורג מגן קדמי עם חיישנים - 5111742180519

521190D09003-06 מקורי881לאטויוטה יאריס ש' 03-06מגן קדמי חיצוני

מקורי934.89לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן מנוע תחתון מרכזי - 5175734085719

84423342(RS) 21 - 'מקורי2,091.32לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פס קישוט למגן אח

מקורי458.14לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל - 5111806936919

531120H170(ח) מקורי988.54כןטויוטה אייגו ש' 15-21סורג מגן קדמי - 18

86682S150021 - 'מקורי64כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך שמ' למגן אח

מקורי936.73לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג מגן קדמי51117464269

מקורי1,077.65לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג מגן קדמי (רשת) - 5111806936719

86641S150021 - מקורי333כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

86671S160021 - מקורי5,724.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

521195E95617-20 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים IS250 מקורי6,963.00לאלקסוס

מקורי2,462.30כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19סורג מגן קדמי - 19 (יבוא מקביל)5310202430

86578S160021 - מקורי1,272.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21ספוילר קד' שמאל

86652F2AA019 - מקורי235כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

768770H03015 - מקורי299.84כןטויוטה אייגו ש' 15-21ספוילר קדמי

מקורי958.47לאב.מ.וו 700 ש' 09-22קלקר למגן קדמי - 5111747513419

86614F200016- 'מקורי321כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך ימ' למגן אח

B3T5807521D08-  מקורי400לאסקודה סופרב ש' 08-13ספוילר אחורי

מקורי1,117.63לאשברולט בלייזר - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 8438634119

52165F490117 - כיסוי בורג עליון במגן אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי132.37כן22

מקורי307.87לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20סורג מגן קדמי - 4261576720

מקורי2,891.72לאב.מ.וו 120 ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי תחתון -5111985069120

86560J9CB021 - מקורי2,831.00כןיונדאי קונה ש' - 18סורג מגן קדמי

V4H0807697T9415 - ש' 10-18סורג מגן קדמי A8 מקורי2,654.00לאאודי

V11A8075322UC22 - ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף ID4 מקורי1,015.00לאפולקסווגן

מקורי1,539.22לאב.מ.וו 200 ש' - 20סורג מגן קדמי -5111749695520

51118099896(M) 19- מקורי13,447.46לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן קדמי חיצוני

86650S800021 - מקורי6,721.00לאיונדאי פאליסייד - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

52119F491020 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,254.00כן22

86617S800021 - 'מקורי124כןיונדאי פאליסייד - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

V11A807983GRU22 - 'ש' - 22פינה שמ' למגן אח ID4 מקורי2,150.00לאפולקסווגן

מקורי282כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07ספוילר קד' שמאל -05 (ח)7685212120

מקורי1,201.49לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פח אבנים/ספוילר אחורי 5112733232415-18

V7LA807217A9B920 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי6,771.00לא15-22

V2K7807241AGRU21 - 'מקורי111לאפולקסווגן קאדי ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

86683B900014 - ש' 14-19תומך אחורי תחתון למגן אח' פנימי i10 מקורי120כןיונדאי

מקורי3,590.19כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני - 2X4 17 (דגם מוגבה)8983303280

86671S800021 - מקורי992כןיונדאי פאליסייד - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,899.28לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פח אבנים/ספוילר אחורי 5112733877415-17

86694S800021 - 'מקורי313כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי3,160.88לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מגן אח' חיצוני תחתון 5112748827319-21

29130A900015- מקורי147.5כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן מנוע שמאל

86610J7040V 19 - 5/סטיישן ש' - 19מגן אח' חיצוניD מקורי3,019.60לאקאיה סיד

86950CM00021 - מקורי1,619.00לאיונדאי קונה ש' - 18כונס אוויר אקטיבי



86511G570021 - מקורי5,101.20לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

86670N706021 - (מגלש) מקורי2,230.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

521520K170V 15 - 'מקורי2,309.07לאטויוטה היילקס ש' 15-21פינה שמ' למגן אח

מקורי3,682.00לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר קדמי - 524127802015

D20150350(ח) מקורי180כןמאזדה דמיו ש' 01-03תומך שמ' למגן אח' 01-03

64900BY11021 - מקורי2,855.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן קדמי פנימי

5312206040SE 18 - מקורי1,487.37לאטויוטה קאמרי ש' - 18ספוילר קדמי

86520AA00021 - מקורי558כןיונדאי אלנטרה ש' - 21קלקר למגן קדמי

מקורי4,519.25לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע מרכזי תחתון - 514104707119

תומך ימין למגן קדמי 4D 07-10 (ח)96648506

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי18.39כן

622358126R12- מקורי405.36לארנו גרנד סניק ש' 12-13מגן מנוע תחתון

86561AA000R5T21 - מקורי661כןיונדאי אלנטרה ש' - 21גריל תחתון שמאל

86591AA00021 - מקורי1,151.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ספוילר קדמי

86532R002021 - מקורי917.5לאקאיה קרניבל ש' - 21פס קישוט למגן קדמי תחתון

86595R002021 - מקורי1,268.90לאקאיה קרניבל ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

521190X954V 18-20 מקורי6,875.54לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

מקורי1,668.60לאלקסוס NX ש' 15-23מגן מנוע תחתון - 514107801015

86519AA020

תושבת לוחית רישוי קד' עם חור לחיישן 

מקורי163כןיונדאי אלנטרה ש' - 21- 21

526110D16021 - מקורי590.45כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קלקר למגן קדמי

86380AA000R5T21 - מקורי192לאיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי לחיישן בסורג מגן קדמי

V4G0807611E15 - ש' 12-17מגן מצננים תחתון A6 מקורי625לאאודי

64900G200016 - מקורי4,150.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי פנימי

מקורי1,873.50כןלקסוס  RX ש' 08-22סורג מגן קדמי 531124832015-19

86563R201022 - 'מקורי530.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי ערפל שמ' קד

520210R100V 19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי RAV-4 מקורי1,679.00לאטויוטה

86695R201022 - 'מקורי1,074.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט ימ' למגן אח

V6J88074349B912-(סטיישן) מקורי1,154.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי

SU001A464817 - 'מקורי6,497.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פינה ימ' למגן אח

86617BY20021 - 'מקורי140כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

86529R200022 - 'מקורי338.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23תושבת לוחית רישוי קד

526180D18021 - מקורי1,091.36כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן תחתון למגן קדמי

מקורי750.6לאקאדילאק CTS ש' 14-18גריל תחתון שמאל - 2316867514

68334921AA

מגן קדמי חיצוני עליון עם מתזים 

מקורי8,841.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22וחיישנים - 17

622263JA0A14 - ש' 14-19תומך ימין למגן קדמי QX60 מקורי827.81לאאינפיניטי

LR09930118 - גריל תחתון שמאל

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי3,679.45לא12-22

7186275K00Z2S08 - '4/5פס קישוט כסף למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי251.5כןסוזוקי

V8W5807067AGRU16 - ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 מקורי7,885.00לאאודי

V575807425AU3416-19 מקורי1,336.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי

7246052R0000017 - מקורי647.4כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מצננים תחתון

מקורי920כןפיאט 3D 08-20 500סורג מגן קדמי עליון 73564207408-14

V81A807647C4W317-20 ש' 17-22סורג מגן קדמי Q2 מקורי824לאאודי

V5F0853667H9B917 - (דגם קופרה) מקורי497כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

מקורי1,227.58לאלקסוס UX200 ש' - 19מגן קדמי פנימי עליון מרכזי - 525217601019

H5211EM3MA

תומך שמ' למגן אח'(קצה שלדה) -08 

4/5D4/5D 08-11 'מקורי255.81לאניסאן טידה ש

מקורי413.5כןאופל אינסיגניה 11-16מגן מנוע תחתון ימין -11 (ח)13239610

מגן אח' פנימי -SW 11 (ח)1853648

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי2,958.49לא



מקורי365לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 521167602019

6400J89521 - מקורי697לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תושבת גריל עליון שמאל

V575807421GGRU(קופרה) מקורי2,974.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני עליון - 20

57731FJ28015 - מקורי413לאסובארו אימפרזה 13-16גריל תחתון ימין

865642G510(ח) מקורי164.9כןקאיה מגנטיס 09-10גריל תחתון ימין 09-10

83A807441AGRU19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח Q3 מקורי153לאאודי

57704AJ03110- (2000 נפח) ש' 09-14מגן קדמי חיצוני B4 מקורי2,420.00לאסובארו

מקורי690.2לאקאדילאק CTS ש' 14-18קישוט גריל תחתון שמאל - 2290001914

4578827AJ17 - מקורי3,726.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' פנימי

מקורי724.61לאלקסוס IS250 ש' 08-20תושבת לוחית רישוי קד' - 521145325015

V83A807108AGRU19 - 'ש' - 19פינה ימין למגן קד Q3 מקורי3,496.00לאאודי

6407A27121 - מקורי1,596.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21קישוט עליון גריל תחתון שמאל

V575853666M041(ח) (קופרה) מקורי349כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין - 20

מקורי4,344.80לאלקסוס ES ש' 15-18מגן אח' חיצוני - 521593395515

85022EM00J5D -08 4/5מגן אח' חיצוניD 08-11 'מקורי2,473.79לאניסאן טידה ש

V80A80745317 - 'ש' 17-22תומך שמ' למגן אח Q5 מקורי352לאאודי

מקורי44.16לאאופל קורסה ש' 11-15תומך צדדי שמ' למגן אח' -1325039211

866341J50012- 'תומך תחתון למגן אחi20 12-15 מקורי50כןיונדאי

V5G6807441AGRU(ח) מקורי93כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 17

מקורי609כןפיאט בראבו ש' 09-11תומך מרכזי למגן קדמי -09 (ח)51775646

6512A446(ח) ספוילר קד' ימין-13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי272כן16

7452YQ11- מקורי245.11לאפיג'ו 5008 10-16כיסוי פנס ערפל ימין

מקורי397.09כןסיטרואן קקטוס 15-20תומך מרכזי למגן אח' -980168648015

7452YR(ח) מקורי581.54כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי פנס ערפל שמאל -11

V5E0807611A9B9(RS) 13 - מקורי328לאסקודה אוקטביה 13-16מגן תחתון למגן קדמי

620225SH3C19 - מקורי5,643.31לאניסאן ליף 19-22מגן קדמי חיצוני

מקורי2,915.00כןאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן תחתון למגן קדמי - 5055644217

68351583AB17 - מקורי4,445.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני עליון

94563981

תושבת לפנס ראשי שמאל (כיסוי חיצוני 

מקורי5.41לאשברולט ספארק 11-15שחור) -11

103483200D21 - 'ש' - 21תומך ימ' למגן אח X מקורי77.84לאטסלה מודל

A9106862600905119 - מקורי724.27לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס דריכה אחורי

6400A58508- מקורי100לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12גריל תחתון ימין ללא ערפל

מקורי678.89כןסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון ימ' למגן אח' -15 (ח)1611429180

865221Y3003D 13- (צר) 3סורג מגן קדמי עליוןD 13-16 מקורי527.9לאקאיה פיקנטו

A253885182515-19 מגן אח' חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,619.42לאש' 15-21

MU48800613- מקורי61כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קליפס למגן קדמי

V8U0807682ST9417-19 ש' 11-18גריל תחתון ימין Q3 מקורי1,286.00לאאודי

74614T1GG0213 - ש' 13-18מגן מנוע תחתון שמאל CR-V מקורי8,023.03לאהונדה

86614A620012- תומך ימ' למגן אח' צדדי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי386כן/סטישין

מקורי355.31כןפיג'ו 508 ש' 11-18סט תומך ימין(מרובע) למגן קדמי -74216611

V6VA80724822 - מקורי79כןסקודה פביה ש' - 22קלקר למגן קדמי

866831Y3203D 13- '3פס קישוט למגן אחD 13-16 מקורי452.8לאקאיה פיקנטו

7422Y9(ח) מקורי399.1כןפיג'ו 508 ש' 11-18סורג מגן קדמי -11

BCW850104A(ח) 4/5תומך שמאל לגריל מגן קדמי 09-10D 09-13 'מקורי99כןמאזדה 3 ש

A15688025409999

מגן אח' חיצוני ללא חיישנים עם חורים 

לקישוט - 14

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי15,881.69לא14-18



מקורי70.25לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך ימין למגן קדמי - 1336887311

511802661R18 - 'מקורי89.24כןרנו קפצ'ור ש'  13-22כיסוי וו גרירה במגן קד

B3T08536779B908- מקורי183לאסקודה סופרב ש' 08-13סורג מגן קדמי

103482900D21 - 'ש' - 21תומך שמ' למגן אח X מקורי77.84לאטסלה מודל

865251C000(ח) מקורי129כןיונדאי גטס ש' 03-05ספוילר/פח אבנים קדמי 03-05

V6V08076119B915 - מקורי262כןסקודה פביה ש' 15-21מגן מצננים תחתון

מקורי311לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן מנוע תחתון  קדמי -526180501009

7174579S1020 - 'מקורי214.1כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21תושבת לוחית רישוי קד

866173W00010- 'מקורי8.8לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן אח

BJ1V50270(ח) מקורי224כןמאזדה לנטיס ש' 99-04תומך ימ' למגן אח' -99

57731SJ180V 19-21 מקורי546כןסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין

525750D03007-11 'מקורי123לאטויוטה יאריס ש' 07-11תומך ימ' למגן אח

57711FL0209P(CROSSTREK) 18 - ש' - 18מגן קדמי פנימי XV מקורי3,680.00לאסובארו

04711SEA010ZZ06-08 מקורי3,456.52לאהונדה אקורד ש' 03-08מגן קדמי חיצוני

866951H100(ח) 5/סטיישן ש' 10-12כיסוי פלסטיק תחתון למגן אח' -10D מקורי502.2כןקאיה סיד

57731SJ55022 - מקורי129לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל

V8V3807647B9B913 - ש' 12-19סורג מגן קדמי A3 מקורי670לאאודי

V575807421GRU16-19 מקורי5,300.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני

814820D02007-09 מקורי212.27לאטויוטה יאריס ש' 07-11גריל תחתון שמאל

V5758072419B916 - 'מקורי262לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד

3556678R0019 - מקורי203.7כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19תושבת גריל תחתון שמאל

620904EA1B14-16 מקורי1,034.20כןניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר למגן קדמי

V81A807065GRU21 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני Q2 מקורי4,290.00לאאודי

1628933080

סט תומכים צדדים למגן קדמי ימין + 

מקורי861.2לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18שמאל - 18

V7L6807155A9B9(ח) מקורי57כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09כיסוי וו גרירה במגן קד' 04-07

V3V080718415-19 מקורי107כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימין למגן קדמי

57731SJ62022 - מקורי666לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין עם חור

מקורי1,593.00לאטויוטה היאס ש' 08-12מגן אח' חיצוני -521592644008

H52114EAMA14- מקורי851.15כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמ' למגן אח' בומבה

V81A807681R9B921 - ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q2 מקורי316כןאודי

04715TR0A00ZZ12-4מגן אח' חיצוני -ללא חיישניםD 12-17 'מקורי2,713.32לאהונדה סיווק ש

מקורי30.61לאשברולט אופטרה ש' 4D 03-10תומך צדדי שמאל למגן קדמי 9654554703-10

V81A853053C4W321 - ש' 17-22קישוט גריל תחתון שמאל Q2 מקורי308כןאודי

86636SG02012 - ש' 12-17עין למתיז שמשה XV מקורי338לאסובארו

V81A807968A4W321 - 'ש' 17-22פס קישוט ימ' למגן אח Q2 מקורי279לאאודי

86636SG36116 - מקורי370לאסובארו פורסטר 13-18עין למתיז מים ימין

86641S801021 - מקורי416כןיונדאי פאליסייד - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

51125A40FE1(M Sport) 21- ש' 18-21מגן אח' חיצוני עליון X4 מקורי11,475.30לאב.מ.וו

86642S801021 - מקורי412כןיונדאי פאליסייד - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

86610AR05021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני G80 מקורי3,691.00לאגנסיס

622A15DA0A18 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדQX30 18-19 מקורי77.2לאאינפיניטי

DNY250221D4D 10-12 4מגן אח' חיצוניD 10-14 'מקורי1,778.07לאמאזדה 2 ש

LR083055-17  מקורי15,090.20לארובר דיסקברי 5 ש' -16מגן קדמי חיצוני

V5L6807393A14 - 'מקורי87לאסקודה יטי 14-18תומך צדד שמ' למגן אח

7176168P305PKM

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל + 

מקורי60.7כןסוזוקי בלנו ש' 16-18לד - 16 (ח)

מקורי3,290.00כןטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23מגן קדמי חיצוני - 521190890410

29110Q525020 - מקורי1,294.90לאקאיה סלטוס ש' - 20מגן מנוע תחתון



52131K002020 - מקורי1,523.60כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן קדמי פנימי

86610H651021 - מקורי2,087.00כןיונדאי אקסנט 19-22מגן אח' חיצוני

86588G631018 - תושבת גריל תחתון ימיןGT LINE - 18 מקורי66.4כןקאיה פיקנטו

68538437AA21 - מקורי10,195.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי4,203.00לאפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי חיצוני תחתון שחור - 73564397716

33921TR0E0112 - 4גריל תחתון ימיןD 12-17 'מקורי917.29כןהונדה סיווק ש

מקורי3,193.06לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני - 2X4 17 (דגם רגיל)8983433290

7175173K005PK08-10 מקורי127.6לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון ימין ללא ערפל

32133467V 18 - ש' 18-21מגן אח' פנימי XC-60 מקורי5,120.49לאוולוו

86568A800016 - מקורי154.7לאקאיה אופטימה ש' 16-20כונס אוויר ימין במגן קדמי

86510H8KA021 - מקורי4,243.50לאקאיה סטוניק - 18מגן קדמי חיצוני עליון

850906568RCW 17 - 'מקורי1,962.16לאדאצ'יה לוגאן 17-18קלקר למגן אח

57731SJ30019 - 'מקורי188לאסובארו פורסטר - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

814820H16018 - מקורי156.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי פנס ערפל שמאל

86511Q000021 - מגן קדמי חיצוניi20 - 21 מקורי3,215.00כןיונדאי

51127380015

 (F56) 14-20 פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,316.94לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14(ONE) (עם חיישני חניה)

86610Q001021 - מגן אח' חיצוניi20 - 21 מקורי3,072.00כןיונדאי

58398F401017- 'כיסוי רצפה תחתון למגן אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי394.29כן22

86517Q000021 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדi20 - 21 מקורי357לאיונדאי

86572C550018 - מקורי225.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

BABD50170A17 - '4/5תושבת לוחית רישוי קדD 13-18 'מקורי227.74כןמאזדה 3 ש

57711AJ0419P4D 10- ש' 09-14מגן אח' פנימי B4 מקורי1,418.00לאסובארו

מקורי331.11לאטויוטה אוונסיס 09-14תומך ימ' למגן אח' (צדדי ארוך) -525750504109

7410AX08-11 (ארוך) מקורי2,476.04לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מגן אח' חיצוני

86519C870016 - 'קרוס 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד i20 מקורי132כןיונדאי

57731FG010WU4/5D 08- 'ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן אח B3 מקורי138לאסובארו

86565C870016 - קרוס 16-18ספוילר/פח אבנים קדמי i20 מקורי1,868.00כןיונדאי

7.42E+08

סט תומך למגן אח' R+L פינתי (7 מ') -

מקורי528.12כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 0707-10 (ח)

8337A148

מסגרת פנימית פנס ערפל אחורי מרכזי 

מקורי436כןמיצובישי ASX ש' - 20- 20

V5JH807863A13- מקורי102כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך מרכזי למגן אחורי פלסטיק

86611M3000(ח) מקורי2,253.20כןקאיה ג'ויס ש' 01-05מגן אח' חיצוני -01

850225FA2B(אדום) מקורי4,649.38כןניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

7242052R0000017-19 מקורי431.6כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מנוע קדמי שמאל

מקורי83.46לאפורד S-MAX ש' 06-14גריל תחתון שמאל 1701543-06

מקורי235.61לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' -2087779713

V6F0807482DYMSFR 17 - מקורי835לאסיאט איביזה  ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

V5Q0825236R16 - מקורי563לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון קדמי

V5E9807421CW 13- מקורי2,680.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' חיצוני

V3AA807248D(ח) מקורי444כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15קלקר ימין למגן קדמי -11

7410V2(ח) מקורי2,281.68כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08מגן אח' חיצוני 05-08

5370C42421 - מקורי1,993.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן מנוע תחתון מרכזי

84927SG03016 - מקורי147כןסובארו פורסטר 13-18תושבת פנס ערפל קדמי שמאל

V8W5807067KGRU(S4) 20 - ש' - 20מגן אח' חיצוני A4 מקורי9,023.00לאאודי

71501SJD000ZF06-09 ש' 06-09מגן אח' חיצוני FR-V מקורי3,500.35לאהונדה



741691

סט תומכים  R+L (משולש) למגן אח' 

מקורי257.18כןפיג'ו  307 ש' 02-0702-05 סטיישן (ח)

מקורי206.26לאטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04תומך שמ' למגן אח' צדדי 525760206003-07

מקורי694.68כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימ' למגן אח' - 19 (ח)9816808480

6410CW011P(כסוף) מקורי5,364.00לאמיצובישי טרייטון - 20מגן אח' חיצוני - 20

V5F0853667L9B9V 17 - מקורי459כןסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

מקורי973.82לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך שמאל למגן קדמי - 525364802008

V8W0807682AM3Q720 - ש' - 20גריל תחתון ימין A4 מקורי1,531.00לאאודי

G8137JD0M0(ח) 'מקורי282.98כןניסאן קשקאי ש' 08-14פינה ימ' למגן אח

V2Q0825236H18 - מקורי842כןסיאט ארונה ש' - 18מגן מנוע תחתון

71160TGGE0017 - 5תומך תחתון במגן קדמיD 17-22 'מקורי2,647.17כןהונדה סיווק ש

V8U0807061QGRU16 - ש' 11-18ספוילר קדמי תחתון Q3 מקורי1,593.00לאאודי

מקורי288כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך ימין צדדי למגן קדמי -5190220810

A118885800219 - 'קלאס ש' 13-22תומך ימ' למגן אח CLA מקורי986.53לאמרצדס

V57A807367A9B922 - מקורי172לאסקודה קארוק - 22גריל תחתון שמאל

מקורי1,104.12לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי חיצוני - 981096378009

71502TGGA501.5L 17- 5מגן אחורי חיצוני תחתוןD 17-22 'מקורי2,439.06כןהונדה סיווק ש

86631B202014- מקורי1,599.20כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' פנימי

GS1D50C12A(ח) מקורי108.97כןמאזדה 6  ש' 08-13מסגרת ניקל לגריל תחתון ימין -08

5379A473(ח) מקורי129כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מסיט רוח שמאל  -13

5216304010

כיסוי פלסטיק מדרכה ימין מגן אחורי -

מקורי278.53כןטויוטה היילקס ויגו ש' 1206-15 (ח)

מקורי3,895.95לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים 521595390608-11

86641B200014- מקורי305.6לאקאיה סול ש' 14-18תומך שמ' למגן אח' בומבה

V57A807061B9B922 - מקורי716כןסקודה קארוק - 22ספוילר/פח אבנים קדמי

5216404010

כיסוי פלסטיק מדרכה שמאל מגן אחורי -

מקורי278.53כןטויוטה היילקס ויגו ש' 1206-15 (ח)

960158977R18 - מקורי271.65לארנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קדמי

מקורי812.54לאטויוטה RAV-4 ש' 01-05פינה שמ' למגן אח' (קצר) 521624290701-05

V81A807323GRU17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון Q2 מקורי2,609.00כןאודי

71598TGGA0117 - '5תומך שמ' למגן אחD 17-22 'מקורי109.97כןהונדה סיווק ש

V760807217ALGRU18 - מקורי8,886.00כןפולקסווגן טוארג - 18מגן קדמי חיצוני

מקורי6,497.44כןפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 17 (ח)2374463

V57A853677D9B922 - מקורי257כןסקודה קארוק - 22סורג מגן קדמי עליון

7422W011- 'מקורי683.4כןפיג'ו 508 ש' 11-18קלקר למגן אח

מקורי3,538.95כןפורד קוגה ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 210642317

71102TGGA001.0L 17 - 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 17-22 'מקורי1,667.27לאהונדה סיווק ש

865631R00011- ש' 11-18כיסוי פנס ערפל שמאל i25 מקורי111לאיונדאי אקסנט

CE2050C11A08-10 מקורי218.37כןמאזדה 5 ש' 05-10גריל תחתון ימין

A167885720320 - פס קישוט למגן קדמי ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,180.63לאש' 15-20

735589785

פינה ימין למגן קד' (דגם צורה קצרה) -

מקורי1,220.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 1414-21

CE19519L1(ח) מקורי206.68כןמאזדה 5 ש' 05-10ספוילר קד' שמאל 08-10

A1188850302

מגן אח' חיצוני תחתון - 19 (חבילת 

(AMG19- 'ש A קלאס W177 מקורי4,285.44לאמרצדס

V57A80781122 - מקורי143לאסקודה קארוק - 22מוביל אוויר במגן קדמי שמאל

57704AL12015- ש' 15-18מגן אח' חיצוני B4 מקורי2,980.00לאסובארו

962106LB0A20 - 'מקורי494.22לאניסאן סנטרה ש' - 20תושבת לוחית רישוי קד



V5G08059159B913-מקורי786לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ספוילר קדמי

865142T00012 מקורי45.2כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימין לכנף קדמי

מקורי1,566.98כןסיטרואן C-4  ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון - 983469368021

865241W20012-14 (ללא ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 12-16 'מקורי232.7לאקאיה ריו ש

מקורי173.61כןפורד מונדאו ש' 01-07תומך שמאל צדדי  למגן קדמי -01 (ח)1357683

865231W20012-14 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 12-16 'מקורי232.7לאקאיה ריו ש

V57580782304119 - מקורי439לאסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי

57704SG01213 - מקורי2,480.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן אחורי חיצוני

V5G6807394A13-'מקורי159לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימ' למגן אח

622496LB0A

תפס תחתון שמאל לפגוש קדמי 

מקורי913.21לאניסאן סנטרה ש' - 20(לראדר) - 20

מקורי460.39כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי - 983071308021

מקורי2,700.00כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן קדמי חיצוני -521195298711

04715TM8000ZZמקורי4,289.99לאהונדה אינסייט 09-14מגן אח' חיצוני -12 לצבע

V5E31217649B920 - מקורי94כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

מקורי137.66לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 15611912216

מקורי359.46כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח' - 983071428021

מקורי387.72כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 983071458021

98353310XY21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי  C-4 מקורי2,060.65כןסיטרואן

57707AL32015- 'מקורי355לאסובארו אאוטבק ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

521410K010(ח) מקורי343.83כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך ימין למגן קדמי (זרוע) 06-08

6400A480(ח) R=L מקורי147כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תומך מוביל למגן קדמי

57707AL330(ח) מקורי337כןסובארו אאוטבק ש' 15-20תומך שמ' למגן אח' -15

מקורי135.25כןשברולט אורלנדו ש' 12-18תומך מרכזי למגן אחורי - 12 (ח)96895619

866114H00008- מגן אח' חיצוניi800 08-21 מקורי3,437.00כןיונדאי

57704FJ07016- ש' 12-17מגן קדמי חיצוני XV מקורי2,100.00לאסובארו

A253885030015 - פח אבנים/ספוילר אחורי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי6,188.66לאש' 15-21

86613H840018 - 'מקורי217.8לאקאיה סטוניק - 18תומך צדדי שמ' למגן אח

105835799B21 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח X מקורי38.92לאטסלה מודל

MN150990WA05-10 מקורי2,759.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מגן אח' חיצוני

865132V00011- מקורי189לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16תפס צדדי שמאל למגן קדמי

V81A807967A4W321 - 'ש' 17-22פס קישוט שמ' למגן אח Q2 מקורי279לאאודי

57704FL2305D 17 - מקורי5,710.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן אח' חיצוני

7176157M105PK13- מקורי105.7לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מסגרת פנס ערפל שמאל

V5WA825236C20 - 4/5מגן מנוע תחתוןD 20 - 'ש A3 מקורי1,006.00כןאודי

86519A7000(ח) מקורי85.8כןקאיה פורטה 13-18תושבת לוחית רישוי קד' 13-15

57731FJ3104X4 15-16 מקורי536לאסובארו אימפרזה 13-16גריל תחתון שמאל

865122S30010-13 ספוילר למגן קדמיIX35 10-15 מקורי471לאיונדאי

86631A700013-15 מקורי1,796.50לאקאיה פורטה 13-18מגן אח' פנימי

מקורי9,675.96לאקאדילאק XT4 19-22מגן קדמי חיצוני - 8464692219

85075EM00A(ח) 5D 08--'4/5פס קישוט שמ' למגן אחD 08-11 'מקורי455.21כןניסאן טידה ש

V3V0853768D2ZZ20 - מקורי391כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי ימין

865512S000

תומך צדדי שמאל (עליון) למגן קדמי 

10-11IX35 10-15 מקורי224לאיונדאי

622243VU0A14- מקורי188.7כןניסאן נוט ש' 14-17תומך ימין למגן קדמי

7171261M0000013- 'קרוסאובר 13-16כיסוי וו גרירה במגן קד SX4 מקורי70.8לאסוזוקי

622253VU0A14- מקורי237.4לאניסאן נוט ש' 14-17תומך שמאל למגן קדמי

V575853666S041(קופרה) מקורי330לאסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין - 21

V3V0807611A20 - מקורי361כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן מצננים תחתון

V5L0807241A14 - 'מקורי34לאסקודה יטי 14-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V4M0807241D9B920 - 'ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד Q7 מקורי137לאאודי



V5L08076819B914 - מקורי90כןסקודה יטי 14-18גריל תחתון שמאל

850323VU0A14- מקורי1,288.77כןניסאן נוט ש' 14-17מגן אח' פנימי

V65780744119 - 'מקורי20כןסקודה סקאלה - 19כיסוי וו גרירה במגן אח

V5C6807248B11-12- מקורי378לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15קלקר ימין למגן קדמי

A90788505009K8319 - מקורי1,085.62לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מדרגה למגן קדמי

V5C680718411- (צדדי) מקורי189לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימין למגן קדמי

865542K50012- מקורי89.7לאקאיה סול ש' 12-13תומך ימין למגן קדמי

1.76881E+1313 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי4,818.34לא18

852103VV0A14- מקורי290.9כןניסאן נוט ש' 14-17תומך למגן אח' ימ'=שמ' בומבה

מקורי11,780.11לאקאדילאק XT4 19-22מגן אח' חיצוני עליון - 8466134419

7178179S005PK21 - מקורי31.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי רדאר קדמי

מקורי177.96לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל 521284790213-14

6400F55008- 4תומך ימין למגן קדמיD 08-15 'מקורי164לאמיצובישי לנסר ש

V6F0807221DGRU17 - מקורי2,750.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

866142B70010- 'מקורי226לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך ימ' למגן אח

6402A27314-19 מקורי365כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22(ח) גריל תחתון שמאל עם ניקל

V57A807368A9B922 - מקורי145לאסקודה קארוק - 22גריל תחתון ימין

V8W6853551A2ZZ17 - 'ש' 17-22פס קישוט ניקל למגן אח A5 מקורי3,949.00לאאודי

מקורי3,615.68כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מגן אחורי חיצוני -16 (ח)1609617280

18722365D 15 - ספוילר אחורי

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי889.9כן19

7416Z8(ח) מקורי1,050.08כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך עליון למגן קדמי -11

מקורי441.53כןפיג'ו 5008 10-16גריל תחתון שמאל -10 (ח)745307

מקורי306.26לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22קלקר עליון למגן קדמי - 5054431117

מקורי7,856.97לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני עליון 8438525118-20

מקורי413כןפיאט 500X ש' 15-18תריס אוורור למגן אחורי -15 (ח)52006090

86567A780016 - (מוביל אוויר) מקורי28.1לאקאיה פורטה 13-18גריל תחתון שמאל

5379A53908- ( קד' גדול) מגן מנוע תחתון

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי891לא

V8Y0807671TB24/5גריל תחתון שמאל - 20 סדאןD 20 - 'ש A3 מקורי1,455.00לאאודי

C51350C2110-11 מקורי201.56לאמאזדה 5 ש' 10-18(ח) גריל תחתון שמאל עם חור

71198TEAT0118 - 4תומך שמאל למגן קדמיD -18 'מקורי126.01כןהונדה סיווק ש

866813X10011- ש' 11-15תפס שמ' עליון למגן אח' פנימי i35 מקורי82כןיונדאי אלנטרה

V5G0854661FRYP17 - מקורי491כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי390.18לאשברולט קרוז 08-20סך שמש שמאל - 9503427208

V80A807680FRN417-20 ש' 17-22גריל תחתון ימין Q5 מקורי2,602.00לאאודי

מקורי501כןפיאט 500X ש' 15-18קלקר למגן אחורי -15 (ח)52024171

866121YBD015 - 3פח אבנים/ספוילר אחוריD 13-16 מקורי949.6לאקאיה פיקנטו

UR56500U0D

תומך צדדי שמאל למגן קדמי 07-10 

מקורי167.29כןמאזדה BT-50 פיק אפ 07-10(ח)

A1778800100999919- ש' -19מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים A קלאס W177 מקורי18,435.97לאמרצדס

A17788048019999(AMG) 19- ש' -19מגן אח' חיצוני A קלאס W177 מקורי16,534.26לאמרצדס

526010D01012- מקורי736.4כןטויוטה יאריס ש' 12-13קלקר תחתון למגן קדמי

B5J9807305C08- מקורי661כןסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' פנימי סטיישן

V5LA80724821 - מקורי172לאסקודה אניאק ש' - 21קלקר למגן קדמי

71108TFJG0018 - 4גריל תחתון שמאלD -18 'מקורי451.52לאהונדה סיווק ש

865172S30010-13 'כיסוי וו גרירה במגן קדIX35 10-15 מקורי57כןיונדאי

71530TEAT00ZZ(ח) 4מגן אח' פנימי - 18D -18 'מקורי3,178.07כןהונדה סיווק ש



V57A807183A22 - מקורי135לאסקודה קארוק - 22תומך שמאל למגן קדמי

6410D94520- מקורי4,339.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מגן אח' חיצוני

51127380009

מגן אח' חיצוני עם אגזוז שמאל 14-20 

(F56)(COPPER/ONE)14- 'מקורי6,985.75לאב.מ.וו מיני קופר ש

51125A3C94922 - מקורי7,459.33לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים

57014K001020 - מקורי1,409.70כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך בומבה למגן קדמי שמאל

86614H90005D - 17 '5תומך צדדי ימ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי114.3כןקאיה ריו ש

מקורי3,584.97כןטויוטה פריוס ש' 16-20כונס אוויר למגן קדמי - 530191202019

86617J9BB021 - 'מקורי147לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

86552A800016 - מקורי113.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

86568G500016 - מקורי253.9כןקאיה נירו 16-23פתח אוויר ימין במגן קדמי

מקורי969.34לאב.מ.וו X6 ש' - 20גריל תחתון שמאל - 5111806994520

86697E670018 - מקורי768לאיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי תחתון אמצעי למגן אחורי

גריל תחתון ימין ללא ערפל - 521276015018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי607.41לא21

71593T7AJ0015 - 'ש' 15-18תומך צדדי שמ' למגן אח HRV מקורי115.9לאהונדה

V5J0853677A9B9(ח) מקורי270כןסקודה פביה ש' 08-14סורג מגן קדמי-11

86520H8AB05D 21 - 5קלקר למגן קדמיD/4D 17-22 'מקורי473.4כןקאיה ריו ש

86561H8AC05D 21 - 5גריל תחתון שמאלD/4D 17-22 'מקורי180.8כןקאיה ריו ש

84147F100016 - מקורי169.1כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע אמצעי ימין

86531N7000(ללא מקום לרדאר) מקורי738כןיונדאי טוסון ש' - 21סורג מגן קדמי - 21

86551N700021 - מקורי308כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86552P200021 - מקורי69.6לאקאיה סורנטו ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

86555P200021 - מקורי52.8כןקאיה סורנטו ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

52113K0010(רגיל) מקורי438.29כןטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון שמאל - 20

52453K0060(רגיל) מקורי1,934.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 20

521190E95421 - מקורי10,589.43לאטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי חיצוני עליון

86675N700021 - מקורי325כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי תחתון למגן אחורי שמאל

86531N7010(עם מקום לרדאר) מקורי997כןיונדאי טוסון ש' - 21סורג מגן קדמי - 21

68408087AB21 - מקורי302לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון שמאל

850105804S18 - מקורי2,285.32לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

64928L000020 - מקורי443לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי פנימי מרכזי

86517R000021 - 'מקורי39.2כןקאיה קרניבל ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

5.22E+10521 - 'מקורי1,079.70לאטויוטה היילנדר - 21תומך שמ' למגן אח

86636AA20021 - מקורי149כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך מגן פנימי אח ימין תחתון

86596R210022 - 'מקורי1,718.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קישוט פנס ערפל קד' ימ

850109008SCW V 17 - מקורי2,668.81לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן אח' חיצוני

756108059R16- מקורי1,479.82כןרנו קדג'אר 16-20מגן אחורי פנימי

57711FG0109P5D 08- ש' 08-13מגן אח' פנימי B3 מקורי1,054.00לאסובארו

6400J64520 - מקורי53כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

V5C6807217MGRU(ח) מקורי4,273.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן קדמי חיצוני -15

29110S150019 - מקורי2,818.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן מנוע תחתון

מקורי1,561.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן אח' חיצוני מרכזי - 73568537114

מקורי468.11כןפורד קוגה ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' -13 (ח)1944033

V6J0853666F9B9

גריל תחתון ימין עם חור לערפל 12-14 

FR09-16 'מקורי239לאסיאט איביזה  ש

71821M68K0000009- 'מקורי33כןסוזוקי אלטו ש' 09-14תומך צדדי ימ' למגן אח

520210H04022 - ש' - 22מגן קדמי פנימי X מקורי1,161.83כןטויוטה אייגו



86657G6BA0

המשך קשת כנף אחורית ימין (במגן) - 

(X LINE) 21

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי29.8לא

86565G6AA0CR21 - תושבת גריל תחתון שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187לא

86566G6AA0CR21 - תושבת גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187לא

86511S2000V 19 - מקורי23,310.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני

V8W580788916 - (קטן) 'ש' 16-19תומך שמ' למגן אח A4 מקורי87לאאודי

מקורי1,300.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20קלקר למגן קדמי - 526115315013

524110D02021 - מקורי1,218.40כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

64900CJ000(PHEV) 22 - מקורי4,292.10כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי פנימי

86520H840018-20 מקורי946.8כןקאיה סטוניק - 18קלקר למגן קדמי

V6J08074879B912- 'מקורי199לאסיאט איביזה  ש' 09-16פס קישוט למגן אח

7182162R0000017 - 'מקורי52.1לאסוזוקי איגניס ש' 17-21תומך ימ' למגן אח

814820D34017 - מקורי552לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל עם חור

86695R2000 22 - 'מקורי1,074.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט ימ' למגן אח

8983937793

 ,+S , S+, LS) 21 - מגן אח' פנימי

(  LS, LSE21 - 'מקורי2,982.98לאאיסוזו די. מקס ש

מקורי1,285.10לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך צדדי ימ' למגן אח' - 521555307015

7182262R0000017 - 'מקורי52.1כןסוזוקי איגניס ש' 17-21תומך שמ' למגן אח

מקורי357.9לאטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימין למגן קדמי צדדי -521151243008

86650R2010(URBAN) 22 - מקורי5,117.10לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן אח' חיצוני

86564Q5300(URBAN) 20 - מקורי62.7לאקאיה סלטוס ש' - 20גריל תחתון ימין

מקורי1,085.28לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מגן אח' חיצוני תחתון - 15609048210

מקורי15,168.60לאקאדילאק XT5 17-21מגן אח' חיצוני 8420738517-19

86561E670018 - מקורי561לאיונדאי סונטה ש' 18-19סורג מגן קדמי

105686500D21 - ש' - 21קלקר למגן קדמי S מקורי660.78לאטסלה מודל

7171184M1079916- מקורי2,108.50לאסוזוקי סלריו 16-18מגן קדמי חיצוני

71198SAA00305-08 מקורי95.03לאהונדה ג'אז ש' 02-08תומך שמאל צד למגן קדמי

57734AN13021 - מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

F20225X0MH4X4 10- מקורי3,689.47לאניסאן נבארה ש' 07-09מגן קדמי חיצוני

מקורי567.09לאסיטרואן C-4  ש' 11-18גריל תחתון שמאל +חור לערפל -74536611

57731XC07A20 - מקורי320לאסובארו איבולטיס - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

V81A807672B4W3V 17-20 ש' 17-22גריל תחתון ימין Q2 מקורי594לאאודי

866302R00009-11 5מגן אח' פנימיD 07-12 'ש i30 מקורי1,737.00לאיונדאי

7171180M0079912- מקורי1,495.40כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי חיצוני

866422L00007-09 '5תומך(בומבה) ימ' למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי661כןיונדאי

V3V0853768A2ZZ15 - מקורי244כןסקודה סופרב ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

כיסוי מדרכה עליון למגן אחורי 521616003003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי919.41לא08

86524A480017 - מקורי160.7כןקאיה קארנס ש' 13-18גריל תחתון ימין

57711FL0519P(CROSSTREK) 21 - ש' - 18מגן אח' פנימי XV מקורי2,018.00כןסובארו

מקורי272.26לאשברולט אורלנדו ש' 12-18קלקר למגן קדמי -12 (ח)95244498

22782461V 13 - מגן קדמי פנימיATS 13-21 מקורי4,200.58לאקאדילאק

865302S30010- מגן קדמי פנימי עליוןIX35 10-15 מקורי1,002.00לאיונדאי

תושבת מרכזית למגן אחורי R=L (ח)5218560090

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי176.57כן08

מקורי1,488.22כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן אח' חיצוני תחתון -9591709512

V1ML805903(ח) מקורי327כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11ספוילר קדמי - 06

7242152R0120 - מקורי383.8כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מנוע תחתון ימין

852244569R18 - 'מקורי735.17כןרנו מגאן סטיישן - 18תומך ימ' למגן אח

מקורי128.56לאשברולט אורלנדו ש' 12-18קלקר למגן אח' -9689565212



291201J00009-10 מגן מנוע תחתון צדדי ימיןi20 09-12 מקורי365לאיונדאי

768510D03007-11 מקורי108כןטויוטה יאריס ש' 07-11ספוילר קד' ימין

V8Y08072334D 20 - 4/5כיסוי תחתון במגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי835לאאודי

57731FL840(CROSSTREK) 20 - ש' - 18גריל תחתון ימין XV מקורי733לאסובארו

מקורי725.46לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פח אבנים/ספוילר אחורי -9516728512

850709909R18 - 'מקורי1,170.13כןרנו מגאן סטיישן - 18פס קישוט למגן אח

86610K4AB0(חשמלי) מקורי3,277.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' חיצוני - 21

SU001B206421 - מקורי5,034.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

V82A807065GRU19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני A1 מקורי6,145.00לאאודי

68451134AA20 - מקורי666.79לאדודג' ראם - 20ספויילר ימין אחורי

מקורי66כןלנצ'יה דלתא 11-12תומך ימ' למגן אח'-11 (ח)51808850

BHN1502H1A13- 4 גדולD '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'מקורי102.58לאמאזדה 3 ש

LR083059-17  מקורי17,403.02לארובר דיסקברי 5 ש' -16מגן קדמי חיצוני

86617K4AA0(חשמלי) מקורי231כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 21

תומך צדדי ימין למגן קדמי 9654298703-08

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי20.55כן5

7173168K00M09- מקורי35.9כןסוזוקי אלטו ש' 09-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

86611H90005D 17 - 5מגן אח' חיצוני עליוןD/4D 17-22 'מקורי2,652.80לאקאיה ריו ש

521270D540V 14 - 'מקורי148.58כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד

86613J9BA0(חשמלי) מקורי237לאיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי שמ' למגן אח' - 21

SU001A326117 - מקורי492לאטויוטה פרואייס ש' 17-18תומך שמאל למגן קדמי

מקורי1,962.48כןלקסוס IS250 ש' 08-20סורג מגן קדמי - 531135390317

86642G6AA021 - תומך בומבה למגן אחורי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי551.7לא

86641G6AA021 - תומך בומבה למגן אחורי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי551.7לא

86526GI00021 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי EV 5 מקורי292לאיונדאי איוניק

86551GI00021 - ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי EV 5 מקורי193כןיונדאי איוניק

מקורי2,083.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן מנוע תחתון שמאל - 581664203019

521194A927(חשמלי) ש' - 19מגן קדמי חיצוני - 21 RAV-4 מקורי9,942.63כןטויוטה

מקורי5,197.82לאפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי פנימי 187279313-16

86631G201016 - מקורי1,280.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן אחורי פנימי

86695GI00021 - 'ש' - 21פס קישוט עליון ימ' למגן אח EV 5 מקורי228כןיונדאי איוניק

86510Q4510(חשמלי) מקורי10,304.60כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון - 21

5202106170V 18 - מקורי3,555.31לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי פנימי

86641GI00021 - ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל EV 5 מקורי398לאיונדאי איוניק

5261106570V 18-20 מקורי665.14לאטויוטה קאמרי ש' - 18קלקר תחתון למגן קדמי

86569GI010SCR21 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי EV 5 מקורי2,075.00כןיונדאי איוניק

86531G6AB021 - סורג מגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי658.6לא

V82A807441GRU19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח A1 מקורי114לאאודי

758903726R15 - מקורי2,815.86לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן מנוע תחתון

A205885510119 - גריל תחתון שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי513.59לא14-21

MR53574600-07 מקורי122לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07כיסוי ערפל קד' ימין

V5E380724120 - 'מקורי96לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

V8U0807109C15-19 ש' 11-18מגן קדמי פנימי Q3 מקורי2,330.00לאאודי

YQ0003588018 - 'איירקרוס - 18קלקר למגן אח C3 מקורי1,082.54לאסיטרואן

865143U00013- מקורי165.8לאקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

269106FP0A18 - טרייל ש' 15-23תושבת גריל תחתון ימין X מקורי474.3לאניסאן



V5E085379404117 - מקורי353כןסקודה אוקטביה ש' 17-19קישוט שחור לגריל תחתון ימין

V5E085379304117 - מקורי159כןסקודה אוקטביה ש' 17-19קישוט שחור לגריל תחתון שמאל

מקורי1,777.87לאסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח' לצבע - 163355808019

86513A400013- מקורי57.6לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי צדדי

V8U0807309D15-19 ש' 11-18מגן אח' פנימי Q3 מקורי2,023.00לאאודי

A2538855704999920- מגן קדמי חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי16,154.15לאש' 15-21

V5E3807305B20 - מקורי913לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן אח' פנימי

מקורי116.3לאאלפא רומאו סטלביו 17-22תומך ימין למגן קדמי - 5054953417

622595AA0AV 18 - טרייל ש' 15-23סורג מגן קדמי X מקורי380.1לאניסאן

104773400F21 - ש' - 21סורג מגן קדמי X מקורי181.03לאטסלה מודל

מקורי2,442.24לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני לצבע עם חיישנים - 163355778019

A2538855904999920- מגן קדמי חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי19,200.19לאש' 15-21

1633557880

מגן אח' חיצוני לצבע עם חיישנים - 19 

מקורי2,696.37לאסיטרואן ברלינגו - 19(6 חיישנים)

A247880030619 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון GLB מקורי2,293.83לאמרצדס

מקורי1,359.87כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סורג מגן קדמי -980097678016

V8U0807233C11- ש' 11-18מגן מנוע תחתון Q3 מקורי460לאאודי

F20316UAEH21 - מקורי2,148.30כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון

A1188855101999917 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי485לא-19

V57A121763A18 - מקורי83לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

866972V00211- מקורי241לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16תושבת לוחית רישוי אחורית

71110TFAT0016- ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי CR-V מקורי1,260.03כןהונדה

1740115CW 11 - 'תומך שמ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי437.64כן

71145T1EE1016- ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קדמית CR-V מקורי318.74כןהונדה

620906UA5A21 - מקורי443.3כןניסאן קשקאי ש' - 21קלקר למגן קדמי עליון

V7E08072419B915 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי196לא15-22

מקורי916.52לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט תחתון כסוף למגן קדמי -523034113

מקורי1,619.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פס קישוט למגן קדמי ימין - 527123308021

29110P200021 - מקורי1,920.60כןקאיה סורנטו ש' - 21מגן מנוע תחתון

866302W550V 16 - מקורי2,041.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן אח' פנימי

86588G6AB021 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.9לא

865304H00008-  מגן קדמי פנימיi800 08-21 מקורי519כןיונדאי

מקורי454.47כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 898330178017

6407A379

קישוט ניקל תחתון גריל תחתון שמאל - 

מקורי639כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020

7173151K0000009-13 מקורי87.7כןסוזוקי ספלאש 09-15תומך ימין למגן קדמי

86631AA20021 - מקורי2,581.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן אח' פנימי

521520K210(סהרה) מקורי1,558.44כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה שמ' למגן אח' - 20

מקורי1,127.07לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט למגן אח' - 524117804018

6407A37820 - מקורי1,004.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20קישוט ניקל עליון גריל תחתון ימין

52128YP120(סהרה) מקורי327.95לאטויוטה היילקס ש' 15-21גריל תחתון שמאל - 20

53112YP110(סהרה) מקורי205.45לאטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט למגן קדמי ימין - 20

52119YP95421 - מקורי4,757.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן קדמי חיצוני

52159YP91821 - מקורי5,857.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

86544AA01021 - מקורי192לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מוביל אוויר ימין במגן קדמי

524530D10021 - מקורי2,145.14כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון



86510R201022 - מקורי4,152.80כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי חיצוני עליון

92411AA00021 - מקורי190כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי פנס אחורי שמאל

86591R200022 - מקורי507.9כןקאיה ספורטג' ש' 22-23ספוילר/פח אבנים קדמי

תומך ימ' למגן אח' 9664865707-10

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי32.77לא

511650577R15 - 'מקורי354.2כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח

525630D11021 - 'מקורי285.77כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך שמ' למגן אח

86526K200020 - מקורי123כןיונדאי וניו - 20תומך עליון ימין למגן קדמי

86631R200022 - מקורי5,291.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן אח' פנימי

521270DB20V 17 - 'מקורי142.03לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד

866A6GI10021 - 'ש' - 21פינה ימ' למגן אח EV 5 מקורי791כןיונדאי איוניק

V8XA807377A16 - 'ש' 11-18תומך צדדי שמ' למגן אח A1 מקורי143לאאודי

DG8M50C1117-19  4גריל תחתון ימיןD/5D 15-21 'מקורי83.22כןמאזדה 2 ש

86617R201022 - 'מקורי150.9לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי וו גרירה במגן אח

V83A807547GRU19 - ש' - 19ספוילר קד' שמאל Q3 מקורי1,022.00לאאודי

71109TV0E10

גריל תחתון שמאל  עם חור ערפל-12 

(ח)

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי240.16כן

866141R00011- (סרגל) 'ש' 11-18תומך צדד ימ' למגן אח i25 מקורי146כןיונדאי אקסנט

V6F08536679B917 - מקורי755כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג מגן קדמי

5827064R0000017 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי פנימי SX4 מקורי2,694.50כןסוזוקי

מגן קדמי פנימי עליון - 525216015014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,558.23כן21

86528D700015-18 מקורי922לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל ימין

מקורי457.23לאאם ג'י EHS ש' - 21תומך שמ' למגן אח' - 1046204921

7881335001(EX) 15- 'מקורי511.2לאסאנגיונג טיבולי 15-20פינה למגן אחורי  ימ

865133X00011- ש' 11-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי i35 מקורי67כןיונדאי אלנטרה

90688000019B5115 - 'פינה ימ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,467.75לא18

MR957672

תומך ימ' למגן אח' (מרכזי סרגל) 05-

מקורי359כןמיצובישי גראנדיס ש' 1005-11

V5N0853666E9B911- מקורי586לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16גריל תחתון ימין

622576CA0B19 - מקורי940.44לאניסאן אלטימה ש' - 19גריל תחתון שמאל

V8R0807682A01C09-16 ש' 09-16גריל במגן קדמי ימין Q5 מקורי431לאאודי

V5E0807681G9B917 - מקורי218כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון שמאל עם הכנה לניקל

71198SMGE0009-10- 5/3תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'מקורי101.97כןהונדה סיוויק ש

6400A59605- מקורי1,863.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מגן קדמי פנימי

0K2FA50311(ח) X 03- 'מקורי499.5כןקאיה קארנס ש' 03-06קלקר למגן אח

B1Z58074174D 09-10 מקורי1,990.00לאסקודה אוקטביה 09-13מגן אח' חיצוני

3556664R0000017 - קרוסאובר 17-21מסגרת לפנס ערפל שמאל SX4 מקורי51כןסוזוקי

865913X00011-13 ש' 11-15ספוילר/פח אבנים קדמי i35 מקורי84כןיונדאי אלנטרה

748A05549R17 - 4 ש' 17-23פח אבנים/ספוילר אחורי ימיןD מקורי761.87כןרנו גרנד קופה

V657807394A19 - 'מקורי104כןסקודה סקאלה - 19תומך ימ' למגן אח

7173254P0000015 - מקורי95.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תפס שמאל למגן קדמי

V3B5807393C01-05 'מקורי539לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05תומך (מוביל) שמ' למגן אח

865512T02012- מקורי373כןקאיה אופטימה ש' 12-15גריל תחתון שמאל

V8R0807454B09- 16 'ש' 09-16תומך ימ' למגן אח Q5 מקורי144לאאודי

V6F0853711GRUV 17 - מקורי434לאסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

מקורי2,099.24לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18פח אבנים/ספוילר אחורי 163259558018-20

521196B92214-17 מגן קדמי חיצוני

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,196.00כן21

291302K10012- מקורי139.8כןקאיה סול ש' 12-13(ח) פח אבנים תחתון שמאל

514100D06021 - מקורי3,482.26כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מגן מנוע תחתון



מקורי665.48לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך שמאל למגן קדמי - 525365303014

86610T603021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני GV80 מקורי7,929.00לאגנסיס

71102TNYG0019-21 ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון CR-V מקורי3,668.93כןהונדה

622A06CA0B19 - 'מקורי340.74כןניסאן אלטימה ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

86563AA010V 21 - מקורי661כןיונדאי אלנטרה ש' - 21גריל תחתון שמאל

86590A230013 - 5/סטיישן ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמיD מקורי551.1לאקאיה סיד

86561A9NA018 - מקורי875.2כןקאיה קרניבל ש' 15-20סורג מגן קדמי

8974611760V 17 - מקורי776.07כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון ימין

מגן קדמי פנימי - 520216021018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,026.95כן21

86612G6BA0(X LINE) 21 - מגן אח' חיצוני תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,452.30לא

V8W580745416 - 'ש' 16-19תומך ימ' למגן אח A4 מקורי133לאאודי

850907144R17 - 'מקורי1,456.43לאדאצ'יה לוגאן 17-18קלקר למגן אח

V6J0853665G9B9

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל 12-

מקורי239כןסיאט איביזה  ש' FR 1409-16 (ח)

86577R0000(מפואר) מקורי1,145.70לאקאיה קרניבל ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון - 21

86596L1300(ספורט) מקורי159לאיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין - 20

86521F1600V 19 - מקורי1,606.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל

525350H07022 - ש' - 22תומך ימין למגן קדמי X מקורי649.22כןטויוטה אייגו

514420H01022 - ש' - 22מגן מנוע תחתון שמאל X מקורי618.46כןטויוטה אייגו

B000812480(ח) ש' 14-18מגן מנוע תחתון - 14 C-1 מקורי869.39כןסיטרואן

620224ED0H

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 14-16 (6 

מקורי2,834.47לאניסאן קשקאי ש' 14-20חיישנים)

86512S2000V 19 - מקורי21,150.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן קדמי חיצוני תחתון

86650Q0AA022 - מקורי2,545.00לאיונדאי באיון ש' - 22מגן אח' חיצוני

52159F4911(STYLE) 20 - מגן אח' חיצוני עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,054.00כן22

511656133R18 - 'מקורי240.4לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן אח

96212W000PV 20 - 'ש' - 20תושבת לוחית רישוי קד ASX מקורי440כןמיצובישי

SU001A4852V 17 - מקורי3,416.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון

SU001A485417 - מקורי2,114.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

SU001A485517 - מקורי2,114.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

86512R2000(URBAN) 22 - מקורי3,728.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי חיצוני תחתון

68143096AB14- 'מקורי2,298.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה ימין למגן קד

622563TA0A14 - מקורי530.73לאניסאן אלטימה ש' 14-15גריל תחתון ימין ללא חור

7416L610- פיקסו ש' 10-18תומך מרכזי למגן קדמי C-3 מקורי469.06לאסיטרואן

B25D50090A

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה 

מקורי41.39כןמאזדה לנטיס ש' 99-04ברזל)99-04

166383621T20 - 'מקורי213.39לאאופל קורסה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

850459391R15-17 'מקורי157.22כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

5245342010V 16 - ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי RAV-4 מקורי858כןטויוטה

2804121QR0188322 - ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי E-HS9 מקורי1,035.00לאהונגצ'י

V65480765119 - מקורי361כןסקודה סקאלה - 19מגן קדמי פנימי צר

מקורי61.48כןשברולט אורלנדו ש' 12-18תומך שמ' למגן אח' -12 (ח)96895611

57731FL86020 - 'ש' - 18כיסוי פנס ערפל ימ XV מקורי666לאסובארו

מקורי53.59כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מסגרת לפנס ערפל ימין -12 (ח)95975581

מקורי141.44כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך ימין למגן קדמי -11 (ח)1737424

V3V591948515 - מקורי142לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת חיישן אחורי שמאל פנימי



04711TL0G00ZZTYPE S 09- מקורי3,811.70כןהונדה אקורד ש' 08-11מגן קדמי חיצוני

V5758059039B916-19 מקורי1,011.00לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר קדמי

7173454P0000015 - מקורי120.5כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תומך שמאל למגן קדמי

V575807109G16-19 מקורי1,382.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי פנימי

V4M0807434EKA8

פח אבנים/ספוילר אחורי - 15 

(LUXRY/PREIMUM/LIMITED)15-21 'ש Q7 מקורי4,613.00לאאודי

V5JA807109E17 - מקורי1,461.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מגן קדמי פנימי

V5JA807248B17 - מקורי314כןסקודה ראפיד ש' 13-18קלקר למגן קדמי

מקורי56.65כןשברולט קרוז 08-20תומך שמאל למגן קדמי פלסטיק -9529168708

865822L31009-11 (ניקל) 5פס קישוט למגן קדמי ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי257לאיונדאי

86520A480017 - מקורי326.6כןקאיה קארנס ש' 13-18קלקר למגן קדמי

V57580593116 - מקורי192כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך שמאל למגן קדמי

7174178R00

ספוילר/פח אבנים קדמי (מגן רוח קדמי) 

מקורי219.7לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19- 19

מקורי598.62לאקאדילאק ATS 13-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 2344606116

5211953913V 08-09 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני IS250 מקורי3,717.68לאלקסוס

V6Y0807368BB4105-08 מקורי57לאסקודה פביה ש' 01-08גריל תחתון ימין

V5JA853631B9B917 - מקורי71כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי לסורג מגן קדמי

V81A807323F4W321 - ש' 17-22מגן אחורי חיצוני תחתון Q2 מקורי2,455.00לאאודי

622A04EA0A14-16 'מקורי166.8לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן קד

תומך בומבה ימין למגן קדמי 520256001103-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי484.31כן08

V81A807309A21 - ש' 17-22מגן אח' פנימי Q2 מקורי2,092.00לאאודי

86523H903017 - 5גריל תחתון שמאלD/4D 17-22 'מקורי232.1כןקאיה ריו ש

מקורי3,833.23לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי פנימי - 520214718016

866142B000(ח) מקורי343כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך צדדי ימין למגן אח' 06-09

863522S30010- (עליון ניקל) קישוט לסורג מגן קדמיIX35 10-15 מקורי860כןיונדאי

מקורי4,545.12לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן אח' חיצוני - 168658758021

865252B70010- מקורי898כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12ספוילר קדמי

A205885116514-18 מגן קדמי פנימי עליון

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי651.99לא14-21

A205885316515 - תומך שמאל למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי896.47לא14-21

758934M420(ח) מקורי635.64כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מגן מנוע תחתון ימין 04-07

B5L08070619B910- מקורי717כןסקודה יטי 10-13ספוילר למגן קדמי חיצוני

57707FJ03013- מקורי666לאסובארו אימפרזה 13-16תומך צדדי שמאל למגן קדמי

866190X20011-12 ש' 08-14תומך  צדדי למגן אח' ימין i10 מקורי128כןיונדאי

D65150C21D07-09 (ללא ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 07-14 'מקורי60.65לאמאזדה 2 ש

מקורי331לאפיאט 3D 08-20 500תפס צדדי ימין למגן קדמי -5178677608

6410B497WB10- 'מקורי1,197.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פינה שמ' למגן אח

57707SG03013 - מקורי333לאסובארו פורסטר 13-18תומך שמאל למגן קדמי

V8E0807521A(ח) ש' 05-07פח אבנים/ספוילר אחורי 05-07 A4 מקורי667כןאודי

7414X4

סט תומכים L+R למגן אח' (מתחת 

מקורי250.88כןפיג'ו  307 ש' 02-05לפנסים) (ח)

V5NA807421GRU17 - מקורי6,010.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן אח' חיצוני

5216335030

כיסוי פלסטיק מדרכה ימין מגן אחורי 

מקורי278.53כןטויוטה היילקס ש' 02-0502-05 (ח)

מקורי3,356.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני - 521197690311

V7L8825285C(ח) ש' 08-14כיסוי תחתון למנוע -11 Q7 מקורי1,902.00כןאודי

86553A600012- תומך שמאל למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי58כן/סטישין



BP4K500U1E

תומך שמאל למגן קדמי (צדדי) לבן 04-

085D 04-08 'מקורי72.36לאמאזדה  3 ש

מקורי975.2לאסיטרואן C-4  ש' - 21מגן תחתון למגן קדמי - 983497998021

71110T7A00015-  ש' 15-18ספוילר/פח אבנים קדמי HRV מקורי782.69לאהונדה

164042671T

 GARND) 19- מגן קדמי חיצוני ימין

(CHIC

 DS3 CROSSBACK סיטרואן

מקורי3,439.95לאש' -19

62257HV10B17 - מקורי373.31כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי4,368.00לאפיאט דובלו ש' 10-18תומך מרכזי למגן אח' -5184513410

982693801T(GRAND CHIC) 19- מגן אח' חיצוני

 DS3 CROSSBACK סיטרואן

מקורי4,038.20לאש' -19

מקורי675כןפיאט פיורינו ש' 09-17ספוילר/פח אבנים קדמי-09 (ח)735462220

A156880410018 - סורג מגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי1,053.32לא14-18

מקורי3,635.75כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי תחתון לפגוש קדמי -13 (ח)5233449

04715SEA000ZZ03-05 מקורי3,347.35כןהונדה אקורד ש' 03-08מגן אח' חיצוני

8975525680

 ,LS+, LS) 21 - 'פינה ימ' למגן אח

(  LSE21 - 'מקורי1,431.77כןאיסוזו די. מקס ש

7171186R00N4919 - מקורי3,159.90כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

מקורי383.98כןוולוו S60 ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי ימין - 3142511415

86651Q040022 - 'מקורי310כןיונדאי באיון ש' - 22תומך שמ' למגן אח

64900L1401(LIMITED) 20 - מקורי2,762.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי פנימי

86617N7010(ELITE) 21- 'מקורי205לאיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי1,844.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פינה ימין למגן קד' ללא חיישנים - 521121690022

6CG98TZZAA

סט פס קישוט למגן קדמי ימין + שמאל -

מקורי775לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22 18

71106T7AJ1019 - ש' - 19גריל תחתון שמאל עם חור HRV מקורי502.34כןהונדה

מקורי761.06לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך ימ' למגן אח' - 521575307015

G91854CLMH15 - 'טרייל ש' 15-23תומך צדדי שמ' למגן אח X מקורי105.64כןניסאן

865124H71018 - ספוילר/פח אבנים קדמיi800 08-21 מקורי1,119.00לאיונדאי

5215916926(ACTIVE) 22 - מקורי7,725.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן אח' חיצוני

מקורי28.02כןשברולט ויונט ש' 03-08תומך שמ' למגן אח' (חיצוני) 03-08 (ח)96262645

מקורי1,299.29כןפורד קוגה ש' 13-18פינה שמ' למגן אח' -13 (ח)1948968

86551DB00022- מקורי192.1לאקאיה נירו פלוס - 22תומך שמאל צדדי למגן קדמי

מקורי920לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קלקר למגן קדמי תחתון - 526181601022

86633N710021 - 'מקורי165כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך עליון שמ' למגן אח

8148216040(ACTIVE) 22 - מקורי494.33לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22גריל תחתון שמאל

86520H8HA021 - מקורי789לאקאיה סטוניק - 18קלקר למגן קדמי

מקורי1,177.38לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי ימין - 570131601022

903902581R15 - מקורי654.75לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18קישוט עליון מעל פנס אחורי שמאל

מקורי834.35כןפורד קוגה ש' 13-18קלקר למגן אח' -13 (ח)2271736

V6J0807480A

 D5 (טורבו) תומך ימין למגן קדמי דגם

מקורי246לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

5213312190

תומך בומבה למגן קדמי צר ימין = 

מקורי262לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22שמאל - 22

86514J9CA021 - מקורי239לאיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי ימין למגן קדמי

86563R2000

 URBAN) 22 - גריל תחתון שמאל

(TOP22-23 'מקורי530.6לאקאיה ספורטג' ש

86510CV11023 - ש' - 23מגן קדמי חיצוני עליון EV6 מקורי4,891.60לאקאיה

86591GI00021 - ש' - 21ספוילר קדמי EV 5 מקורי177לאיונדאי איוניק

V4KE807309C19 - מקורי4,036.00כןאודי אי-טרון - 19מגן אח' פנימי

מקורי151.64לאאופל אינסיגניה 17-18תומך שמ' למגן אח' - 2279377317

V5658536669B917-20 מקורי52לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי פנימי לגריל תחתון ימין



86610CV01023 - ש' - 23מגן אח' חיצוני EV6 מקורי3,751.60לאקאיה

מקורי1,726.37לאטויוטה BZ4X ש' - 22מגן קדמי פנימי - 520214224022

8983951570( LS) 21 - מקורי653.07לאאיסוזו די. מקס ש' - 21גריל תחתון שמאל

57734SJ300

פח אבנים/ספוילר אחורי 19-21 (דגם 

מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

מקורי337.82לאטויוטה BZ4X ש' - 22קלקר למגן קדמי תחתון - 526184210022

מקורי1,295.69לאטויוטה BZ4X ש' - 22גריל תחתון ימין - 528214202022

86574J9CA021 - מקורי269לאיונדאי קונה ש' - 18מוביל אוויר ימין במגן קדמי

64900AT21023 - מקורי3,563.40לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי

מקורי992לאטויוטה BZ4X ש' - 22המשך פינה ימ' למגן אח' - 521654205022

86650AT15023 - מקורי8,666.00לאקאיה נירו 16-23מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי1,285.80לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך ימין למגן קדמי - 525354204022

55532FE070TG06-07 כיסוי פנס ערפל שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי437לא08

מקורי144.93לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 521271290308-09

511651456RV 15 - 'מקורי413.1לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן אח

521590H909(PURE) 22 - ש' - 22מגן אח' חיצוני X מקורי3,540.00לאטויוטה אייגו

86556AT00023 - מקורי44.8לאקאיה נירו 16-23תומך ימין צדדי למגן קדמי

5YL30TZZAA17 - מקורי388לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לפנס ערפל קדמי ימין

620904051R18 - מקורי462.73לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קלקר למגן קדמי

מקורי935.33לאוולוו XC-60 ש' 18-21גריל תחתון ימין - 3169454118

V6R0807221RGRU10-13 - 5מגן קדמי חיצוניD 10-17 'מקורי1,565.00לאפולקסווגן פולו ש

5216912150

פח אבנים/ספוילר אחורי - 19 

מקורי2,673.84לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19(LOUNGE) יבוא מקביל

52127F412020 - גריל תחתון ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי289.45לא22

מקורי497.93לאטויוטה RAV-4 ש' - 19גריל תחתון שמאל - 520404208019

527130D18021 - מקורי1,899.36לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קישוט לגריל תחתון שמאל

71103TARG5018 - מקורי207.98לאהונדה ג'אז ש' 15-19גריל תחתון ימין

מקורי160.81לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך ימין למגן קדמי - 898248819117

מקורי701לאוולוו XC-60 ש' 18-21גריל תחתון שמאל - 3169454018

735743715(LIMITED LUX) 21 - מקורי9,833.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן אח' חיצוני

1638495580

סט מסגרות לגרילים תחתון ימין + 

מקורי502.24כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19שמאל - 19

86517S100019 - 'מקורי287לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי וו גרירה במגן קד

86513H840018 - מקורי203.5לאקאיה סטוניק - 18תומך שמאל למגן קדמי

6410B634WB15 - 'מקורי1,949.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פינה ימ' למגן אח

V6R0853666C9B910-13 (ללא ערפל) 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'מקורי357לאפולקסווגן פולו ש

5UX70TZZAA

מגן קדמי חיצוני עליון - 15 

(LONGITUDE)15-18 מקורי5,626.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד

622245FA0A20 - מקורי155.68כןניסאן מיקרה - 20תומך ימין למגן קדמי

865122Y00014 - (ח) ספוילר/פח אבנים קדמיIX35 10-15 מקורי1,307.21כןיונדאי

865202WAA016 - מקורי791כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18קלקר למגן קדמי

מקורי1,037.47כןפורד קונקט ש' 03-13סורג מגן קדמי (ח)5086088

8983938072( +S , S) 21 - 'מקורי954.51לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פינה ימ' למגן אח

86511G400018 - מגן קדמי חיצוניi30 - 18 מקורי2,442.00כןיונדאי

86631F2AB019 - מקורי2,282.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן אח' פנימי

68384296ABV 20 - מקורי526.8לאדודג' ראם - 20סורג מגן קדמי

מקורי3,335.51כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19ספויילר אחורי - 19 (ח)1638954080

מקורי2,368.69לאאופל אינסיגניה 11-16מגן אח' פנימי -1277241111



86513F2AA0(ח) מקורי239כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 19

86556D700015 - מקורי232כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך מעצור ימין למגן קדמי

620103738Y21 - מקורי3,441.84לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

מקורי1,227.58לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך ימין למגן קדמי - 525354805015

29110A6700(ח) מגן מנוע תחתון - 12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי389כן/סטישין

86510G2000(גרסא חשמלית) מקורי4,895.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 19

86591C8AA019 - ספוילר קדמיi20 15-20 מקורי840כןיונדאי

V8V5807233B5D 17 - ש' 12-19כיסוי מצננים תחתון למגן קדמי A3 מקורי2,024.00לאאודי

52119B414006-09 מקורי2,121.30לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

כרית אוויר נהג (קד' שמאל) -179237711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי2,593.17לא

7182175K0008-10-4D '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי168כןסוזוקי

86634F200016 - מקורי15לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך ימ' עליון למגן אח' פנימי

V81A807521C4W317-20 ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי Q2 מקורי1,189.00לאאודי

852215FA0A20 - 'מקורי188.7כןניסאן מיקרה - 20תומך שמ' למגן אח

5211933942

מגן קדמי חיצוני (עם חורים למגבים) 

מקורי1,413.00לאטויוטה קאמרי ש' 07-0807-11

V81A80725317 - 'ש' 17-22תומך צדדי שמ' למגן אח Q2 מקורי224לאאודי

מקורי3,265.81כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19ספוילר קדמי - 163849488019

V56580721721 - מקורי3,182.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

A1178800840999913-16 מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי4,069.77לא13-19

V4K0807521BRU619 - ש' 18-22ספוילר/פח אבנים קדמי A6 מקורי6,828.00כןאודי

71598TEMM0018 - '4תומך צדדי שמ' למגן אחD -18 'מקורי228.15לאהונדה סיווק ש

מקורי664.46לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18ספוילר קד' שמאל - 1338715513

מקורי10,393.16לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18דשבורד - 82319410

מקורי4,410.31לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני 521593395112-16

B3T5807421(ח) מקורי2,959.00כןסקודה סופרב ש' 08-13מגן אח' חיצוני -08

7171180G0079901-06 מקורי2,019.00כןסוזוקי אגניס ש' 01-06מגן קדמי חיצוני

68143076AD14 - מקורי4,067.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי364.67כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך שמ' למגן אח' -14 (ח)1814024

2804322QR0100322 - 'ש' - 22פס קישוט ימ' למגן אח E-HS9 מקורי340לאהונגצ'י

71110SAAG00(ח) X 02- מקורי703.45כןהונדה ג'אז ש' 02-08ספוילר/פח אבנים קדמי

850221MF0H15 - מגן אח' חיצוניQ70 15-18 מקורי7,059.93כןאינפיניטי

LR098665

מגן קדמי חיצוני 19-21 

(AUTOBIOGRAPHY HY)11-21 'מקורי15,612.03לארובר רנג' רובר ש

291102S10010-13 מגן מנוע תחתוןIX35 10-15 מקורי1,536.00לאיונדאי

A156885092514 - פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי4,390.89לא14-18

6400C18008- מקורי183לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי פנס ערפל עגול ימין

71190T5BJ6018 - מקורי222.2כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך עליון שמאל למגן קדמי

866132T50114- 'מקורי199.5לאקאיה אופטימה ש' 12-15תומך שמ' צדדי למגן אח

A2538858002999921 - מגן קדמי חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי11,076.60לאש' 15-21

מקורי700.04לאסיטרואן C-3 ש' 17-21סט פסי קישוט למגן קדמי - 161803758017

מקורי911.55לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 5054690617

מקורי212.9לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך ימ' למגן אח' -898193892012

7181180G00799(ח) מקורי5,116.90כןסוזוקי אגניס ש' 01-06מגן אח' חיצוני 01-06



13453635SW 16 - מקורי317.78לאאופל אסטרה ש' 16-19סורג מגן קדמי

74110T5AG1015 - מקורי1,996.45כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן מנוע תחתון

V83A807108FGRU

פינה ימין למגן קד' - 19 

(SPORTBACK)19 - 'ש Q3 מקורי4,556.00לאאודי

620505064R14 - מקורי795.23לארנו טראפיק ש' 14-22תומך ימין למגן קדמי

מקורי903.09כןפיג'ו 107 ש' 08-14סורג מגן קדמי עליון -12 (ח)1607988480

86525B900014- ש' 14-19תומך שמאל תחתון למגן קדמי i10 מקורי242כןיונדאי

V8V4807681C9B9

 SPORTBACK גריל תחתון שמאל

מקורי615לאאודי A3 ש' 16-1912-19

AB746VW06-11 (ללא ערפל) חליפי335.27כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11גריל תחתון שמאל

AB74SE09-12 (עם ערפל) חליפי236.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון שמאל

AB751AU11- ש' 11-18מגן מנוע תחתון Q3 חליפי437כןאודי

AB751RE11- (עליון) 5סורג מגן קדמיD 11-13  חליפי294.78כןרנו קליאו

AB754FO89-96 חליפי306.02לאפורד פיאסטה ש' 89-96מגן קד' חיצוני

AB757FI15 - 1.4 3מגן קדמי פנימיD 08-20 500 חליפי882.7כןפיאט

AB760VW10- 5מגן אח' פנימיD 10-17 'חליפי912.9כןפולקסווגן פולו ש

AB764TO17-19 סורג מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי483כן22

AB765RE11- 5ספוילר קדמיD 11-13  חליפי575.61כןרנו קליאו

AB765TO16-18  (בומבה) חליפי471.16כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי

AB766VW

פס קישוט למגן קדמי ימין (שחור) 05-

חליפי135.2כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 0805-11

AB767ME16 - קלקר למגן קדמי

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי1,332.51כן18

AB769AU12- ש' 12-17פח אבנים/ספוילר אחורי A6 חליפי935כןאודי

AB76FO4D 06- 'חליפי252כןפורד פוקוס ש' 06-08תומך צדדי ימ' למגן אח

AB773TO15 - חליפי2,050.93כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי אמצעי למגן אחורי חיצוני

AB775RE09- (סרגל) '4תומך צדדי שמ' למגן אחD 09-15 'חליפי222כןרנו פלואנס ש

AB776ME20 - פח אבנים/ספוילר אחורי

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי5,738.54כןש' 15-20

AB777RE09 - '4תומך שמ' פינתי למגן אחD 09-15 'חליפי213כןרנו פלואנס ש

AB780MI15-17 חליפי1,733.62כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

AB782TO16 - ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון RAV-4 חליפי2,979.38כןטויוטה

AB783VW06-10 ספוילר קדמי

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי680.02לא

AB786RE04-08 חליפי292.5כןרנו סניק ש' 04-09תומך (בומבה) ימין למגן קדמי

AB78CA13 - 'כיסוי וו גרירה במגן אחATS 13-21 חליפי273.06כןקאדילאק

AB795RE16- (בומבה) חליפי645כןרנו קדג'אר 16-20תומך שמאל למגן קדמי

AB797VW06-11 חליפי236.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סורג מגן קדמי בלי ניקל

AB7SK17-20 חליפי1,326.85כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אח' חיצוני תחתון

AB821TO16 - חליפי290.61כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון שמאל

AB822BM06- ש' 06-10גריל תחתון ימין X5 חליפי273.75כןב.מ.וו

AB823KI13-חליפי1,053.91כןקאיה סול ש' 12-13פח אבנים/ספוילר אחורי

AB824HY14-16 ש' 14-19סורג מגן קדמי i10 חליפי1,312.55כןיונדאי

AB826PE10- חליפי2,138.42כןפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי חיצוני

AB826TO15- חליפי691.94כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן מנוע  ימין תחתון

AB827PE10- חליפי2,917.49כןפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי חיצוני עם חור לחיישנים

AB833TO16-חליפי492.14כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי צדדי

V4KE807833DY9B19 - 'מקורי1,541.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט למגן אח

מקורי94לאפיאט פיורינו ש' 09-17כיסוי וו גרירה במגן קד'-73546221909

57707FL3605D -17 מקורי475כןסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך ימ' למגן אחורי

מקורי4,357.00כןלקסוס LS ש' 07-21מגן אח' חיצוני 521596091207-09



9801688280V 15 - 'מקורי279.72לאסיטרואן קקטוס 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח

GS1D50C11A08-09 מקורי119.4לאמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון ימין

5370B62613- (מגן מצננים) מקורי2,423.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן מנוע תחתון קדמי

86571A700013- מקורי549.2כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי פנימי עליון

מקורי176.76לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך מרכזי למגן אחורי  -1342552316

מקורי437כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11תומך שמ' למגן אח'-5186702207

7401RZ10- מקורי4,408.39לאפיג'ו 3008 10-16מגן קדמי חיצוני

521590D99312-13 מקורי2,056.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13מגן אח' חיצוני

71190TARG00

תומך עליון שמאל למגן קדמי (שפם) 

מקורי119.92כןהונדה ג'אז ש' 15-1715-19

71104TARG00ZE15- 'מקורי168.05כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

86642A401013-  מקורי640.3כןקאיה קארנס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' בומבה

מקורי518.43כןפיג'ו 3008 10-16(ח) סורג מגן קדמי -74229010

521190U90412- מקורי2,251.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13מגן קדמי חיצוני

622576UA1A21 - מקורי286.97כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי1,352.00כןפיאט פנדה ש' 12-18מגן קדמי פנימי תחתון-12 (ח)51830616

BBM456115C09-10 4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 09-13 'מקורי105.35לאמאזדה 3 ש

מקורי338.23כןאופל אסטרה ש' 11-15פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' - 1336807711

7416Q0

 R=L -10  (מרובע) 'סט תומך למגן אח

מקורי638.39כןפיג'ו 3008 10-16(ח)

865831G000(ח) מקורי44.8כןקאיה ריו ש' 07-12תומך שמאל למגן קדמי קטן -07

6400D36813-סורג מגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי393לא16

מקורי955כןטויוטה פריוס ש' 16-20פח אבנים/ספוילר אחורי 524534701016-18

29130A280013-15 '5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע שמ' אחD מקורי190.1לאקאיה סיד

850B06UA5B

 ACENTA) 21 - מגן אח' חיצוני תחתון

(TECH21 - 'מקורי6,043.51לאניסאן קשקאי ש

מקורי933.59לאפיג'ו 3008 10-16סורג פנימי מגן קדמי -74229510

71593T5A00015-17 'מקורי227.98לאהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימ' למגן אח

866502T01011- מקורי3,660.40לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן אח' חיצוני

6400C63908- מגן קדמי פנימי תחתון

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי826לא

מקורי244כןפיאט פנדה ש' 12-18כיסוי וו גרירה במגן אח'-12 (ח)735537018

מקורי121.24כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ערפל - 209073218

90788536009K83V 19 - 'מקורי2,534.98לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

V3V012133315 - מקורי361כןסקודה סופרב ש' 15-22כונס אוויר שמאל למגן קדמי

7452XS10- פיקסו ש' 10-18מגן אח' חיצוני C-3 מקורי1,820.88לאסיטרואן

7171177KB0799(ח) מקורי4,757.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי חיצוני (פשוט) - 13

7414HT

 (SALOON) 05-08 'קלקר למגן אח

מקורי619.82כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(ח)

A213620013016 - מגן קדמי פנימיE 16-22 קלאס W213 מקורי4,316.59לאמרצדס

7171164R0079917 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני עליון SX4 מקורי2,336.10כןסוזוקי

7171263T0022 - קרוסאובר - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' עליון SX4 מקורי28כןסוזוקי

מקורי410.97כןשברולט טראקס ש' 13-16קלקר למגן קדמי עליון  -2598055213

865141R00011- ש' 11-18תומך צדדי ימין למגן קדמי i25 מקורי87כןיונדאי אקסנט

V5FF807241GRU21 - מקורי34לאקופרה פורמנטור - 21כיסוי וו גרירה במגן קד' עליון

7182184M0000016 - 'מקורי265.4כןסוזוקי סלריו 16-18תומך ימ' למגן אח

85090BV80A15-  'מקורי207.29לאניסאן ג'וק 15-19קלקר למגן אח

V5E095596513 - מקורי590כןסקודה אוקטביה 13-16מתז מים שמאל במגן קדמי



4L0807285AT94(ח) ש' 08-14תושבת לוחית רישוי -09 Q7 מקורי1,574.00כןאודי

מקורי369.67לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 5111737859113

4.47885E+13V 15 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני V-CLASS מקורי10,428.03לאמרצדס

7176163T005PK22 - קרוסאובר - 22גריל תחתון שמאל SX4 מקורי283.6כןסוזוקי

110144400AV 21 - (לצבע) ש' - 21מגן קדמי חיצוני X מקורי3,448.71לאטסלה מודל

V4L0807454A(ח) ש' 08-14תומך ימ' למגן אח'-09 Q7 מקורי234כןאודי

V6588073689B920 - מקורי79כןסקודה קאמיק - 20גריל תחתון ימין

1.66885E+1315 - מגן קדמי חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי20,913.51לאש' 15-20

V658807733A20 - מקורי331כןסקודה קאמיק - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

V4L0807284B09- ש' 08-14תומך חיצוני ימין למגן קדמי Q7 מקורי193לאאודי

V6F980718318 - מקורי86כןסיאט ארונה ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי

7172152R005PK17 - מקורי407לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג מגן קדמי

7414ZH(ח) מקורי215.17כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -12

622234CL0A15- טרייל ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי X מקורי532.24כןניסאן

10754669SEPP18 - ש' 18-23מגן אח' פנימי ZS מקורי1,718.20לאאם ג'י

V6F9807863C18 - מקורי163לאסיאט ארונה ש' - 18מגן אחורי פנימי עליון פלסטיק

V565853666B9B9V 17-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי פנימי לגריל תחתון ימין

V8P0807682G9B912- ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 מקורי875לאאודי

V5JA807681B9B917 - מקורי98לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

V81A807441F4W321 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח Q2 מקורי150לאאודי

95091305CW 13- 'מקורי52.74לאשברולט קרוז 08-20תומך שמ' למגן אח

0K52Y50222(ח) מקורי405.9כןקאיה קרניבל ש' 01-06פס דריכה למגן אח' 01-06

86514A480017 - מקורי67.2לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

V575854827B9B916 - מקורי680כןסיאט אטקה ש' 16-21קשת במגן קדמי שמאל

7181184M0079916 - מקורי2,195.90כןסוזוקי סלריו 16-18מגן אחורי חיצוני

V5E0807682F9B917 - מקורי218כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון ימין

מקורי126.97לאשברולט קרוז 08-20תומך ימין למגן קדמי 9481632113-16

57731SJ50022 - 'מקורי188לאסובארו פורסטר - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

04711TR0G00ZZ12- 4מגן קדמי חיצוניD 12-17 'מקורי3,338.05כןהונדה סיווק ש

71198TR0A0112- 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 12-17 'מקורי153.03לאהונדה סיווק ש

V575805903E9B9V 20 - מקורי495לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי

54651A710013 - 'מקורי1,265.80לאקאיה פורטה 13-18בולם זעזועים קד' שמ

מקורי59.38כןשברולט קרוז 08-20תומך ימין למגן קדמי -5D 13 (ח)95135080

V6JA8076119B913-מקורי508כןסיאט טולדו ש' 13-18מגן מנוע תחתון קטן

5827057T10(היברידי) קרוסאובר 17-21מגן קדמי פנימי - 21 SX4 מקורי2,965.60כןסוזוקי

7182078R0119 - 'מקורי72.4לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19תומך ימ' למגן אח

600772400E21 - 'ש' - 21קלקר למגן אח S מקורי29.87לאטסלה מודל

7414CY(ח) ש' 02-04תפס צדדי שמאל למגן קדמי 02-04 C-5 מקורי572.35כןסיטרואן

7410GE(ח) מקורי2,738.24כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן אח' חיצוני (שחור) -09

622563VU0A14- מקורי268.56לאניסאן נוט ש' 14-17כיסוי נוי פנס ערפל ניקל ימין

V8R0807105EGRU12 -17 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני Q3 מקורי8,300.00לאאודי

מקורי40.13כןשברולט קרוז 08-20תומך מרכזי למגן אח' -5D 13 (ח)95147079

531240D220

קישוט שחור שמאל לסורג מגן קדמי 

מקורי532.68כןטויוטה יאריס ש' 14-1614-19

291103W60010- מקורי791.2כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן מנוע תחתון

V5F0807221RGRU17 - מקורי4,039.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני

V5C6807248A(ח) מקורי412כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15קלקר שמאל למגן קדמי -11-12

71142TV0E01(ח) תומך ימין ( ניצב)למגן קדמי-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי256.07כן



A91088543009K8319 - מקורי416.12לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19גריל תחתון שמאל

865302K05012-מקורי1,278.70לאקאיה סול ש' 12-13מגן קדמי פנימי

V5FF807442C04121 - מקורי286כןקופרה פורמנטור - 21כיסוי וו גרירה במגן אח' תחתון

AB835PE12- 'חליפי198כןפיג'ו 107 ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד

AB83LE18 - ש' 15-23ספוילר קד' שמאל NX חליפי467.79כןלקסוס

AB848RE

תומך מרכזי תחתון פלסטיק למגן אחורי 

חליפי860.02לארנו קפצ'ור ש'  13-13-22

AB856TO13-15 ש' 13-18ספוילר קדמי RAV-4 חליפי2,056.02לאטויוטה

AB85DC17 - חליפי1,106.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18סורג מגן קדמי

AB85IS93-96 חליפי250כןאיסוזו איפון ש' 93-96תומך ימין למגן קדמי

AB861TO16 - חליפי516.18כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך מרכזי למגן קדמי

AB865BM 08-  חליפי3,039.66לאב.מ.וו 300 ש' 09-11מגן קדמי חיצוני בלי חור ערפל

AB865MI15- חליפי384.28כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20קישוט צד עליון ניקל למגן קדמי ימין

AB866TO09- חליפי1,105.86כןטויוטה פריוס ש' 07-12תומך ימין (בומבה) למגן אחורי

AB869MA

גריל שמאל עם חור לפנס ערפל 

חליפי117.42כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(+הכנה לקישוט ניקל) 13-16

AB872MA12- ש' 12-16ספוילר/פח אבנים קדמי CX-5 חליפי396.4כןמאזדה

AB877RE

מגן קדמי חיצוני (ערום, ללא חיישנים) -

134D 09-15 'חליפי2,329.86כןרנו פלואנס ש

AB879KI16-18 חליפי2,837.67כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עליון

AB879TO12- 'חליפי222.23כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך שמ' למגן אח

AB87LE15 - ש' 15-23פס קישוט תחתון ניקל למגן קדמי NX חליפי2,732.61כןלקסוס

AB881MI10-12 - חליפי1,133.92לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12ספוילר/פח אבנים קדמי

AB886MI15 - חליפי663.1כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג מגן קדמי

AB889CV13- חליפי505כןשברולט סילברדו 13-19תומך עליון למגן קדמי חיצוני

AB889FO01-07 'חליפי473.59כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט ימ' למגן אח

AB889TO13- מסגרת ניקל לגריל במגן תחתון

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,204.94כן15

AB88HY03-05 חליפי886.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מגן אח' חיצוני

AB891KI16 - חליפי3,230.77כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר קדמי תחתון

AB892TO13-  גריל תחתון ימין + חור

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי356כן15

AB893MA4D 14- 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD 13-18 'חליפי35כןמאזדה 3 ש

AB896MA5D 13-16 4/5מגן אח' חיצוניD 13-18 'חליפי2,467.45כןמאזדה 3 ש

AB898TO17 - חליפי3,453.40כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי חיצוני

AB899TO13- מגן אח' פנימי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי624.51כן15

AB8SU19-21 חליפי991.95כןסובארו פורסטר - 19קלקר למגן קדמי

AB902MI15 - חליפי1,183.20כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

AB905FO03-09 חליפי806.02לאפורד קונקט ש' 03-13מגן אח' מרכזי ברזל

AB906CV11-חליפי1,520.27כןשברולט סילברדו 07-12תומך תחתון פנימי למגן קדמי

AB90DC15-17 חליפי282.41כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מסגרת לפנס ערפל שמאל

57731FE320TG03-05 תושבת כיסוי ערפל ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי285לא08

865C2Q0AA022 - מקורי489לאיונדאי באיון ש' - 22גריל תחתון ימין

64900R2000(URBAN) 22 - מקורי4,856.90לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי פנימי

86563Q5300(URBAN) 20 - מקורי62.7לאקאיה סלטוס ש' - 20גריל תחתון שמאל

5310206380(SE) 21 - מקורי2,448.57לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

64900DB10022- מקורי5,338.90לאקאיה נירו פלוס - 22מגן קדמי פנימי

86531DB10022- מקורי1,220.40לאקאיה נירו פלוס - 22סורג מגן קדמי



מקורי26.72כןשברולט ויונט ש' 03-08תומך ימ' למגן אח' (חיצוני) 03-08 (ח)96262646

מקורי2,345.35לאאופל אסטרה ש' 11-15מגן אח' פנימי - 1340638711

865854H70018 - סורג מגן קדמיi800 08-21 מקורי727לאיונדאי

86631DB00022- מקורי4,858.50לאקאיה נירו פלוס - 22מגן אח' פנימי

מקורי717.92כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19קלקר למגן קדמי - 982594268019

G91844CLMH15 - 'טרייל ש' 15-23תומך צדדי ימ' למגן אח X מקורי55.47כןניסאן

מקורי920לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קלקר למגן קדמי עליון - 526111607022

86692S103019 - 'מקורי720לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט ימ' למגן אח

86671DB00022- מקורי842.7לאקאיה נירו פלוס - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

86634N710021 - 'מקורי165כןיונדאי טוסון ש' - 21תומך עליון ימ' למגן אח

86529DB00022- 'מקורי78.2לאקאיה נירו פלוס - 22תושבת לוחית רישוי קד

86513D400016- מקורי74.4לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי

מקורי820לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי - 525361604022

1638495880

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי532.63כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 1919

8983951882

 ,+S ) 21 - תומך שמאל למגן קדמי

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי208.39לאאיסוזו די. מקס ש

D24H500U1C19 - ש' 17-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי CX-3 מקורי37.67כןמאזדה

F2030BJ8MB12 - ש' 12-21מגן קדמי פנימי  NV 200 מקורי2,834.10כןניסאן

מקורי993.6לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך עליון ימ' למגן אח' - 525621603022

86519K4AA021 - 'מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18תושבת לוחית רישוי קד

מקורי940לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי - 521511690322

86588CV00023 - 'ש' - 23כיסוי וו גרירה במגן קד EV6 מקורי8לאקאיה

מקורי2,710.01לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מגן מנוע תחתון קדמי - 514201602022

מקורי115.67לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 531281602022

86512GI00021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון EV 5 מקורי1,189.00כןיונדאי איוניק

866A5CV20023 - 'ש' - 23פינה שמ' למגן אח EV6 מקורי626.7לאקאיה

7013EC(ח) מקורי637.86כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן מנוע תחתון -09

29110A200013-15 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע תחתוןD מקורי1,145.40כןקאיה סיד

622A0BV80A15 - 'מקורי106.75כןניסאן ג'וק 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

V5JH807394B13 - 'מקורי83כןסיאט טולדו ש' 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח

7173463T0022 - קרוסאובר - 22תומך עליון שמאל למגן קדמי SX4 מקורי89.5כןסוזוקי

865302P60013- מקורי2,560.90כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן קדמי פנימי

850324CC0A15- טרייל ש' 15-23מגן אחורי פנימי X מקורי2,784.43לאניסאן

V575807681A041

קישוט תחתון גריל תחתון שמאל - 21 

מקורי157כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

7176060P00AVF14 - מקורי429לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון שמאל ללא ערפל

MR996569

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (לבן) 05-

מקורי59לאמיצובישי גראנדיס ש' 0805-11

68203261AD14 - מקורי2,473.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן אח' חיצוני תחתון

850220034R15-17 מקורי2,671.44לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' חיצוני

מקורי1,378.07כןטויוטה אוונסיס 15-18תומך שמאל למגן קדמי  -525360505015

V8P3807393A(ח) ש' 09-11תומך שמ' למגן אח' -09 A3 מקורי179לאאודי

865132P50013- מקורי60.8כןקאיה סורנטו ש' 13-15תומך שמאל צדדי למגן קדמי

852214CE0A15- 'טרייל ש' 15-23תומך שמ' למגן אח X מקורי327.08כןניסאן

291202V00011- מקורי50לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מגן מנוע תחתון צדדי ימין

מקורי1,352.43לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16תומך מרכזי למגן אח' -967730768014

V5JH807421B13 - מקורי2,861.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V6R0805915C9B910-13 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 10-17 'מקורי311לאפולקסווגן פולו ש

71585SNAA00ZZ(ח) 4תומך בומבה שמ' למגן אח' -06D 06-12 'מקורי176.24כןהונדה סיווק ש



MR957660XA05- 'מקורי100לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11כיסוי וו גרירה במגן קד

57707FJ18012- ש' 12-17תומך מרכזי למגן קדמי XV מקורי622לאסובארו

7183254P0000015 - 'מקורי106.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תומך שמ' למגן אח

110156000A21 - (לצבע) ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון X מקורי1,719.83לאטסלה מודל

6400A826HA(ח) 4כיסוי וו גרירה במגן קד' -08D 08-15 'מקורי161כןמיצובישי לנסר ש

74115TR0A00(ח) מגן מנוע מרכזי תחתון-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי385.26כן

71101TF0900ZC11 - מגן קדמי חיצוני

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי3,894.32לא14

BCW850031JBB4/5D 1.6 09-10 4/5מגן קדמי חיצוניD 09-13 'מקורי2,167.47לאמאזדה 3 ש

V5G0807109AL13-16 מקורי2,320.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי פנימי

A2058800340649999

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (6 חורים) -

14 

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,410.53לא14-21

AB910RE12- חליפי802.4כןרנו קנגו 09-18קלקר למגן קדמי

AB910TO13- חליפי134.8כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל גריל תחתון שמאל

AB914PE14-18 (ניקל) חליפי430.1כןפג'ו 308 ש' 14-20קישוט לסורג קדמי סט

AB915FO03-11 'חליפי351.92לאפורד קונקט ש' 03-13פס קישוט למגן אח

AB915KI17 -  'תומך צדדי ימ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי193.25כן

AB917KI17-20 מגן אחורי פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,861.84כן

AB918KI13- 5/סטיישן ש' 13-18תומך שמאל צדדי למגן קדמיD חליפי166.68כןקאיה סיד

AB91CV08-11 חליפי228.96כןשברולט מאליבו ש' 08-12מגן מנוע תחתון שמאל

AB922CV16 - חליפי573.04כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן מנוע תחתון

AB925RE09- '4כיסוי וו גרירה במגן אחD 09-15 'חליפי55.95כןרנו פלואנס ש

AB927MA15 - ש' 12-16גריל תחתון ימין עם חור CX-5 חליפי52.46כןמאזדה

AB927PE14 - חליפי3,488.49כןפיג'ו 3008 10-16מגן קדמי חיצוני

AB928MA15 - ש' 12-16פס קישוט כסף עליון לגריל שמאל CX-5 חליפי122.05כןמאזדה

AB929CV5D 08- גריל תחתון ימין

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי28כן

AB932FO01- 'חליפי473.59כןפורד מונדאו ש' 01-07פס קישוט מרכזי למגן אח

AB934HY15-18 סורג מגן קדמיi20 15-20 חליפי706.02כןיונדאי

AB936MA15-19  4מגן קדמי חיצוניD/5D 15-21 'חליפי1,506.02לאמאזדה 2 ש

AB936PE12 - חליפי1,679.19כןפיג'ו 208 ש' 12-14מגן קדמי פנימי

AB938FO06-08 (ללא ערפל) חליפי79.3כןפורד פוקוס ש' 06-08גריל תחתון ימין

AB939MA15-19 4פס קישוט ניקל למגן קדמי ימיןD/5D 15-21 'חליפי555כןמאזדה 2 ש

AB945PE12- 'חליפי406.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14תומך מרכזי מגן אח

AB945VW10- חליפי928.8כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מגן קדמי פנימי

AB946MA07- 4תומך ימין לגריל קדמיD 04-09 'חליפי76.02לאמאזדה 3 ש

AB946VW13- ( צר ) חליפי617.95כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קד' פנימי

AB947HY15-18 מגן אח' חיצוני ללא חיישניםi20 15-20 חליפי2,680.02לאיונדאי

AB94CA17 - גריל תחתון שמאלXT5 17-21 חליפי1,395.61כןקאדילאק

AB94DC15-17 חליפי598כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' פנימי פלסטיק

AB94SK08-11 חליפי55.1כןסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

AB951FO07-10 (מרכזי) חליפי1,554.95כןפורד טרנזיט ש' 07-13מגן קדמי חיצוני

AB952RE04- '4/5תומך ימ' למגן אחD 04-09 'חליפי46.55כןרנו מגאן ש

AB954TO13-15 'ש' 13-18תומך ימ' למגן אח RAV-4 חליפי168.02לאטויוטה

AB955PE14- 'חליפי268.02לאפג'ו 308 ש' 14-20סט תומך למגן אח

AB955RE13- חליפי520כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט ניקל למגן קדמי

AB958RE13-17 חליפי515.84כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר מגן קדמי תחתון



865161F50010- מקורי109.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כיסוי פנס ערפל

A205885272314 - (רשת) גריל תחתון שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי231.7לא14-21

V5K0807261(ח) GTI 10- מקורי399כןפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך שמאל למגן קדמי

V4M8853258RU618 - ש' 18-20מסגרת גריל תחתון ימין Q8 מקורי1,188.00לאאודי

מקורי802.47לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין - 4235963815

33302TM8J0112-14  מקורי154.96לאהונדה אינסייט 09-14גריל תחתון ימין

BDA5519H1A

תריס איורור ימין במגן קד'-קישוט 

מקורי112.8כןמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13תחתון 4/5D -09 (2.0) (ח)

V565807393C21 - 'מקורי126כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך שמ' למגן אח

622A06LB0A20 - 'מקורי372.01לאניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,925.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14תומך שמאל עליון למגן קדמי -07 (ח)1345261080

V80A807061FGRU21 - ש' 17-22ספוילר קד' שמאל Q5 מקורי795לאאודי

G51159KKMA15 - (בומבה) מקורי544.88לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך שמאל למגן קדמי

מקורי326.63לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18גריל תחתון שמאל ללא חור לחיישן - 15611910516

מקורי2,183.00כןפיאט סדיצ'י ש' 12-14מגן קדמי חיצוני תחתון- 12-13 (ח)71750251

6402A26814-19 מקורי261כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג מגן קדמי

626636LB0A20 - מקורי1,563.64לאניסאן סנטרה ש' - 20מגן מנוע תחתון

V83A807568D9B919 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי Q3 מקורי1,576.00לאאודי

V5E994531217 - מקורי63לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי ימין לפנס אחורי

71103T1EG10(ח) ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור 13-15 CR-V מקורי241.8כןהונדה

D651502J1B

תומך צדדי שמ' למגן אח' (עליון לבן)07-

5D 115D 07-14 'מקורי52.99לאמאזדה 2 ש

מקורי696.47לאסיטרואן קקטוס 15-20סט ספוילר קד' ימין+שמאל -161136908015

A166885396515 - סורג מגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי4,834.47לאש' 15-20

מקורי218כןפיאט בראבו ש' 09-11תפס צדדי ימין למגן קדמי 09-11 (ח)51775644

865801J50012- תומך מרכזי למגן קדמיi20 12-15 מקורי66כןיונדאי

D65152240A

תומך צדדי לכנף קד' שמאל (ברזל)  

07-115D 07-14 'מקורי99.82כןמאזדה 2 ש

6402A33014-19 מקורי121לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון ימין ללא ניקל

850B26PA0C(HYBRID) 22 - מקורי747.07לאניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי355לאפיאט 3D 08-20 500כיסוי וו גרירה במגן קד' 73545679408-14

6400C173

גריל תחתון שמאל (מסגרת לפנס ערפל 

+ חור) -10

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי67לא15

7416R3R=L -11 מקורי300.76לאפיג'ו 5008 10-16סט תומכים למגן קדמי

89809982314X2 12- מקורי1,003.86לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למגן קדמי

62022HV20H17 - מקורי6,404.96כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני לצבע

מקורי212.9כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך שמ' למגן אח' -898193893012

מקורי420כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09קלקר למגן קדמי ימין 526114201007-09

86511B900014-16 ש' 14-19מגן קדמי חיצוני i10 מקורי1,133.00לאיונדאי

A2478802601999920- ש' 20-מגן אח' חיצוני עליון GLA H247 מקורי22,381.32לאמרצדס

V8Y0807065BGRU20- 4/5מגן קדמי חיצוני ללא חיישניםD 20 - 'ש A3 מקורי7,118.00לאאודי

מקורי1,007.68לאאופל מוקה X ש' 17-20ספוילר/פח אבנים קדמי - 4255812217

מקורי688.61כןפיג'ו 301 ש' 13-18קלקר למגן קדמי -13 (ח)9676955080

86614B900014- 'ש' 14-19תומך ימ' צדדי למגן אח i10 מקורי240כןיונדאי

6400F205BA14-19(כחול) 'מקורי49כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי561.02לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן מנוע תחתון מושלם - 9539619017

GS1D50C22A

מסגרת ניקל לגריל תחתון  שמאל -08 

מקורי108.97כןמאזדה 6  ש' 08-13(ח)

5256B724(ח) מקורי1,621.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן מנוע קדמי (מגן מצננים) -14



39002833V 15 - מקורי4,018.50לאאופל קורסה ש' 15-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

511800011R(ח) 4כיסוי וו גרירה במגן קד' -09D 09-15 'מקורי85.15כןרנו פלואנס ש

A2478853404-20 ש' 20-פח אבנים/ספוילר אחורי GLA H247 מקורי849.75לאמרצדס

מקורי622.89כןסיטרואן C-3 ש' 17-21קלקר למגן קדמי - 981206378017

04711TGGA00ZZ(ח) V 17 - 5מגן קדמי חיצוניD 17-22 'מקורי5,469.26לאהונדה סיווק ש

A247880590120- ש' 20-פס קישוט/פח אבנים קדמי GLA H247 מקורי2,494.50לאמרצדס

מקורי1,673.00לאלקסוס UX200 ש' - 19מגן קדמי פנימי - 521317605019

S6J0853666A9B909-12 (עם ערפל) מקורי248לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין

1618083280

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

מקורי2,880.91לאסיטרואן C-3 ש' 17-21לחיישנים - 17

מקורי348.78לאאופל אסטרה ש' 11-15גריל תחתון שמאל - 1344045211

V8W6807067NGRU17-19  ש' 17-22מגן אח' חיצוני A5 מקורי8,495.00לאאודי

98120622XT17 - ש' 17-21סורג מגן קדמי תחתון C-3 מקורי1,061.09לאסיטרואן

מקורי136.5לאטויוטה אוונסיס 09-14תומך שמ' למגן אח' (צדדי אמצעי)-525780501009

V8W6807683C9B921- ש' 17-22סורג מגן קדמי A5 מקורי688לאאודי

A2478809600999919- ש' - 20מגן אח' חיצוני עליון GLB מקורי10,791.00לאמרצדס

V4K88076839B918- ש' 19-22סורג מגן קדמי A7 מקורי575לאאודי

865603X70014- (עם מסגרת ניקל)ש' 11-15סורג מגן קדמי i35 מקורי754כןיונדאי אלנטרה

A2068851001999921- מגן קדמי חיצוני

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי13,521.76לא21

6400C174

גריל תחתון ימין (מסגרת לפנס ערפל + 

חור) -10

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי239כן15

V4K8807065EGRU(PHEV) 20- ש' 19-22מגן קדמי חיצוני A7 מקורי13,605.00לאאודי

8983951560(  LS, LSE) 21 - מקורי653.07לאאיסוזו די. מקס ש' - 21גריל תחתון ימין

מקורי1,751.06לאלקסוס  RX ש' 08-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 521084807020

מקורי510.15לאקאדילאק ATS 13-21מגן אח' פנימי - 2092424213

68377143AB20 - מקורי2,066.20לאדודג' ראם - 20מדרגה במגן אחורי

521194A93822 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני BZ4X מקורי9,712.00לאטויוטה

86511AA80021 - מקורי4,929.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן קדמי חיצוני

מקורי857.05לאטויוטה BZ4X ש' - 22מגן אח' פנימי - 521714213022

86531AA00021 - מקורי1,073.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג מגן קדמי

מקורי5,430.00לאלקסוס NX ש' 15-23מגן קדמי חיצוני - 521197893215

86596GI010SCR21 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין EV 5 מקורי595לאיונדאי איוניק

86696L142020 - 'מקורי637לאיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למגן אח

86522H8HA020 - מקורי253לאקאיה סטוניק - 18תומך למגן קדמי

86512N901021 - מקורי1,199.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי992לאטויוטה BZ4X ש' - 22המשך פינה שמ' למגן אח' - 521664203022

86569N901021 - מקורי524לאיונדאי טוסון ש' - 21קישוט למגן קדמי

86596N901021 - מקורי1,107.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

735680810V 16 - מקורי4,959.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' חיצוני

מקורי861.7לאלקסוס NX ש' 15-23תושבת לוחית רישוי קד' - 521147802015

6407A33820 - מקורי1,100.00לאמיצובישי טרייטון - 20קישוט תחתון גריל תחתון ימין

86631AT00023 - מקורי1,475.50לאקאיה נירו 16-23מגן אח' פנימי

מקורי1,285.80לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי - 525364206022

64900AO20023 - מקורי3,563.40לאקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי

86610AO04023 - מקורי3,458.70לאקאיה נירו 16-23מגן אח' חיצוני עליון

86650AO03023 - מקורי6,582.50לאקאיה נירו 16-23מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי641.52לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך ימ' למגן אח' - 521554206022

מקורי641.52לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך שמ' למגן אח' - 521564206022

מקורי1,062.80לאטויוטה BZ4X ש' - 22תומך עליון שמ' למגן אח' - 525634206022

735722167

מגן קדמי חיצוני תחתון - 22  

(LIMITED PLUS)17-23 מקורי7,038.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס



V5JA8536779B9(ח) מקורי174כןסקודה ראפיד ש' 13-18סורג מגן קדמי 13-16

55532FE060TG06-07 כיסוי פנס ערפל ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי250לא08

521560D21017 - 'מקורי367.72לאטויוטה יאריס ש' 14-19תומך צדדי שמ' למגן אח

86597AO000

המשך לקשת כנף במגן קדמי שמאל - 

מקורי238.4לאקאיה נירו 2316-23

86517AT10023 - 'מקורי74.8לאקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי712.8לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן מנוע תחתון -179190013

622105FA0A20 - מקורי440.05כןניסאן מיקרה - 20תומך בומבה למגן קדמי ימין

מקורי2,670.55לאאופל גרנדלנד X - 18מגן קדמי פנימי - 355438118

V3V095511015 - מקורי157לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי מתז ימין למגן קדמי

מקורי571.66לאוולוו XC-40 ש' 18-23סורג מגן קדמי - 3144934218

71598SNAA0106-10 '4תומך צדדי שמ' למגן אחD 06-12 'מקורי117.83לאהונדה סיווק ש

V6F9853665D9B9FR 18 - מקורי111לאסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון שמאל

מקורי187.03לאוולוו XC-40 ש' 18-23כיסוי וו גרירה במגן אח' - 3144933518

71102SEA00003-05 מקורי188.09לאהונדה אקורד ש' 03-08גריל תחתון ימין

מקורי181.63לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521277801015

מקורי374.1לאוולוו XC-40 ש' 18-23גריל תחתון ימין - 3144934418

מקורי181.63לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521287801015

57707XA12A(ח) ש' 08-11תומך ימין פנימי למגן קדמי 08-09 B9 מקורי1,146.00כןסובארו

7181154GA07995D 05-07 5/4מגן אח' חיצוניD 05-07 'מקורי3,317.20כןסוזוקי ליאנה ש

850222896R15- מקורי2,924.91לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן אח' חיצוני

511802253R22 - 'מקורי183.98לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד

04715SEA010ZZ06-07 מקורי3,137.42לאהונדה אקורד ש' 03-08מגן אח' חיצוני

V4G0807364B15 - 'ש' 12-17תומך תחתון ימ' למגן אח A6 מקורי223לאאודי

מקורי91.28כןשברולט קפטיבה ש' 07-10גריל תחתון ימין -07 (ח)96623661

57707AG09007-09  ש' 07-09תומך ימין עליון למגן קדמי B4 מקורי508לאסובארו

866132L00007-09 '5תומך צדדי שמ' למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי253לאיונדאי

6400D187WAV 07 - מגן קדמי חיצוני

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי3,336.00לא15

V1S0807184A12- מקורי97כןסקודה סיטיגו 12-18תפס ימין למגן קדמי

865142G50009-10 מקורי78.8לאקאיה מגנטיס 09-10תומך צדדי ימין למגן קדמי

V81A807110BGRU17-18 ש' 17-22ספוילר קדמי Q2 מקורי1,410.00לאאודי

D(ח) מגן קדמי פנימי -08 968082325

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי691.84כן

V6F9807833A2ZZ18 - 'מקורי650כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט שמ' למגן אח

758902255R21 - מקורי3,778.20לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן מנוע תחתון

V1ST80724112-17'מקורי47לאסקודה סיטיגו 12-18כיסוי וו גרירה במגן קד

735743312

מגן אח' חיצוני - 21 (5 חיישנים + 

LA PRIMA (מקורי6,899.00לאפיאט 500 ש' - 21מצלמה

מקורי596.71לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כיסוי צד שמאל למגן קדמי - 897518026021

V575807251A16-19 מקורי417לאסיאט אטקה ש' 16-21קלקר למגן קדמי

V1ST807421D12-מקורי2,700.00לאסקודה סיטיגו 12-18מגן אח' חיצוני

AB962HY16 - 'חליפי284.73כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך ימ' למגן אח

AB963PE14 - חליפי191.29כןפיג'ו 2008 13-19גריל תחתון ימין

AB967FO05-09 חליפי250כןפורד מוסטנג 05-17קלקר למגן קדמי

AB968PE13 - חליפי1,788.09כןפיג'ו 2008 13-19מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

AB969BM13 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל X5 חליפי568כןב.מ.וו

AB970CV17 - 'חליפי256.02לאשברולט קרוז 08-20תושבת לוחית רישוי קד

AB970VW08- חליפי350כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09ספוילר/פח אבנים קדמי

AB978HY15-18 חליפי783.7כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל ימין

AB978MA17 - ש' 17-22תפס שמאל למגן קדמי CX-5 חליפי36.01כןמאזדה



AB979BM11 - חליפי1,894.65כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13ספוילר קדמי

AB980BM11 - חליפי806.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13סורג מגן קדמי

AB980RE13- 5פס קישוט תחתון לפנס ימין פנימיD 13-19  חליפי168.02לארנו קליאו

AB983RE11- 'חליפי902כןרנו מאסטר ש' 09-22תומך שמ' בקצה למגן אח

AB984BM

 (F56) 14-20 מגן קדמי חיצוני

(ONE/COPPER)14- 'חליפי4,284.50לאב.מ.וו מיני קופר ש

AB984MA09-10 4/5תומך שמאל לגריל מגן קדמיD 09-13 'חליפי79.2כןמאזדה 3 ש

AB98DC18 - חליפי1,499.24כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

AB991HY15-18 'חליפי197.73כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

AB992MA19 - חליפי94.44כןמאזדה 6  ש' - 19פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

AB993FO5D 06-08 'חליפי90.14כןפורד פוקוס ש' 06-08פס קישוט למגן אח

AB994BM12-14 חליפי4,560.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14מגן קדמי חיצוני

AB996HY15 - חליפי2,918.90כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן אח' חיצוני

AB997BM

מגן קדמי פנימי תחתון + בקרת שיוט - 

חליפי1,389.83לאב.מ.וו 300 ש' 1212-18

AB998RE10- 'חליפי680.02לארנו מאסטר ש' 09-22פינה שמ' למגן אח

AB99TO09 - מגן קדמי פנימי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי2,276.16כן13

AB9RE14 - 3/5קלקר למגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי502.08כןרנו מגאן ש

D2626315 - מקורי1,160.74לאפורד אדג' ש' 15-18מגן קדמי פנימי מרכזי

V5G0853677AF9B9GTI 17 - מקורי716לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

52591F401017 - בטנה אחורית לכנף אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי854.64כן22

51117303082V 13 - ש' 13-18גריל תחתון ימין X5 מקורי821.01לאב.מ.וו

מקורי2,887.86כןשברולט ספארק - 19מגן קדמי חיצוני - 4267189019

865304H90013 - מגן קדמי פנימיi800 08-21 מקורי911לאיונדאי

מקורי1,066.07כןשברולט ספארק - 19מגן קדמי פנימי - 4261383119

V2K58536779B916 - מקורי819לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20סורג מגן קדמי

9805494080V 10 - מקורי785.55כןפיג'ו 5008 10-16גריל תחתון ימין

מקורי708.44כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18גריל תחתון שמאל - 13 (ח)1609290980

71103T7AJ0019 - ש' - 19סורג מגן קדמי HRV מקורי795.48לאהונדה

865273X70014-  ש' 11-15גריל תחתון שמאל עם חור ערפל i35 מקורי394כןיונדאי אלנטרה

86611C550018 - מקורי4,591.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

784631

תומך אחורי שמאל לכנף קדמי- 05-10 

מקורי228.36כןפיג'ו 407 ש' 05-10(ח)

768510D08007- מקורי214כןטויוטה יאריס ש' 07-11ספוילר/פח אבנים קדמי

86560C552018 - מקורי1,544.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20סורג מגן קדמי

7416G1

סט תומכים ימין שמאל (מרכזי) למגן 

מקורי307.02כןפג'ו 308 08-13קדמי 08-09

86570G600017-20 מגן קדמי פנימי צינור

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי473.1כן

KDY35022XFBB12- (עם חיישן) ש' 12-16מגן אח' חיצוני CX-5 מקורי3,147.92לאמאזדה

A1568800540999914-17 ש' 13-19מגן קדמי חיצוני GLA X156 מקורי9,957.00לאמרצדס

86514G600017 - תומך ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי177.8כן

V4KE121736Y9B19- מקורי450לאאודי אי-טרון - 19גריל תחתון ימין

V4KE807065AGRUמקורי12,969.00לאאודי אי-טרון - 19מגן קדמי חיצוני -19 ללא חיישנים

A156885152214-17 ש' 13-19ספוילר/פח אבנים קדמי GLA X156 מקורי1,570.20לאמרצדס



מקורי620לאטויוטה קורולה ש' 13-18סורג מגן קדמי -531120247013-15

מקורי223.46כןפיג'ו RCZ ש' 11-14תומך ימין למגן קדמי -11 (ח)742154

GHP950070A13- מגן קדמי פנימי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,426.88לא18

A2138851625999916- מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי16,983.67לאמרצדס

86642G600017-20 תומך בומבה למגן אחורי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי551.7כן

620303BA0A(ח) מקורי1,817.15כןניסאן אלמרה ש' 15-17מגן קדמי פנימי -15

V81A8076474W317-18  ש' 17-22סורג מגן קדמי Q2 מקורי824לאאודי

8.66E+0505-10 מקורי324לאיונדאי טוסון ש' 05-10פס דריכה מגן אחורי

A167885090719- ש' -19מגן אח' חיצוני תחתון GLE V167 מקורי9,089.61לאמרצדס

מקורי1,854.00לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן אח' פנימי -898080319112

S6J08059039B909-14 מקורי346לאסיאט איביזה  ש' 09-16ספוילר קדמי

מקורי737.49כןשברולט טראקס ש' 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי (מגלש) - 4239273913

86524H841018-20 מקורי515.1לאקאיה סטוניק - 18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

625601756R

תומך ברזל ימין בין הכנף לדופן קדמי -

מקורי1,955.57כןרנו פלואנס ש' 094D 09-15 (ח)

מקורי3,357.73לאפורד גלאקסי 07-13מגן אח' חיצוני - 154630110

7701479263

מגן קדמי חיצוני (ללא מתזים וערפל) -

115D 11-13  מקורי2,818.69לארנו קליאו

865652W00012- מקורי915כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15ספוילר/פח אבנים קדמי

G4YL50EL15113 - כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי66.61כן18

V83A807441AGRU19- 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח Q3 מקורי153לאאודי

מקורי709.99לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22תומך ימין למגן קדמי - 5054690517

68293716AC(RUBICON) 18 - מקורי6,417.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי פנימי

V83F807067GRU

מגן אח' חיצוני -19 ( ללא חישנים 

(SPORTBACK19 - 'ש Q3 מקורי4,671.00לאאודי

6400H10015-17 מקורי3,490.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

BCW850101A09- 4/5פס קישוט למגן קדמי ימיןD 09-13 'מקורי72.79כןמאזדה 3 ש

A45388080019999

מגן אח' חיצוני עליון 16-19 (כולל כיסוי 

(LAUNCH EDITION)(מקורי1,704.15לאמרצדס סמארט ש' -16וו גרירה

866203Z30012- 'קלקר למגן אחCW/4D i40 12-15  מקורי356לאיונדאי

865171J00009-11 -'כיסוי וו גרירה במגן קדi20 09-12 מקורי50כןיונדאי

BHE4501T1B(2.0) 12- 4/5סורג מגן קדמיD 09-13 'מקורי684.92כןמאזדה 3 ש

BCW750221JBB(4 דלתות) 4/5מגן אח' חיצוני -12D 09-13 'מקורי1,850.09לאמאזדה 3 ש

6400G24415-17 מקורי815כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי ניקל לפנס ערפל ימין

68244508AB17 - מקורי181לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23תומך ימין למגן קדמי

מקורי3,200.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פינה ימין למגן קד' - 521127690419

מקורי203.74לאאופל אדם 3D ש' 14-17כיסוי וו גרירה במגן אח' -1335647414

מקורי438.4לאפג'ו 308 ש' 14-20תומך מרכזי  למגן אח' -967736478014

86563A600013- גריל תחתון שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי130כן/סטישין

865601Y500(ח) 5סורג מגן קדמי -15D 11-16 מקורי1,234.90לאקאיה פיקנטו

URY150221A07- פיק אפ 07-10מגן אח' חיצוני BT-50 מקורי793.56לאמאזדה

6400F77415- מקורי1,345.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי פנימי

מקורי3,545.15לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן מנוע תחתון אחורי -14 (ח)9678270980

מקורי91.93לאשברולט ספארק 15-18מגן מנוע תחתון ימין - 4235338715

D652500T1C

תומך ימין צדדי למגן קדמי(שחור) 10-

5D 115D 07-14 'מקורי87.79לאמאזדה 2 ש



V4M0807647E9B920- ש' 15-21סורג מגן קדמי Q7 מקורי891לאאודי

מקורי626.15כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' -521564202016

מקורי135.19כןשברולט ספארק 11-15תושבת לוחית רישוי קד' - 9538354811

866413Z000CW 12- תומך שמ' למגן אח' בומבהCW/4D i40 12-15  מקורי63כןיונדאי

8321A594HA15- מקורי498כןמיצובישי טרייטון 15-19מסגרת לפנס ערפל ימין

מקורי1,278.66כןטויוטה אוונסיס 15-18פס קישוט למגן קדמי ניקל -531210508015

850440019RCW,5D 10- '3/5תומך ימ' צדדי למגן אחD/CW 10-16 'מקורי643.25לארנו מגאן ש

מקורי300כןטויוטה אוונסיס 15-18סורג מגן קדמי -531120510015

V5G0807248F13-16 מקורי198כןפולקסווגן גולף ש' 13-20קלקר למגן קדמי

V3V0853551BF9RV 15-19 מקורי958כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

V5E380722120 - מקורי3,188.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

850936LB0A20 - 'מקורי649.22כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר שמאל למגן אח

57707AL07015- ש' 15-18תומך שמאל למגן קדמי B4 מקורי318לאסובארו

V5G0807723D13-16 מקורי193לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

291202W000(ח) מקורי299.9כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן מנוע ימין -13

V5E38536779B920 - מקורי221כןסקודה אוקטביה ש' - 20סורג מגן קדמי

V5G0853211D9B9(ח) מקורי168כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל עליון  13-16

8.65E+5505-10 'מקורי165לאיונדאי טוסון ש' 05-10כיסוי פתח פנס ערפל שמ

620229HS0H(ח) מקורי3,275.62כןניסאן אלטימה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני - 16

V6F9853663A9B921 - מקורי33לאסיאט ארונה ש' - 18מסגרת לפנס ערפל שמאל

8.66E+05(ח) מקורי35כןיונדאי טוסון ש' 05-10טבעת כיסוי פנס ערפל שמ' 05-10

6F98074252UC21 - מקורי523כןסיאט ארונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

V8X080768101C11- (שחור) ש' 11-18גריל תחתון שמאל A1 מקורי326לאאודי

6410B01308- 'תומך שמ' למגן אח

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי118לא

57719AL01015- ש' 15-18מגן אח' פנימי B4 מקורי3,826.00לאסובארו

V8X080711011-ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי A1 מקורי290לאאודי

מקורי505.27לאשברולט טראקס ש' 17-18ספוילר קדמי - 4256339017

C2Y55003XBB05-08 מקורי3,372.46לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

6400B510XA08-15 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי53כן

V6F9806333AU3418 - מקורי1,392.00כןסיאט ארונה ש' - 18ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף

V575853666R67EFR 21 - מקורי327לאסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין

UR5650150D

שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) 07-10 

מקורי114.08כןמאזדה BT-50 פיק אפ 07-10(ח)

156142251V 16 - מקורי5,094.30לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן אח' חיצוני

V5E780739420 - 'מקורי73כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

V5G6807441GRU13-16 'מקורי72לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן אח

A253610210117 - מגן אח' פנימי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי9,475.93לאש' 15-21

57704SG03016- מקורי7,537.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני

מקורי202.69לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09(ח) תומך ימין למגן קדמי 525354202107-09

V5E780739320 - 'מקורי73לאסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

F31601HBMAמקורי207.57כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך ימין למגן קדמי

5215912960

מגן אח' חיצוני - 19 (LOUNGE) יבוא 

מקורי3,498.31לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מקביל

291102H00007-11 5מגן מנוע תחתון שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי55לאיונדאי

86663DB00022 - מקורי89.5לאקאיה נירו פלוס - 22גריל תחתון שמאל

מקורי254לאלקסוס ES ש' 19-23כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521273390519

כיסוי וו גרירה במגן אח'-SW 11 (ח)1705387

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי539.84כן



86611S100019 - מקורי4,847.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן אחורי חיצוני עליון

86631S101019 - מקורי3,014.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן אח' פנימי

86552S100019 - מקורי135כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

86556S100019 - מקורי135כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך ימין למגן קדמי

86531S101019 - מקורי606כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג מגן קדמי

V4G8807683C10 - ש' 10-18סורג מגן קדמי A7 מקורי1,522.00לאאודי

מקורי1,655.34לאאופל אינסיגניה 17-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 2316228217

86577S100019 - מקורי728כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ספוילר/פח אבנים קדמי

865522W00016 - מקורי172כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18תומך ימין למגן קדמי

68288045AB19 - מקורי787לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21סורג מגן קדמי

52116B1010

-(ח) תומך שמאל למגן קדמי (צדדי) 06

מקורי179.3לאדייהטסו סיריון ש' 0906-11

DA6B50C1XB15-19  4קישוט גריל תחתון ימיןD/5D 15-21 'מקורי63.29כןמאזדה 2 ש

86611D750019 - מקורי2,848.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אח' חיצוני עליון ללא חיישנים

96962848

תומך צדדי ימ' למגן אח' שפם (פנימי) -

מקורי111.89לאשברולט קרוז 0808-20

מקורי448לאפיאט דובלו ש' 10-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל - 73561529315

71129SWWE3110 - ש' 08-12קישוט ניקל תחתון לסורג מגן קדמי CR-V מקורי305.85לאהונדה

622547994R15- מקורי756.72לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סורג מגן קדמי עם חורים לפנסים

71119TGGA0017 - 5כיסוי לרדאר במגן קדמיD 17-22 'מקורי1,054.28לאהונדה סיווק ש

64900F201019 - מקורי2,551.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגן קדמי פנימי

86591F2AA019 - מקורי1,096.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ספוילר קדמי

86520F2AA019 - מקורי1,006.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20קלקר למגן קדמי

86641F2AB019 - מקורי539כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

86556F2AA019 - מקורי178.5כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך ימין למגן קדמי

752107205R21 - מקורי1,979.31כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי פנימי

52119B113008-11 מקורי2,604.20לאדייהטסו סיריון ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

86555F2AA019 - מקורי178.5כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך שמאל למגן קדמי

7414CT04-  מקורי526.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08(ח) סורג מגן קדמי

B5J080718308- מקורי28לאסקודה פביה ש' 08-14תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

מקורי1,686.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מגן קדמי פנימי - 137784320022

מקורי4,933.67לאקאדילאק ATS 13-21מגן קדמי פנימי - 2299835816

מקורי829.92לאטויוטה קאמרי ש' 15-17קלקר למגן אחורי -526150607015

291101R00011- ש' 11-18מגן מנוע קדמי i25 מקורי198כןיונדאי אקסנט

מקורי2,234.14כןפיג'ו 2008 13-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים -161011598014

V6R0807241BGRUGTI 10-13 '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-17 'מקורי162לאפולקסווגן פולו ש

מקורי565.25לאפיג'ו 2008 13-19סט תומכים למגן אח' -161012798014

V8T0955276BGRU13 - ש' 09-16כיסוי למתיז מים ימין A5 מקורי133כןאודי

BHN15016213- 4/5תומך שמאל למגן קדמי תחתוןD 13-18 'מקורי35.11כןמאזדה 3 ש

BHN15010213-16 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי שמאלD 13-18 'מקורי77.89כןמאזדה 3 ש

BHN150A11BB(ח) 4/5כיסוי וו גרירה במגן קד' 13-16D 13-18 'מקורי80.45כןמאזדה 3 ש

865512D100(ח) מקורי133.52כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03סורג מגן קדמי -01

S6J38073773D 09- (ארוך) 'מקורי180כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך שמ' למגן אח

A156885342214 - גריל תחתון ימין

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי184לא14-18

86662C500015- 'מקורי174.4כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

BJE150C1213-16 4/5מסגרת (ניקל) פנס ערפל ימיןD 13-18 'מקורי302.23לאמאזדה 3 ש

A156885082214 - סורג מגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי611לא14-18



866672R80010-12 '(סטישין)09-12כיסוי וו גרירה במגן אח CW i30 מקורי97כןיונדאי

מקורי23כןיונדאי מאטריקס 08-10גריל תחתון שמאל -08 (ח)8651310000

BJE150C2213-16 4/5מסגרת (ניקל) פנס ערפל שמאלD 13-18 'מקורי302.23לאמאזדה 3 ש

A2478850306999920 - ש' 20-מגן אח' חיצוני עליון GLA H247 מקורי20,058.74לאמרצדס

86525C504015-17 מקורי650לאקאיה סורנטו ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל שמאל

ספוילר קד' ימין - 10 (ח)7685102230

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי593.72כן12

756105271R09-13 - 4מגן אח' פנימי חשמליD 09-15 'מקורי393.95כןרנו פלואנס ש

מקורי238.27לאאלפא רומאו סטלביו 17-22תומך ימין למגן קדמי - 5055643817

V6J4807394B5D 09- 'מקורי116לאסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי ימ' למגן אח

86512F100016 - מקורי4,491.90לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר קדמי תחתון

BHN9502J1C(ח) 5D 13-  '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 13-18 'מקורי102.58לאמאזדה 3 ש

620220826R13-16 5מגן קדמי חיצוני מושלםD 13-19  מקורי2,830.95לארנו קליאו

V81A807067AGRU17 -20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q2 מקורי3,946.00כןאודי

86551F100016 - (לפנס) מקורי334.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21שפם שמאל תחתון לסורג

622575FA0A20 - מקורי348.15כןניסאן מיקרה - 20גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

57712AG310(ח) ש' 04-06מגן קדמי פנימי (אלומניום) 04-09 B4 מקורי1,530.00כןסובארו

מקורי2,382.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט ניקל למגן אח' - 73564239815

866111G6004D 09-10 מקורי1,364.40לאקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' חיצוני

6400J28720 - מקורי161כןמיצובישי טרייטון - 20תומך שמאל למגן קדמי

866853X70014 - ש' 11-15תומך תחתון למגן אח' פנימי i35 מקורי171כןיונדאי אלנטרה

V81A807067GRU17-19 ש' 17-22מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים Q2 מקורי3,861.00לאאודי

852205FA0A20 - 'מקורי97.05כןניסאן מיקרה - 20תומך ימ' למגן אח

71100TZBG10ZE20 - מקורי7,455.21לאהונדה ג'אז ש' - 20מגן קדמי חיצוני

מקורי1,587.13כןלקסוס  RX ש' 08-22קלקר למגן קדמי -526114808008

7182475K0008- '4/5תומך (שפם) שמ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי137.3כןסוזוקי

מקורי8,935.64לאוולוו XC-40 ש' 18-23מגן אח' פנימי 3232102618-21

850188863R21 - מקורי2,068.55לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני תחתון

52115B1030(ח) מקורי214כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10תפס צדדי ימין למגן קדמי  07-08

V56580704917 - (שוכב) מקורי136לאסקודה קודיאק ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

866111F05006-08 מקורי1,408.50לאקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן אח' חיצוני

מקורי1,618.88כןלקסוס NX ש' 15-23סורג מגן קדמי 521127804014-17

V8V5807681A9B94D 15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 מקורי500לאאודי

מקורי3,085.97כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני עליון - 163265698019

6400G762

כיסוי אמצעי למגן קדמי חיצוני - 15 

מקורי2,961.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20(חשמלי)

מקורי181לאפיאט קובו ש' 12-17גריל תחתון ימין ללא ערפל - 73564354116

V6F9807393B18 - 'מקורי129כןסיאט ארונה ש' - 18תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי1,723.00לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 982171148019

865132G500

תומך צדדי שמאל למגן קדמי 09-10 

מקורי78.8כןקאיה מגנטיס 09-10(ח)

622A03VU0H14 - 'מקורי19.34כןניסאן נוט ש' 14-17כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,589.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן מנוע תחתון - 5199812816

866142L00007-09 '5תומך צדדי ימ' למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי258לאיונדאי

8983938294( +S , S) 21 - מקורי1,073.97לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן אח' חיצוני

מקורי1,880.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פינה ימין למגן קד' עם חיישנים - 521127691219

V6F9807834A2ZZ18 - 'מקורי650כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט ימ' למגן אח

V1ST853677B9B912-מקורי238לאסקודה סיטיגו 12-18סורג מגן קדמי

V575807521B9B916-19 מקורי2,413.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני תחתון

850908121R13- 5מגן אח' פנימיD 13-19  מקורי1,611.22לארנו קליאו



מקורי1,091.36כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן מנוע תחתון קדמי - 526184706015

KD5352B22A12- ש' 12-16תומך פנימי למגן אח' ימין=שמאל CX-5 מקורי37.67כןמאזדה

V6J4807393B5D 09- 'מקורי140לאסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי שמ' למגן אח

V8V3807681G9B95D 15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 מקורי958לאאודי

86521F110016-18 מקורי1,469.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל שחור מבריק

מקורי1,040.59כןטויוטה פריוס ש' 13-15תושבת לוחית רישוי קד' -521144714013

86611F1000

מגן אחורי חיצוני עליון ללא חיישנים 16-

מקורי4,337.60לאקאיה ספורטג' ש' 1816-21

מקורי2,293.68כןשברולט טראוורס 17-23קלקר למגן קדמי - 2323491517

86632C800015-18 מגן אח' פנימיi20 15-20 מקורי2,862.00כןיונדאי

620752406R13-17 מקורי531.49לארנו קפצ'ור ש'  13-22גריל תחתון שמאל

86569B900014-16 ש' 14-19סורג מגן קדמי i10 מקורי1,425.00כןיונדאי

865252V500(ח) מקורי171כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16ספוילר/פח אבנים קדמי -11

86613F100016- 'מקורי363.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך שמ' למגן אח

B45A5611Y13-16 (צר) '4/5מגן מנוע קד' קדD 13-18 'מקורי273.5לאמאזדה 3 ש

A1678851203999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני עליון GLE V167 מקורי14,109.72לאמרצדס

A292885152515 - מגן אח' חיצוני תחתון

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי7,689.98לאש' 15-20

850109312R13-17 מקורי1,597.73לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני+חיישנים

8523505100OM09-12 קליפס למגן שמשi20 09-12 מקורי66כןיונדאי

86517A900015-17 'מקורי18.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,918.54כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי פנס ערפל שמאל ללא חור - 814820261016

850172547R13- 'מקורי2,413.59לארנו קפצ'ור ש'  13-22פינה שמ' למגן אח

291101R60011- ש' 11-18מגן מנוע תחתון i25 מקורי755לאיונדאי אקסנט

KD5350EJ2B(ח) ש' 12-16וו גרירה במגן אח'  ימין+שמאל  -12 CX-5 מקורי131.32כןמאזדה

261524983R13 - (סט) 4גריל תחתון שחור עם ערפלD 09-15 'מקורי265.89לארנו פלואנס ש

86519C800015-18 'כיסוי וו גרירה במגן קדi20 15-20 מקורי119לאיונדאי

865202G000(ח) מקורי353.9כןקאיה מגנטיס ש' 07-08קלקר למגן קדמי -07

V6J4807378B(ח) 5D 09- 'מקורי164כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך ימ' (ארוך) למגן אח

865202V00011- מקורי582כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16קלקר למגן קדמי

86563F2200

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל  -16 

V16-18 'מקורי758כןיונדאי אלנטרה ש

6410A18708- מקורי292לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך שמ' למגן אח'  ארוך שוכב

86571A260016- 5/סטיישן ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמיD מקורי810.9לאקאיה סיד

521590Z948SW 19 - 5מגן אח' חיצוניD/SW 19 - 'מקורי5,176.00כןטויוטה קורולה ש

42625942Premier 19 - מקורי3,584.19כןשברולט ספארק - 19מגן אח' חיצוני

8.65E+054D 07-11 מקורי1,290.00לאיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן קדמי חיצוני

7172163J005PK06-08 מקורי427.8לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג מגן קדמי

1845437V 13 - מקורי728.35לאפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון ימין

52146F403017 - תומך שמאל למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי202.67כן22

1870306V 13 - מקורי728.35לאפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון שמאל

622232473R16 - מקורי197.26כןרנו קדג'אר 16-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי878.89לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22גריל תחתון שמאל - 5111739053318

86357F100016 - מקורי360.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גומי אטימה למגן קדמי

מקורי615.69לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22טבעת ניקל לגריל תחתון ימין - 5111740538818

752105859R18 - מקורי3,446.82לארנו מגאן סטיישן - 18מגן קדמי פנימי

42688001PREMIER 19 - מקורי327.93כןשברולט ספארק - 19גריל תחתון שמאל

מקורי529.18כןשברולט ספארק - 19קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 4248716119

V5G0853211H9B917 - מקורי138לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל



D10L50C1217 - ש' 17-21גריל תחתון ימין ללא חור לערפל CX-3 מקורי17.77לאמאזדה

52128F490117-19 'כיסוי וו גרירה במגן קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי272.98כן22

מקורי510.83לאוולוו S90 ש' 16-19כיסוי ימין בסורג מגן קדמי - 3138351416

29110G430018 - מגן מנוע תחתוןi30 - 18 מקורי386כןיונדאי

מקורי1,611.78לאפיג'ו 508 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 982253558019

V5G0853677M9B9(ח) מקורי612כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי - 17

V5G0853666L9B917 - מקורי445לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט גריל תחתון ימין

64900G633018 - מגן קדמי פנימיGT LINE - 18 מקורי2,336.70כןקאיה פיקנטו

86610G631018 - מגן אח' חיצוניGT LINE - 18 מקורי2,479.90כןקאיה פיקנטו

מקורי1,004.31לאשברולט טראוורס 17-23קישוט גריל תחתון ימין - 2323492317

521270DB10V 17 - מקורי218.55כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין

V5G0807248G17 - מקורי215כןפולקסווגן גולף ש' 13-20קלקר למגן קדמי

V5G0807724F17 - מקורי267לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

850160212R(ח) מקורי1,562.33כןרנו קדג'אר 16-20פינה ימ' למגן אח' 16-18

D2625015 - מקורי4,440.39לאפורד אדג' ש' 15-18מגן אח' פנימי

1637823080

סט קישוטי גריל תחתון ימין + שמאל - 

מקורי1,046.24כןפיג'ו 508 ש' - 1919

V7E58536849B915 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי486לא15-22

865113U00013- מקורי3,728.70לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

V8X0807421A9B911- ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי A1 מקורי510לאאודי

56410SG05016-  מקורי1,558.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן מנוע - תחתון

מקורי436.74כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן מנוע תחתון - 4237176717

CC2950221EBB05-08 מקורי2,322.09לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן אח' חיצוני

מקורי647כןטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך ימין צדדי למגן קדמי -525355210011

865133Z00012- תומך שמאל (צדדי) למגן קדמיCW/4D i40 12-15  מקורי252לאיונדאי

V5E694542720 - מקורי66כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי פנס אחורי שמאל

V1T0945106A06-10 -מקורי96לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10מחזיר אור ימני לספוילר אחורי

A1778800500999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני A קלאס W177 מקורי17,404.94לאמרצדס

866364H00008- כיסוי מדרכה למגן אחוריi800 08-21 מקורי504כןיונדאי

865172K500(ח) מקורי33.2לאקאיה סול ש' 12-13כיסוי וו גרירה במגן קד'-12

A167885560420 - סורג מגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי924.71לאש' 15-20

71101T1GG00ZD13-15 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי3,401.12כןהונדה

57707FJ00116 - (לפנס) ש' 12-17שפם ימין תחתון לסורג XV מקורי444לאסובארו

525350H04015- מקורי603.08כןטויוטה אייגו ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

V565807251B17-20 'מקורי246לאסקודה קודיאק ש' 17-22קלקר למגן אח

1631805780

סט תומכים צדדי למגן אח' ימין + 

מקורי2,143.33לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18שמאל - 18

71103T1EG0013-15 ש' 13-18גריל תחתון ימין CR-V מקורי283.75לאהונדה

865703U00013- מקורי983.4כןקאיה ספורטג' ש' 13-15כוורת עליון למגן קדמי

26910BV80A15 - מקורי335.02לאניסאן ג'וק 15-19תושבת גריל תחתון ימין

71108T1EG0013-15 ש' 13-18גריל תחתון שמאל CR-V מקורי283.75כןהונדה

V8U08070614U811- ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי Q3 מקורי1,321.00לאאודי

DR6150A10B4D/5D 10-12 '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-14 'מקורי52.08לאמאזדה 2 ש

52618F401017-19 קלקר תחתון למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי586.05כן22

GAL250031FBB

מגן קדמי חיצוני +חורים למתיזים (נפח 

מקורי2,275.94לאמאזדה 6  ש' 2.508-13 ) 08-09



A2138852700999916 - מגן קדמי חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 מקורי13,387.94לאמרצדס

866142V00011- 'מקורי235לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16תפס  ימ' צדדי (סרגל) למגן אח

71104T0NT1016- ש' 13-18גריל תחתון ימין CR-V מקורי289.78לאהונדה

866133U00013-14 'מקורי239כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך צדדי שמ' למגן אח

866713U00013- 'מקורי1,115.90כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פינה שמ' למגן אח

מקורי2,267.53לאשברולט קרוז 08-20מגן קדמי פנימי - 3905959915

865201Y3203D 13- 3קלקר למגן קדמיD 13-16 מקורי808.9לאקאיה פיקנטו

V4K5807067AGRU18 - ש' 18-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים A6 מקורי8,001.00לאאודי

V8V3807521M9B916 - ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי A3 מקורי992לאאודי

S51S5183309-10 4/5קליפס מגן בוץ מגן קדמיD 09-13 'מקורי7.84לאמאזדה 3 ש

60451TAZE00ZZ15 - מקורי582.03כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי פנימי תחתון

A1778859102V 19 - 'ש' -19פס קישוט תחתון למגן אח A קלאס W177 מקורי1,365.24לאמרצדס

מקורי4,652.32לאאופל קורסה ש' 15-19מגן קדמי חיצוני - 15 (ח)39059634

BBP2501U1A

 (ח) תומך צדדי ימין לגריל במגן

מקורי105.99כןמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13(משולש) 09-13

מקורי1,773.72כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן קדמי פנימי -967075208011

V6VA8536779B922 - מקורי172כןסקודה פביה ש' - 22סורג מגן קדמי

5211933969

מגן קדמי חיצוני (עם חורים למתזים) -

מקורי2,158.00לאטויוטה קאמרי ש' 0907-11

V4M0807681T4W315 - ש' 15-21גריל תחתון שמאל Q7 מקורי891לאאודי

98347417VD21 - ש' - 21פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין  C-4 מקורי374.36לאסיטרואן

86530B230014- מקורי2,550.40לאקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי פנימי

7422Z9(ח) R=L 11-  'מקורי181.56כןפיג'ו 508 ש' 11-18ספוילר קד

S6J4807421GRU5 09-12- (ח) מגן אח' חיצוניD09-16 'מקורי2,550.00כןסיאט איביזה  ש

A253885800320 - מגן אח' חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי6,106.08לאש' 15-21

7422Y511- 'מקורי196.71לאפיג'ו 508 ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V6VE807393A22 - 'מקורי33כןסקודה פביה ש' - 22תומך שמ' למגן אח

521820K040(ח) מקורי310.53לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך שמ' למגן אח' -12

865713X00011-13 ש' 11-15מגן קדמי פנימי תחתון i35 מקורי339כןיונדאי אלנטרה

7410PE11- מקורי3,389.44לאפיג'ו 508 ש' 11-18מגן אח' חיצוני+חיישן חניה

98347326XT21 - ש' - 21כיסוי בסורג מגן קדמי תחתון  C-4 מקורי383.99לאסיטרואן

86561B200014- מקורי845.6לאקאיה סול ש' 14-18סורג מגן קדמי

מגן קדמי חיצוני מרכזי - 163072878018

 DS7 CROSSBACK סיטרואן

מקורי4,992.81לאש' -18

86519B200014- 'מקורי65.9לאקאיה סול ש' 14-18תושבת לוחית רישוי קד

V3V5807305C(IV) 22 - מקורי1,443.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן אח' פנימי

מקורי68.13לאשברולט אורלנדו ש' 12-18תומך שמאל למגן קדמי - 9518278512

GER450031EBB10-11 (2.5) מקורי2,983.18לאמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי חיצוני

מקורי324.61כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאל למגן קדמי-16 (ח)5321447050

V4M0807647B4W315-19 ש' 15-21סורג מגן קדמי Q7 מקורי617לאאודי

620926857R18 - מקורי956.79כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון

מקורי1,234.00כןפיאט דובלו ש' 10-18(ח) מגן קדמי פנימי -5192551309

A247885600320 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון GLB מקורי3,512.84לאמרצדס

מקורי236.71כןפיג'ו 508 ש' 11-18סט תומכים R+L (ארוך) למגן קדמי -74216711

V57A854828A9B922 - מקורי216כןסקודה קארוק - 22המשך קשת לכנף במגן קדמי ימין

מקורי784.35כןשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל - V 15 (ח)42359629

מקורי226כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך שמאל למגן קדמי -10 (ח)51871801

628103636R18 - מקורי113.86לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט כונסי אוויר למגן קדמי



V57A853767F9R22 - מקורי215כןסקודה קארוק - 22קישוט למגן קדמי שמאל

866122BAA010-12 מקורי349לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן אח' חיצוני תחתון

V4M0807062EGRU17 - ש' 15-21ספוילר קד' ימין Q7 מקורי649לאאודי

מקורי129כןפיאט דובלו ש' 10-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -10 (ח)735498752

71506TGGA00ZG1.5L 17 - '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 17-22 'מקורי468.05לאהונדה סיווק ש

620220766R18 - מקורי2,581.38לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני

866302B71010- מקורי1,610.00כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן אח' פנימי

7414NP11 - 'מקורי61.04כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך ימ' (פלסטיק) למגן אח

מקורי309.92כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 208290517

V6V0807221G18 - מקורי2,234.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני עם מתזים

V8W080777116 - ש' 16-19מגן קדמי פנימי עליון A4 מקורי381לאאודי

מקורי9,146.40כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי חיצוני 5054791517-20

68096072AB14 - מקורי3,208.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי פנימי

B5J7807305E(ח) מקורי602כןסקודה רומסטאר ש' 08-15מגן אח' פנימי -08

57707FJ10013- (שחור) 'מקורי131לאסובארו אימפרזה 13-16תומך צדדי ימ' למגן אח

71108TGGA101.0L 17 - 5גריל תחתון שמאלD 17-22 'מקורי490.49לאהונדה סיווק ש

DR61501T1C5D 10-12 5סורג מגן קדמיD 07-14 'מקורי428.44לאמאזדה 2 ש

7422Z0

תושבת לחיישנים במגן קדמי חיצוני 

מקורי425.85כןפיג'ו 508 ש' 11-18(זוג) -11 (ח)

תומך שמ' למגן אח' CW צדדי -525760210013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי816.4כן15

BR5S50C21B5D 07-08 5גריל תחתון שמאלD 04-08 'מקורי88.75כןמאזדה  3 ש

A44788518259B5115 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני ארוך V-CLASS מקורי3,816.27לאמרצדס

מקורי2,053.00כןפיאט 500X ש' 15-18מגן קדמי פנימי תחתון -5193605815

866113U000

מגן אח' חיצוני תחתון ללא חורים 

מקורי2,891.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15לחיישנים 13-14

BCW850C11C 09 -(1.6) 4/5גריל ימין במגן ללא חורD 09-13 'מקורי123.23לאמאזדה 3 ש

V2K5807417AGRU16 - מקורי3,338.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' חיצוני לצבע

V5G0807049B17 - מקורי243כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי639לאפיאט 500X ש' 15-18סורג מגן קדמי עליון -73560454215

86521F130016-18 (2.0 לדגם) מקורי1,469.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל

מקורי1,599.38כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פח אבנים/ספויילר אחורי -980111428016

מקורי335.3כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12כיסוי לפנס ערפל קדמי ימין=שמאל -898007157107

52751021105D 15 - 'מקורי1,783.42לאטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט ניקל למגן אח

71102TBAA00(1.5) 18 - 4סורג מגן קדמיD -18 'מקורי1,776.08כןהונדה סיווק ש

866421R00011-17 'ש' 11-18תומך ימ' בומבה למגן אח i25 מקורי100כןיונדאי אקסנט

V7C08072459B918 - כיסוי עליון לגריל תחתון שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי352לא22

V5G0807217NKGRUGTI 17 - מקורי6,394.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני

5201605040

 CW 09- 'תומך (בומבה) שמ' למגן אח

מקורי282.92כןטויוטה אוונסיס 09-14(ח)

V4K080730919 - ש' 18-22מגן אח' פנימי A6 מקורי3,170.00לאאודי

8831C7(ח) ש' 11-14משענת יד למושב קדמי ימין - 11 C-4 מקורי1,110.27כןסיטרואן פיקסו

7452WA05-10 'מקורי533.49כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט שמ' למגן אח

V5G0854662FRYP17 - מקורי491לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פס קישוט למגן קדמי ימין

A1778804200999919- ש' -19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A קלאס W177 מקורי7,942.00לאמרצדס

525620F02009-11 'מקורי541.91כןטויוטה וורסו 09-12תפס ימ' למגן אח

86588A780016 - 'מקורי35.7כןקאיה פורטה 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

V4M0807733E9B917 - ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי Q7 מקורי2,437.00לאאודי

מקורי2,320.00לאפיאט 500X ש' 15-18פח אבנים/ספויילר אחורי -73562975015

71201TEDT0018 - 4תומך צדדי ימין למגן קדמיD -18 'מקורי319.9כןהונדה סיווק ש



86571A780016 - מקורי549.2כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי פנימי צינור

V5E3807070ERYP20 - מקורי135לאסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת לפנס ערפל ימין

S6J080718409- מקורי80לאסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי ימין למגן קדמי

31323774

סורג מגן קדמי ללא חורים לחיישנים - 

מקורי701.52לאוולוו XC-60 ש' 1408-17

C513502H1B10-12 'מקורי123.02כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך ימ' למגן אח

866331R000R=L -11 ש' 11-18תומך עליון למגן אח' פנימי i25 מקורי96כןיונדאי אקסנט

71505TBAA0018 - '4תומך ימ' למגן אחD -18 'מקורי52.02לאהונדה סיווק ש

GR1A50171B(ח) מקורי151.75כןמאזדה 6 ש' 03-07תושבת לוחית רישוי קדמית 06-07

V4N0807309F18 - ש' 10-18מגן אח' פנימי A8 מקורי5,144.00לאאודי

A1178850325

פח אבנים/ספוילר אחורי שני יציאות 

דמה 13-16

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,531.24לא13-19

7172164R005PK17 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון SX4 מקורי2,259.10כןסוזוקי

521560D09114 - 'מקורי310.26כןטויוטה יאריס ש' 14-19שפם תחתון פנס אח' שמ

524530D05014-16 מקורי1,677.05כןטויוטה יאריס ש' 14-19פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי818.85לאסיטרואן ג'אמפי 08-11תומך שמאל למגן קדמי (פחית) 78465808-11

71102TV0E00ZA12-פס קישוט למגן קדמי עליון

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,868.29כן

68143094AB14 - מקורי565לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת גריל תחתון ימין

מקורי36.05כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10תומך צדדי שמ' למגן אח' 03-08 (ח)96545627

מקורי5,742.09לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני 521595394313-16

57711FE000(ח) מגן קדמי פנימי 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,333.00כן08

71103TV0E1012-סורג מגן קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי363.03לא

865831R00011-(לפנס) ש' 11-18שפם שמאל תחתון לסורג i25 מקורי89לאיונדאי אקסנט

7189261M00(ח) קרוסאובר 13-16מוט מחזיק שמ' למגן אח' -13 SX4 מקורי228.7כןסוזוקי

A2138850038999916 - מגן קדמי חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי6,906.15לאמרצדס

V57A807183

תומך שמאל למגן קדמי - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי105כןסקודה קארוק

V4KE121735Y9B19 - מקורי450לאאודי אי-טרון - 19גריל תחתון שמאל

71181TV0E00(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי465.1כן

V6F0807184A17 - מקורי86כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

7173161M0013- קרוסאובר 13-16תומך ימין למגן קדמי SX4 מקורי36.1כןסוזוקי

מקורי381.69כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18תומך למגן קדמי (סט) R=L  -13 (ח)1608700480

מקורי456.75לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מסגרת לפנס ערפל ימין -521274209013

865162K000(ח) מקורי97.7כןקאיה סול ש' 12-13כיסוי פנס ערפל ימין-12

H5022EB32006-11 מקורי3,341.13לאניסאן פאת'פיינדר 06-11מגן אח' חיצוני

7173564R0000017 - קרוסאובר 17-21מגן קדמי פנימי מרכזי SX4 מקורי77.4לאסוזוקי

V5N0807183D11- מקורי116לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16תומך שמאל למגן קדמי

7173161M0000017 - קרוסאובר 17-21תומך צדדי ימין למגן קדמי SX4 מקורי36.1כןסוזוקי

71560TV0E00ZZ12-'תומך שמ'(בומבה)  למגן אח

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי848.09לא

A90688001019B5115 - 'פינה שמ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי2,097.10לא18

7173261M0000017 - קרוסאובר 17-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי SX4 מקורי34.6לאסוזוקי

521190E92515- מקורי7,942.73לאטויוטה היילנדר 15-20מגן קדמי חיצוני

V6F0807305D17 - מקורי1,101.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' פנימי



V5N0853665E9B911- מקורי586לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16גריל תחתון שמאל

511809674R(ח) 5כיסוי וו גרירה במגן קד' 13-16D 13-19  מקורי140.63כןרנו קליאו

86591A260016-  5/סטיישן ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמיD מקורי419לאקאיה סיד

865712D60004-07 מקורי147כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07(ח) פס קישוט שמ למגן קדמי

86588A260016 - '5/סטיישן ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קדD מקורי32לאקאיה סיד

511657042R13-16 '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 13-19  מקורי397.68לארנו קליאו

V8V5807065QGRU17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי6,560.00לאאודי

23328041

 W/REAR 13 - מגן אח' חיצוני עליון

SENSORS HOLE13-16 מקורי8,565.25לאשברולט טראוורס

622210007R(ח) מקורי54.32כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך קצר שמאל למגן קדמי

V8S0807065DGRU19 - ש' 14-22מגן קדמי חיצוני TT מקורי20,569.00לאאודי

V80F807067GRU21 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 מקורי11,001.00לאאודי

511806948R13- 'מקורי48.1כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד

68295568AC18 - מקורי6,754.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

8.65E+45-05 (דגם עם קישוט) מקורי1,791.00לאיונדאי טוסון ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

מקורי1,687.27לאשברולט טראקס ש' 13-16מגן קדמי פנימי תחתון -13 (ח)95128517

622549454R(ח) מקורי311.89כןרנו לטיטיוד ש' 13-15סורג מגן קדמי -13

865611W70015- 5סורג מגן קדמיD 12-16 'מקורי492.7כןקאיה ריו ש

865241W70015- 5גריל תחתון ימיןD 12-16 'מקורי232.7לאקאיה ריו ש

6407A12115 - מקורי1,392.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

קלקר למגן קדמי -526110226013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,097.52כן15

BHN1501C0B13 - 4/5כיסוי למגן קדמי פנימיD 13-18 'מקורי452.28לאמאזדה 3 ש

מקורי11,522.78לאשברולט אימפלה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני -2299003413

86694A600013- פח אבנים/ספוילר אחורי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי83כן/סטישין

852110002R(ח) מקורי334.12כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך בומבה שמ' למגן אח' -13

מסגרת ניקל לגריל במגן תחתון -527110201013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,290.00לא15

DB2F50221BBB5D 15-19 4מגן אח' חיצוניD/5D 15-21 'מקורי2,594.32כןמאזדה 2 ש

86652J9000 18-20 'מקורי303כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדד עילון ימ' למגן אח

6402A39217 - קישוט ניקל למגן קדמי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי973לא19

866363U00013 - מקורי78כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך ימ' למגן אח' פנימי

ספוילר/פח אבנים קדמי -768770215013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי722.27לא15

86520E620015- מקורי534לאיונדאי סונטה ש' 15-17קלקר למגן קדמי

5245302041

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

לחיישנים -13 (ח)

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,816.00כן15

A166620470115 - מגן קדמי פנימי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,678.83לאש' 15-20

V8R0807108AGRU10- ש' 09-16פינה ימין למגן קד' עם חור למתיז Q5 מקורי3,185.00לאאודי

71501T1VE00ZE16- ש' 13-18מגן אחורי חיצוני CR-V מקורי5,661.84לאהונדה

מקורי990לאאלפא רומאו סטלביו 17-22גריל תחתון ימין - 15613710517

71502TFAT0016 - 'ש' 13-18פינה ימ' למגן אח CR-V מקורי1,555.40לאהונדה

865191Y00011-14 '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 11-16 מקורי43.9לאקאיה פיקנטו

291201Y00011- 5מגן מנוע קדמי תחתון ימיןD 11-16 מקורי101.9כןקאיה פיקנטו

V5E6807421DV 20 - מקורי3,651.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן אח' חיצוני

5212802911

כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -10 (לא 

היברידי)

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי93.2כן12



D65250C21E07-09 (עם ערפל) 5גריל תחתון שמאלD 07-14 'מקורי170.27לאמאזדה 2 ש

622226UA0A21 - מקורי172.98כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי700.9כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון ימין עם ניקל - 9528642515

V8U0955275GRU12-ש' 11-18כיסוי מתז לפנס שמאל Q3 מקורי165לאאודי

620906FR0A18 - טרייל ש' 15-23קלקר למגן קדמי X מקורי1,740.82כןניסאן

71103TV0E5015- 5סורג מגן קדמיD 15-16 'מקורי458.14לאהונדה סיווק ש

6405A07808- מקורי482לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12ספוילר קד' ימין

מקורי3,978.87כןלקסוס  RX ש' 08-22מגן קדמי חיצוני - 521194898111

DN2050C21(ח) 4D 10-11 4גריל תחתון ימין+ ערפלD 10-14 'מקורי100.67כןמאזדה 2 ש

104709300H21 - ש' - 21תומך ימין למגן קדמי X מקורי57.76לאטסלה מודל

865111J50012- מגן קדמי חיצוניi20 12-15 מקורי1,991.00כןיונדאי

מקורי291לאפיאט 3D 08-20 500תומך ימ' למגן אח' -5188140208

86611A600012- מגן אח' חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,496.00לא/סטישין

A177885420319 - ש' -19כיסוי ימין במגן קדמי A קלאס W177 מקורי665.66לאמרצדס

A205620400114 - מגן קדמי פנימי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,313.66לא14-21

620222684R(ח) מקורי2,037.32כןרנו טווינגו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני - 16

V5E38537672ZZ20 - מקורי318לאסקודה אוקטביה ש' - 20ניקל לגריל תחתון שמאל

86682H840018 - 'מקורי978.3כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט ימ' למגן אח

7410LG

 SO) 16-18 פח אבנים/ספוילר אחורי

(CHIC10-18 'ש DS3 מקורי2,471.61לאסיטרואן

BP4K500T1D

תומך ימין למגן קדמי (צדדי) לבן 04-08 

מקורי75.77כןמאזדה  3 ש' 5D 04-08(ח)

A2058800340999914 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,410.50לא14-21

62030HV51A17 - מקורי3,835.20כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי2,046.20לאסיטרואן C-4  ש' - 21מגן מנוע תחתון - 984691338021

מקורי56לאפיאט טיפו ש' 16-18תומך ימין למגן קדמי פנימי-5206707016

מקורי5,120.11כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי פנימי - 2339919716

866413X10011-13 (בומבה) 'ש' 11-15תומך שמ' למגן אח i35 מקורי217כןיונדאי אלנטרה

865112T52014- (עם חיישנים) מקורי2,612.80לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

מקורי209.96כןפיג'ו 208 ש' 12-14(ח) כיסוי פנס ערפל שמאל -967385708012

68236953AA

פח אבנים/ספוילר אחורי - 14 (2 

מקורי1,062.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21אגזוזים)

S6J080718309- מקורי62כןסיאט איביזה  ש' 09-16תפס צדדי שמאל למגן קדמי

68207306AA12 - מקורי7,907.40לאדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני

מקורי2,913.60לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מגן אח' חיצוני עליון -604409970022

H52106UAAA21 - מקורי1,196.21כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי ימין

מקורי1,077.00לאפיאט טיפו ש' 16-18סורג מגן קדמי-73565480416

521720D02012- (מתכת) מקורי1,178.32כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן אח' פנימי עליון

מקורי195.52כןפיג'ו 208 ש' 12-14(ח) כיסוי וו גרירה במגן קד' -160739798012

A117885330017-19 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי2,528.66לא13-19

מקורי186.77לאפיג'ו 208 ש' 12-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -12 (ח)1607255580

5370B86413- מקורי974כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן מנוע מרכזי

מקורי1,205.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה שמ' למגן אח' -73542323414

86530B900014-16 ש' 14-19מגן קדמי פנימי i10 מקורי1,587.00לאיונדאי

86520B900014-16 ש' 14-19קלקר למגן קדמי i10 מקורי786כןיונדאי

866313U00015- מקורי1,606.90לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן אח' פנימי



86526B900014- ש' 14-19תומך ימין תחתון למגן קדמי i10 מקורי242לאיונדאי

D01N500T1B(ח) 5תומך ימין למגן קדמי מפלסטיק -07D 07-14 'מקורי33.4כןמאזדה 2 ש

מקורי225.18לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך מרכזי אחורי - 1342639116

V83A807108GRUV 19 - 'ש' - 19פינה ימין למגן קד Q3 מקורי3,348.00לאאודי

מקורי228.96לאסיטרואן C-3 ש' 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד' - 160929308010

9800434680V 14 - ש' 14-16פח אבנים/ספוילר אחורי C-4 מקורי1,644.66לאסיטרואן פיקסו

71503T5AJ5015 - 'מקורי69.96כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי6,608.42לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי חיצוני תחתון - 161564928018

0K2FA50111(ח) X 03-05 מקורי289.3כןקאיה קארנס ש' 03-06קלקר למגן קדמי

86610G601017-20 מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,169.90לא

A205885950019-21 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,089.14לא14-21

מקורי39.05לאאופל קורסה ש' 15-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 3900356415

מקורי4,554.91כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי פנימי - 980987958018

7452YG11- מקורי769.67לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פס גומי למגן קדמי

V4G5807067GRU12- ש' 12-17מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים A6 מקורי7,979.00לאאודי

מקורי497כןפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי שמאל - 73561723315

מקורי574.51כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג מגן קדמי -13 (ח)9676954180

86642B900014- 'ש' 14-19תומך ימ' בומבה למגן אח i10 מקורי1,439.00כןיונדאי

8321A59814- גריל תחתון ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי448כן15

מקורי78.18כןאופל קורסה ש' 15-19תומך ימ' פנימי למגן אח' - 1339958015

866811Y200(ח) 5תומך תחתון שמ' למגן אח' - 11D 11-16 מקורי165.7כןקאיה פיקנטו

מקורי79.07לאאופל קורסה ש' 15-19תומך שמ' פנימי למגן אח' - 1339957815

B1Z0853665C9B909- מקורי79לאסקודה אוקטביה 09-13סורג פנימי שמאל במגן קדמי

52145F403017 - תומך ימין למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי202.67כן22

מקורי493.08לאפיג'ו 301 ש' 13-18תומך ימ' +שמ' למגן אח' 13(סט) -1608729480

04715TEZY00ZZ18 - 4מגן אח' חיצוני ללא חיישניםD -18 'מקורי7,592.07לאהונדה סיווק ש

A243880240220- ש -20מגן אח' חיצוני תחתון EQA H243 מקורי13,240.48לאמרצדס

V4K8807065BGRU18-ש' 19-22מגן קדמי חיצוני A7 מקורי12,036.00לאאודי

V4K8807067BGRU18- ש' 19-22מגן אח' חיצוני A7 מקורי9,358.00לאאודי

A247885900019- ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי GLB מקורי3,920.00לאמרצדס

מקורי185.46לאפיג'ו 107 ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי 74168810-12

86631H841018-20 מקורי2,707.70כןקאיה סטוניק - 18מגן אח' פנימי

5215976920

מגן אח' חיצוני עליון עם חיישנים - 19 

מקורי8,999.00כןלקסוס UX200 ש' - 19(ח)

מקורי854לאפיאט טיפו ש' 16-18תומך אח' פנימי מרכזי - 5198171216

71101T1VE00ZHVP 16- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי4,298.20לאהונדה

71535TGGE00ZZ17 - 5תומך ימ' למגן אח' בומבהD 17-22 'מקורי578.05לאהונדה סיווק ש

866413X70014- ש' 11-15תומך שמ' למגן אח' בומבה i35 מקורי351כןיונדאי אלנטרה

521190Z98913-15- מקורי2,943.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

86665A9000(ח) מקורי1,734.60כןקאיה קרניבל ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 15

מקורי943לאלקסוס UX200 ש' - 19מגן אח' פנימי - 520237603019

מקורי72.98כןרנו לוגן 08-11תומך שמ' למגן אח' חיצוני 08-10 (ח)8200846225

A1568803500999918-19 ש' 13-19מגן קדמי חיצוני GLA X156 מקורי13,344.68לאמרצדס

V8W0807681AK3Q720- ש' - 20גריל תחתון שמאל A4 מקורי1,531.00לאאודי

מקורי219.51לאשברולט ספארק 15-18סך שמש שמאל - 9532748915

מקורי51כןפיאט דובלו ש' 10-18תושבת לרמקול לדלת קד' שמ' - 5199585410



71103TF0G2111-13-סורג מגן קדמי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,270.32לא14

28612BR00A10- מקורי460.52כןניסאן קשקאי ש' 08-14פיה למתיז פנס ראשי שמאל

V6F0807377B17 - 'מקורי129כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך שמ' למגן אח

V6F0807482C9B917 - מקורי933כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

3552664R0000017 - קרוסאובר 17-21מסגרת לפנס ערפל ימין SX4 מקורי48.9כןסוזוקי

57707FJ00013- (לפנס) מקורי444לאסובארו אימפרזה 13-16שפם ימין תחתון לסורג

מקורי4,917.63לאסיטרואן נמו/ביפר 12-14מגן קדמי חיצוני -160986138012

620849KM0A(ח) מקורי726.09לאניסאן אלמרה ש' 15-17פס קישוט למגן קדמי -15

V5JA8537682ZZ17 - מקורי720כןסקודה ראפיד ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין

V5N0807521B9B911- מקורי1,057.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פח אבנים/ספוילר אחורי

V5F0807251G17 - מקורי406לאסיאט לאון ש' 12-19קלקר למגן קדמי

V5L68075219B914 - מקורי995כןסקודה יטי 14-18ספוילר אחורי

7414XZ

סט תומכים למגן קדמי פנימי- 09-11 

מקורי188.94כןסיטרואן C-5 ש' 09-11(ח)

962109KM0A(ח) מקורי288.24כןניסאן אלמרה ש' 15-17תושבת לוחית רישוי קד' -15

71107TL0G5012- מקורי2,268.04לאהונדה אקורד ש' 12-15סורג מגן קדמי

A2538806101999915 - 19 מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי7,062.71לאש' 15-21

98146387XT17 - 'מקורי297.83כןפיג'ו 5008 17-21כיסוי וו גרירה במגן אח

V1ST807221H18 - מקורי2,825.00לאסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי חיצוני

A246620110012 - מגן קדמי פנימי

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,057.94לא19

7414YN09 -מקורי2,529.73לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי עליון

סורג מגן קדמי - 246885005315

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי355.35כן19

מקורי173.94כןטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך שמ' פנימי למגן אח'-12 (ח)5256352020

מקורי2,256.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 15613424417

68352789AC18 - מקורי8,626.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי פנימי

850932782R15 - מקורי268.2לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קלקר למגן אח' שמאל

B5J7807393(ח) מקורי31כןסקודה רומסטאר ש' 08-15תומך (סרגל) שמ' למגן אח' -08

7881135200(EX) 15- מקורי3,039.80לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

A2058808902999919-21 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,147.94לא14-21

V5M0853666J9B905-11 מקורי517לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11גריל תחתון ימין

מקורי1,932.93כןשברולט טראקס ש' 13-16מגן קדמי פנימי עליון -13 (ח)25975707

V5F0807441BGRU17 - 'מקורי195כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן אח

V4L0807062CGRU09 - ש' 08-14ספוילר קד' ימין Q7 מקורי740לאאודי

מקורי587.5לאלנצ'יה דלתא 11-12פס קישוט למגן קדמי שמאל-73547418311

מקורי163.5לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך שמ' למגן אח' - 1022910518

105638000C21 - ש' - 21קישוט ניקל עליון לגריל תחתון ימין S מקורי57.76לאטסלה מודל

86525C552018 - מקורי325כןקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון שמאל

מקורי369.28כןפיג'ו 108 ש' 15-20סט תומכים למגן קדמי -161220308015

6400G805WA16 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי222כן

622547209R17 - מקורי1,436.54כןדאצ'יה לוגאן 17-18סורג מגן קדמי

DG8L500U1C15- 4תומך שמאל למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי35.11כןמאזדה 2 ש

מקורי164.95כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל גריל תחתון שמאל -13 (ח)5212602140



86520D401016- מקורי617.9כןקאיה אופטימה ש' 16-20קלקר למגן קדמי

DA6B507K0-15 4פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאלD/5D 15-21 'מקורי712.44כןמאזדה 2 ש

V6C0807217GRU14- 5מגן קדמי חיצוניD 10-17 'מקורי2,978.00לאפולקסווגן פולו ש

V6C080769314- 5קלקר למגן קדמיD 10-17 'מקורי171לאפולקסווגן פולו ש

521194A904(ח) ש' 13-18מגן קדמי חיצוני 13-15 RAV-4 מקורי2,507.00כןטויוטה

DA6A502H1B5D 15-19 '4תומך ימ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי69.81כןמאזדה 2 ש

86631D400016- מקורי2,869.50כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אחורי פנימי

8321A76817 - ש' 17-19גריל תחתון ימין ASX מקורי342כןמיצובישי

מקורי780לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי 525364205013-15

68296053AB18 - מקורי831לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תושבת לוחית רישוי אחורית

521193A95512 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי5,784.00לאלקסוס

DA6V56110A15- 4מגן מנוע תחתוןD/5D 15-21 'מקורי389.92כןמאזדה 2 ש

מקורי4,178.09כןפיג'ו 208 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני - 15 (ח)1613478880

86567D700015-18 מקורי335כןיונדאי טוסון ש' 15-20קישוט תחתון במגן קדמי

6400H86317 - ש' 17-19קישוט צד לגריל תחתון שמאל ASX מקורי369כןמיצובישי

מקורי669.8לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22גריל תחתון ימין עם חור לערפל - 15611296317

86568G200016-18 מקורי171כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר ימין במגן קדמי

6410D56217 - 'ש' 17-19תומך ימ' למגן אח ASX מקורי289כןמיצובישי

מקורי1,382.32לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך ימין (בומבה) למגן אחורי -520154705009

86683C800015 - תומך מרכזי למגן אחוריi20 15-20 מקורי280כןיונדאי

6400H87617 - ש' 17-19מגן קדמי פנימי ASX מקורי3,206.00כןמיצובישי

DA6V5011115-19  4קלקר למגן קדמיD/5D 15-21 'מקורי377.79כןמאזדה 2 ש

39844292

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים עם מתזים 

מקורי11,595.90לאוולוו S90 ש' 16-19- 16

86557G500016-18 מקורי193.8כןקאיה נירו 16-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

50563236

כיסוי וו גרירה במגן אח' - 20 

(VALOCA)17-22 מקורי189.21לאאלפא רומאו סטלביו

מקורי1,301.84כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן קדמי חיצוני 15-17 (ח)8200526596

מקורי2,473.09לאוולוו XC-60 ש' 18-21פח אבנים/ספוילר אחורי - 3142520818

KT4Z17K835XAPTM19 - מקורי7,606.62לאפורד אדג' ש' - 19מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי416.03לאפיג'ו 508 ש' - 19תומך ימ' למגן אח' - 981357088019

מקורי416.03לאפיג'ו 508 ש' - 19תומך שמ' למגן אח' - 981357108019

BCKA502C0A4D 19 - 4/5תומך אח' תחתון פנימיD -19 'מקורי380.88כןמאזדה 3 ש

5257602200SW 19 - '5תומך צדדי שמ' למגן אחD/SW 19 - 'מקורי509כןטויוטה קורולה ש

מקורי5,380.72לאשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני (4D טורבו) - 9521752112

מקורי4,240.58לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני עליון - 5111734503113

86520G630018 - קלקר למגן קדמיGT LINE - 18 מקורי719כןקאיה פיקנטו

511800859R20 - 'מקורי192.01כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

V3G0807217KGRU15-19 מקורי4,298.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי חיצוני עם מתזים

V2K580710916 - מקורי2,547.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי פנימי

86568F230016 - מקורי210לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כונס אוויר ימין במגן קדמי

86541G6300HR718 - גריל תחתון שמאלGT LINE - 18 מקורי401כןקאיה פיקנטו

מקורי197.73לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך מבודד שמאל למגן קדמי - 524233301018

156127063(QV) 17-20 מקורי6,887.47לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני

מקורי40.99כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10תומך שמ' צדדי למגן אח' -05 (ח)96545623

מקורי335.27לאלקסוס NX ש' 15-23מגן מנוע תחתון שמאל - 514444803015

20994355D 15 - 'תומך שמ' למגן אח

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי420.96כן19

מקורי17,605.22לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני  5111806907217-20



מקורי717.88לאפורד S-MAX ש' 06-14תושבת מגן לפנס ערפל שמאל 1791753-06

BCKA502H14D 19 - '4/5תומך ימ' למגן אחD -19 'מקורי101.73לאמאזדה 3 ש

1627665780

סט תומכים ימין + שמאל לקלקר למגן 

מקורי344.18כןפג'ו 308 ש' 14-20קדמי - 19 (ח)

מקורי343.83כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי - 531280220019

BABF5011117 - 4/5קלקר למגן קדמיD 13-18 'מקורי272.42כןמאזדה 3 ש

752108967R11-17 מקורי2,285.73לארנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי פנימי

758909807R18 - מקורי1,769.99לארנו מגאן סטיישן - 18מגן מנוע תחתון

מקורי5,599.30כןלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 521595394717

6400H31415 - מקורי205כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

86533F150019 - מקורי514.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך שמאל למגן קדמי

מקורי54.17כןשברולט טראקס ש' 13-16תומך ימין למגן קדמי -13 (ח)42372098

מקורי6,512.81לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18מגן קדמי פנימי - 447620063015

מקורי349.03לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל - 5112737857313

מקורי55.55כןשברולט טראקס ש' 13-16תומך שמאל למגן קדמי -4237209713

V4L0807303DGRU(ח) ש' 08-14מגן אח' חיצוני -08 Q7 מקורי5,750.00לאאודי

V65880724820 - מקורי168כןסקודה קאמיק - 20קלקר למגן קדמי

מקורי5,621.82לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן קדמי חיצוני - 5055153517

5XB38LXHAA15 - 'מקורי175לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי280.24לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט שמ' למגן אח' 1001469618-21

B5J08073689B908-11 מקורי58לאסקודה פביה ש' 08-14גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

7872536020HGL(EX) 21 - מקורי2,304.00לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט תחתון למגן קדמי

V5C6807433G15- מקורי2,289.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פח אבנים/ספויילר אחורי

V65880772420 - מקורי67כןסקודה קאמיק - 20תומך ימין למגן קדמי

V5M080704905-11 מקורי102לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תפס שמאל צדדי למגן קדמי

מקורי759.07כןטויוטה אוונסיס 15-18קלקר למגן קדמי -526110503015

מקורי1,378.07כןטויוטה אוונסיס 15-18תומך ימין למגן קדמי  -525350505015

7452VS(ח) מקורי299.27כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסגרת לפנס ערפל שמאל -09

620304CL0A15- טרייל ש' 15-23מגן קדמי פנימי X מקורי1,830.66לאניסאן

V65880752120 - מקורי372כןסקודה קאמיק - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

865602V00011- מקורי435לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16סורג מגן קדמי

86590A2000

ספוילר/פח אבנים קדמי 5D/SW ש 13-

מקורי642.9לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1513-18

6410B019WB

פינה שמ' למגן אח' (עם חור לחיישן) -

מקורי1,949.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 0808-12

V6F9853666B9B918-20 מקורי124כןסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון ימין

7181263T0079922 - 'קרוסאובר - 22פינה שמ' למגן אח SX4 מקורי913.4כןסוזוקי

מקורי56.57כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן אח' -9532808113

5LT11TZZAE14 - 'מקורי2,338.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה שמאל למגן קד

103540300D21 - ש' - 21מגן קדמי פנימי X מקורי965.52לאטסלה מודל

86624A220013- 5/סטיישן ש' 13-18תומך ימ' תחתון למגן אח' סטיישןD מקורי156.8לאקאיה סיד

V7H0807394C(ח) מקורי136כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12תומך ימ' למגן אח' -10

7173263T0022 - קרוסאובר - 22תומך שמאל למגן קדמי SX4 מקורי45.6כןסוזוקי

V5L6807835BU3414 - מקורי1,074.00כןסקודה יטי 14-18פח אבנים/ספוילר אחורי

V7H080772310- 'מקורי355לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12תומך מרכזי למגן אח

62090HV00A17 - מקורי323.63כןניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר עליון למגן קדמי



מקורי484.58לאאופל אסטרה ש' 16-19קלקר למגן קדמי -1342360016

7182253R0000017 - 'מקורי45כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך שמ' למגן אח

86590A600012- ספוילר/פח אבנים קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי189כן/סטישין

תומך צדדי ימ' למגן אח' -525751215010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי233.34לא12

C23550C11A05-07 מקורי135.58לאמאזדה 5 ש' 05-10גריל תחתון ימין

מקורי227.9כןאופל אסטרה ש' 16-19תומך שמאל למגן קדמי -1342369816

C23550C21A05-07 מקורי135.58לאמאזדה 5 ש' 05-10גריל תחתון שמאל

6410C56813- מקורי3,258.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן אח' חיצוני

6410B896(ח) מקורי317כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך ימ' למגן אח' (בומבה) -13

57707FL5105D -17 מקורי309לאסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך מגן אחורי תחתון

865830X20011- ש' 08-14כיסוי פנס ערפל  שמאל i10 מקורי114לאיונדאי

622230010R15- מקורי332.78לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

LR12391920 - מגן קדמי פנימי

לנד רובר ריינג' רובר וולאר ש' 

מקורי4,612.50לא20-22

85090HV00A17 - 'מקורי603.85לאניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר למגן אח

7452ZQ

פס קישוט למגן קדמי שמאל (ניקל- 

מקורי854.45כןפיג'ו 107 ש' 08-14ארוך) 10-12

62022HV03C17 - (לבן פנינה) מקורי7,509.50כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני

מקורי2,874.40לאסיטרואן C-1 ש' 14-18מגן קדמי חיצוני -161222758015

A213885170721 - פס קישוט למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי402.82לאמרצדס

V3G0807178(ח) מקורי93כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי (גדול) 15-19

BDA550031KBB4/5D 2.0 09-10 4/5מגן קדמי חיצוניD 09-13 'מקורי2,676.20לאמאזדה 3 ש

מקורי352.16כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סט תומכים למגן קדמי -161222908015

מקורי943.46כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סורג מגן קדמי -15 (ח)1612228480

מקורי300.17לאפיג'ו 3008 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד' -74229210

791846UA0A21 - 'מקורי164.74כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

104960900F21 - ש' - 21קישוט עליון לגריל תחתון שמאל X מקורי67.24לאטסלה מודל

71110T5RA0015-  'מקורי776.17כןהונדה ג'אז ש' 15-19ספוילר קד

624156UA0B21 - מקורי312.49כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לפנס ראשי שמאל

962106UA0A21 - 'מקורי261.65כןניסאן קשקאי ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

71507T5A00015-17 מקורי133.01לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג למגן אחורי שמאל

BBM456114B09-10 4/5מגן מנוע תחתון ימיןD 09-13 'מקורי106.02לאמאזדה 3 ש

מקורי3,084.88לאפיג'ו 3008 10-16סורג עליון במגן קדמי -74228710

29120A280013-15 '5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע תחתון קד' אחD מקורי190.1לאקאיה סיד

A2138855103999921- מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי15,889.81לאמרצדס

850123327R10- מקורי2,131.23כןרנו סניק ש' 10-12מגן אח' חיצוני

86614G600017 -  'תומך צדדי ימ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי213.8כן

B1Z5807148A06-08 'מקורי112לאסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך ימ' למגן אח

מקורי963.82לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגן מנוע תחתון קדמי - 514204703016

86613G600017 -  'תומך צדדי שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי213.8כן

86513A600012- תומך צדדי שמאל למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי228כן/סטישין

A2238859700999921- מגן אח' חיצוני

מרצדס S CLASS W223 ש' -

מקורי17,937.33לא21

מקורי12,757.88לאפיג'ו RCZ ש' 11-14מגן אח' חיצוני -161123468011



GHP95017013-16 'תושבת לוחית רישוי קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי146כן18

86552B200014- מקורי155.1לאקאיה סול ש' 14-18תומך ימין למגן קדמי

GHK15026013- מגן אח' פנימי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,324.93לא18

A2228850225999913-17 מגן אח' חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי8,966.00לא19

7416V3(ח) ש' 11-14תומך שמ' למגן אח' -11 RCZ מקורי505.15כןפיג'ו

GJR9502H113-'תומך ימ' למגן אח

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי105.56כן18

863512W05012- מקורי3,313.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15סורג מגן קדמי ללא קשוטים

62256HV20A17 - מקורי453.18לאניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון ימין עם ניקל

866112V000

מגן אח' חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

מקורי1,650.00לאיונדאי ולוסטר ש' 1111-16

85086HV00A17 - 'מקורי839.48לאניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט ימ' למגן אח

מקורי379.67לאוולוו S90 ש' 16-19גריל תחתון ימין - 3142544716

V83F807434X7L

פח אבנים/ספוילר אחורי -19 

(SPORTBACK)19 - 'ש Q3 מקורי1,731.00לאאודי

A4538800270CC8L

מגן קדמי חיצוני תחתון 16-19 

(LAUNCH EDITION)16- 'מקורי1,685.90לאמרצדס סמארט ש

622576FL0B18 - טרייל ש' 15-23מסגרת לפנס לד ערפל שמאל X מקורי559.51לאניסאן

מקורי948.07כןרנו קנגו 09-18(ח) מגן מנוע תחתון 820065888509-11

863503Z00012- סורג מגן קדמי+ניקלים וסמלCW/4D i40 12-15  מקורי1,119.00כןיונדאי

6407A145

קישוט צד אמצעי ניקל למגן קדמי 

מקורי1,462.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20שמאל -15

622217286R

סט תומכים (משולשים) R+L למגן 

מקורי314.56לארנו פלואנס ש' 4D 09-15קדמי -09

V83F807067AGRU19- ש' - 19מגן אח' חיצוני Q3 מקורי4,973.00לאאודי

מקורי3,324.94לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים 161074208014-18

BHB6501T1B(1.6) 12- 4/5סורג מגן קדמיD 09-13 'מקורי549.76לאמאזדה 3 ש

6407A143

קישוט צד תחתון ניקל למגן קדמי 

מקורי940לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20שמאל -15

מקורי1,721.88לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן קדמי פנימי 967737858014-18

850420005R3D 12- '3/5תומך מרכזי למגן אחD/CW 10-16 'מקורי637.56לארנו מגאן ש

מקורי4,527.61כןשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני תחתון שחור - 8434457917

86560C870016- (צינור) קרוס 16-18תומך מרכזי למגן קדמי i20 מקורי909לאיונדאי

86513C870016- קרוס 16-18תומך שמאל למגן קדמי i20 מקורי398כןיונדאי

מקורי725לאטויוטה אוונסיס 09-14סורג מגן קדמי -531120509012

86665G500016-18 מקורי1,469.00כןקאיה נירו 16-23פח אבנים/ספויילר אחורי

מקורי603.08כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח' - 525624205016

KA0J50C21A15 - ש' 12-16גריל תחתון שמאל עם חור CX-5 מקורי52.99כןמאזדה

86613C870016- 'קרוס 16-18תומך שמ' למגן אח i20 מקורי419לאיונדאי

6410D378XA

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,959.00כן21

6410D22418 - מגן אח' פנימי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,083.00כן21

261520694R

סט מסגרות לפנס ערפל ימין +שמאל -

134D 09-15 'מקורי576.99לארנו פלואנס ש

מקורי166.8לאטויוטה אוונסיס 09-14תפס שמ' למגן אח' -525780503012

מקורי1,395.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי - 1061616

86564F230016- מקורי808כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל



V5Q0825236F

 ,AMBITION) 18 - מגן מנוע תחתון

(STYLE18-21 מקורי923כןסקודה קארוק

מקורי1,253.38כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט ניקל למגן אח' - 981165218017

V6V6807393B18 - 'מקורי38לאסקודה פביה ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

V6V0807221F18 - מקורי2,677.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

מקורי1,300.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' בומבה -520164201113

מקורי1,598.24לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ספוילר תחתון קדמי - 2084930916

866111J50012-(הודו) מגן אח' חיצוניi20 12-15 מקורי1,642.00לאיונדאי

V6F9807109G18-20 מקורי1,392.00כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי פנימי

V5F0853665F9B917 - מקורי259כןסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל ללא חור

756100011R14- מקורי1,201.93כןרנו גרנד סניק ש' 14-16מגן אח' פנימי

V6V0853665A9B918 - מקורי46לאסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון שמאל

86629A6200CW - 12 'קלקר למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי81לא/סטישין

7181254GA0ZA405-5D '5/4פס קישוט ימ' למגן אחD 05-07 'מקורי475לאסוזוקי ליאנה ש

52536F401017 - תומך שמאל צדדי למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,194.07לא22

B3T0955109A08-11 'מקורי185לאסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי מתיז מים במגן שמ

KB8A50EK1BB17 - ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין CX-5 מקורי5.95לאמאזדה

4112HX(ח) מקורי676.88כןפיג'ו 107 ש' 08-14מחבר חשמלי - 08

מקורי1,310.72לאפיג'ו 3008 10-16תומך מרכזי עליון למגן קדמי -10 (ח)742238

BBM451077B09  4/5תומך שמ' למגן אח' צדדי קטןD 09-13 'מקורי30.43לאמאזדה 3 ש

98335045XT

 FEEL) 20 - סורג עליון למגן קדמי

(PACK17-21 'ש C-3 מקורי1,093.86לאסיטרואן

V565807241B9B921 - 'מקורי66כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי891לאפיאט פנדה ש' 12-18פס קישוט למגן אח'-73554770112

BCD250C21B

 4/5D -09  גריל תחתון שמאל + חור

מקורי70.66לאמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13(ח)

A205885282314 - (רשת) גריל תחתון ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי712.19לא14-21

622116PA4A20 - מקורי1,516.24לאניסאן ג'וק - 20תושבת שמאל למגן קדמי פנימי

1607983180

גריל תחתון שמאל+חור ערפל+חור פנס 

מקורי288.5לאסיטרואן C-1 ש' 10-13לד -12

865901J50012- ספוילר/פח אבנים קדמיi20 12-15 מקורי273כןיונדאי

A205885713814 - קישוט לגריל תחתון שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי708.25לא14-21

04711T1VE00ZZ15 -ש' 13-18מגן קדמי חיצוני CR-V מקורי4,712.04כןהונדה

865171J50012- 'כיסוי וו גרירה במגן קדi20 12-15 מקורי87כןיונדאי

BDA5519L1A

תריס איורור שמאל במגן קד'-קישוט 

4/5D -09 (2.0) 4/5תחתוןD 09-13 'מקורי112.8לאמאזדה 3 ש

V565807393D21 - 'מקורי126לאסקודה קודיאק ש' 17-22תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי475.43לאסיטרואן קקטוס 15-20סופג אנרגיה (פמלסטיק) -980168918015

985102V10013- 5/סטיישן ש' 13-18מנוע לשפריצרD מקורי179.9כןקאיה סיד

מקורי976.6לאפיג'ו 5008 10-16גריל תחתון שמאל+פנס ערפל -74530511

DF7150111D(ח) 5קלקר למגן קדמי 07-09D 07-14 'מקורי343.31כןמאזדה 2 ש

5256B72714-19 מקורי867כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן קדמי פנימי

מקורי1,402.71לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג מגן קדמי 521025303013-16

620315FA0J(ספורט) מקורי623.92לאניסאן מיקרה - 20מגן קדמי פנימי - 20

71501SWWG01ZCHE10 - ש' 08-12מגן אח' חיצוני CR-V מקורי3,979.54לאהונדה

V565807061C9B921 - מקורי921כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר קדמי



V7E58536839B915 - גריל תחתון שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי520לא15-22

71502T1GG00ZD13-15 'ש' 13-18פינה ימ' למגן אח CR-V מקורי1,862.53כןהונדה

850726UA1A

פס קישוט למגן אח' תחתון - 21 

(PURE)21 - 'מקורי874.89כןניסאן קשקאי ש

7.42E+0311- 'מקורי275.01כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד

56410SG000(ח) מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן מנוע תחתון 13-15

71507T1GG00ZD13-15 'ש' 13-18פינה שמ' למגן אח CR-V מקורי2,168.37לאהונדה

85022HV31H17 - מקורי9,988.43כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני לצבע

מקורי288כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך שמאל צדדי למגן קדמי -5190220910

A453880960116 - מקורי3,968.59לאמרצדס סמארט ש' -16מגן קדמי חיצוני

814810D35017 - מקורי429.36כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין

A2478807405999922 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס B קלאס W247 ש' 18-

מקורי18,054.41לא23

V80F8074349B921- ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי3,212.00לאאודי

291201J50012- מגן מנוע - ימיןi20 12-15 מקורי547לאיונדאי

מקורי808.5כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל -520404206016

A2058803247999914-18 מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי7,996.00לא14-21

52119F490117-19 מגן קדמי חיצוני עם חיישן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,605.48כן22

6400F77515- מקורי305כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך שמאל למגן קדמי

735604492V 15 - 500 ש' 15-18גריל תחתון שמאלX מקורי626לאפיאט

מקורי1,641.33כןפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני תחתון  14-15 (ח)9802520480

BHE450A10B4/5D 12-'4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 09-13 'מקורי95.77לאמאזדה 3 ש

מקורי626.15כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' -16 (ח)5215542040

מקורי1,091.36כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן מנוע -תחתון  -526184207016

866423X10011-13 (בומבה)'ש' 11-15תומך ימ' למגן אח i35 מקורי235כןיונדאי אלנטרה

מקורי1,001.76כןפיג'ו 2008 13-19סורג מגן קדמי -14 (ח)9678059480

KD5350EL1A12- ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן אח' שמ CX-5 מקורי79.85לאמאזדה

64900C501015-17 מקורי3,563.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי פנימי

מקורי335.58כןפיג'ו 2008 13-19גריל תחתון שמאל -980247258014

DL33500T1D

 4D 10-12 תומך ימין צדדי למגן קדמי

מקורי91.09כןמאזדה 2 ש' 4D 10-14(ח)

850229NC0H(ELEGANCE) 16 - ש' 14-19מגן אח' חיצוני QX60 מקורי6,100.84לאאינפיניטי

105637800C

קישוט ניקל עליון לגריל תחתון שמאל - 

מקורי57.76לאטסלה מודל S ש' - 2121

622350007R(ח) 5D 10- 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'מקורי750.76כןרנו מגאן ש

521260F02013-מקורי284.06כןטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל גריל תחתון שמאל

מקורי897.79לאפיג'ו 2008 13-19פינה שמ' למגן אח' 161011638014-15

86577C500015-17 מקורי91.2כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

BHN150153(ח) 4/5תומך ימין למגן קדמי עליון -13D 13-18 'מקורי35.11לאמאזדה 3 ש

BHN15016313- 4/5תומך שמאל למגן קדמי עליוןD 13-18 'מקורי35.11לאמאזדה 3 ש

9802520580

מגן קדמי חיצוני תחתון ללא חורים 

מקורי1,620.56לאפיג'ו 2008 13-19למגלש - 14

V8Y0807065AGRU20 - 4/5מגן קדמי חיצוני עם חיישניםD 20 - 'ש A3 מקורי5,558.00לאאודי

BHR150C11A13-16  4/5גריל ימין עם חור לפנס ערפלD 13-18 'מקורי121.95כןמאזדה 3 ש

V8T0807067BGRU13 - ש' 09-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים A5 מקורי7,395.00לאאודי

מקורי2,157.00כןטויוטה פריוס ש' 13-15מגן אח' חיצוני (לצבע) -13 (ח)5215947909

KB8B5169417 - ש' 17-22מסגרת לפנס ערפל שמאל CX-5 מקורי57.67כןמאזדה

V565853677A9B917-20 מקורי389כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי



V3G0807217FGRU(ח) מקורי3,868.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי חיצוני 15-19

KB7W500S0A17 - ש' 17-22מגן מנוע תחתון CX-5 מקורי351.61כןמאזדה

V565825205B18 - מקורי287כןסקודה קארוק 18-21מגן תחתון אחורי מרכזי

מקורי429.36לאטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון שמאל+ערפל -814820239013

מקורי343.05לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך צדדי ימין למגן קדמי 521154701007-08

84266A700009 - מקורי56.4לאקאיה פורטה 09-12כיסוי לדוושה

V3G08532452ZZ15-19 מקורי1,016.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל לסורג מגן קדמי

G46L50C1217 - קישוט לגריל תחתון ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי180.06לא18

6400J50918 - מגן קדמי חיצוני עם מתזים

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי6,706.00לא21

5275102060

פס קישוט למגן אח' ניקל (מסגרת 

CW 13- (עליונה

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,222.82כן15

V5M0807376(ח) מקורי168כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תומך ימ' למגן אח' -10

מקורי554לאשברולט ספארק 15-18מגן קדמי פנימי תחתון - 4242137715

BM51A17B861AE5D 11- (פלסטיק) מגן אח' פנימי עליון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי348.64לא

מקורי5,216.31לאפיג'ו 5008 17-21מגן אח' חיצוני 161923148017-20

מקורי239.72לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך ימין למגן קדמי - 8405989316

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 170294611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי251.95לא

מקורי278.71לאאלפא רומאו סטלביו 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -15612596720

52576F401017 - 'תומך צדדי שמ' למגן אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,033.69לא22

מקורי87.74לאלינק אנד קו 01 - 22תומך ימין למגן קדמי - 888941059522

AC103CV16 - חליפי4,431.33כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך שמאל לפח חזית

AC107FI16 - חליפי906.02לאפיאט טיפו ש' 16-18קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC113RE09-10 חליפי3,908.49כןרנו מאסטר ש' 09-22פח חזית

AC114OP01-04 חליפי350כןאופל קורסה ש' 01-07פח משקפיים קדמי ימין

AC115FO(קאסטום) חליפי2,875.16כןפורד טרנזיט ש' 14-21פח חזית - 14

AC115HY19 - חליפי3,190.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח חזית

AC116HY09-11 5פח חזיתD 07-12 'ש i30 חליפי1,970.30כןיונדאי

AC116OP01-04 חליפי350כןאופל קורסה ש' 01-07גשר על' לפח חזית

AC119CV18 - חליפי972.19כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח משקפיים קד' שמאל

AC124FI00-06 חליפי2,560.86כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03קורה תומכת מצנן מים

AC124RE11-19 חליפי3,682.00כןרנו מאסטר ש' 09-22פח חזית

5370B17513- מגן מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי635כן16

622566PA0B

 (HYBRID) 22 - גריל תחתון ימין

(ACENTA TECH)20 - מקורי286.03לאניסאן ג'וק

565853653B9B917 - מקורי814כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

כיסוי פנס ערפל ימין -814810216110

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי291.8לא12

מקורי569.03כןטויוטה אוריס ש' 15-18מסגרת למחזיר אור אחורי ימין - 526810201015

מקורי1,443.58לאסיטרואן קקטוס 15-20מגן אח' פנימי -980117498015

B33J51833(ח) 4/5קליפס לספויילר קדמי 09-10D 09-13 'מקורי15.16כןמאזדה 3 ש

865862S30010- גריל תחתון ימין+חור לערפלIX35 10-15 מקורי253כןיונדאי

מקורי1,084.32כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן מנוע תחתון -980173978015

865271Y320

גריל תחתון שמאל עם חור ערפל -13 

3D3D 13-16 מקורי177לאקאיה פיקנטו

BBP350C51B(ח) 4/5כיסוי תחתון למגן אחורי  09-10D 09-13 'מקורי224.75כןמאזדה 3 ש



04715TV0E20ZZ14 - מגן אחורי חיצוני

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי3,823.68כן

מקורי119.23לאשברולט ספארק 15-18מגן מנוע תחתון מרכזי - 9524455715

98346917XT21 - ש' - 21סורג מגן קדמי עליון  C-4 מקורי1,262.49לאסיטרואן

71102TGGA501.5L 17 - 5כיסוי תחתון במגן קדמיD 17-22 'מקורי1,925.57לאהונדה סיווק ש

BR5H5017107-08 4תושבת לוחית רישויD 04-09 'מקורי283.71כןמאזדה 3 ש

8264A028HC08-13 מקורי181לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי למתיז מים ימין במגן

מקורי2,971.55לאאלפא רומאו סטלביו 17-22ספוילר קדמי תחתון - 5055373017

94563982

תושבת לפנס ראשי ימין (כיסוי חיצוני 

מקורי5.41כןשברולט ספארק 11-15שחור) -11 (ח)

מקורי3,469.82כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני 2X4 12-16 (ח)8981934452

214216RA0A23 - טרייל ש' 15-23כונס אוויר במגן קדמי X מקורי2,471.24לאניסאן

521810K040(ח) מקורי310.53כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך ימ' למגן אח' -12

V8P0807682JT9412 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 מקורי852לאאודי

86630A6150CW 12- מגן אח' פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,529.00לא/סטישין

V6C0854662ARYP(ח) V 14 - 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'מקורי325כןפולקסווגן פולו ש

C51350151A

תומך ימין למגן קדמי (מתחת לפנס) 

מקורי109.18לאמאזדה 5 ש' 10-1110-18

850704449R18 - (שחור) מקורי1,033.47לארנו קפצ'ור ש'  13-22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,724.00כןפיאט 500L ש' 13-17(ח) מגן אח' פנימי -5190408813

C51350A10B10-11 'מקורי141.32לאמאזדה 5 ש' 10-18כיסוי וו גרירה במגן קד

A1188808600999919 - קלאס ש' 13-22מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים CLA מקורי9,101.95לאמרצדס

521260K010(ח) מקורי147.63כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך שמאל למגן פנימי -12

מקורי750כןפיאט דובלו ש' 10-18תומך ימין למגן קדמי -10 (ח)51871800

7177186R000PG19 - מקורי816כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22גריל תחתון ימין

57707AG001(ח) ש' 04-06תומך שמאל למגן קדמי B4 מקורי182כןסובארו

V1S0807305B12-מקורי1,054.00כןסקודה סיטיגו 12-18מגן אח' פנימי

מקורי144.55כןטויוטה יאריס ש' 07-11(ח) תומך ניצב למגן קדמי ימי' 531645201007-08

866214D200(ח) מקורי124.9כןקאיה קרניבל ש' 07-10תומך שמ' למגן אח' -07

C6010700BAB21 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני ET5 מקורי6,140.00לאסקייוול

V1S6807393D12-'מקורי119כןסקודה סיטיגו 12-18תומך שמ' למגן אח

57707FE220(ח) תומך ימין למגן קדמי 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי59כן08

מקורי1,524.61כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח' - 981676938019

V657807248A19 - מקורי223כןסקודה סקאלה - 19קלקר למגן קדמי

735743311

מגן אח' חיצוני - 21 (3 חיישנים) 

ICON , 3+121 - 'מקורי6,899.00כןפיאט 500 ש

6400K78918 - מקורי6,041.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עם מתזים

מקורי5,035.89כןלקסוס IS300 ש' - 21מגן אח' חיצוני - 521595395521

מקורי110.15לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי - 3908689513

S6J3807434B9B93D 09-12 מקורי1,539.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי

V1K8807183B10- מקורי121לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V6P080792916 - מקורי808כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן מנוע תחתון

מקורי792.39לאסיטרואן ברלינגו - 19קלקר למגן קדמי - 981676808019

1632655880

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי611.87כןסיטרואן ברלינגו - 1919

17488624D -11( פלסטיק) מגן אח' פנימי עליון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי421.14לא

V5Q0825201AE16 - מקורי552לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון שמאל



68049781ABמקורי8,549.54לאדודג' ראם 12-19מגן אח' חיצוני - 16 ניקל

71280TZA003(ח) מקורי201.91כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי - 20

V5C6807393B12- מקורי355לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך שמ' למגן אח' צדדי

866161G00007-10 'מקורי34.4כןקאיה ריו ש' 07-12תומך ימ' למגן אח

V575807221BGRUFR 19 - מקורי2,965.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני

7178177KB05PK(ח) מקורי142.6כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15גריל תחתון ימין - 13

735649337

גריל תחתון ימין בסורג מגן - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי714לאפיאט

V575807109FFR 19 - מקורי1,451.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי פנימי

V575807241A041(ח) FR 19 - 'מקורי168כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח

52128B107008 'מקורי88.9כןדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי וו גרירה  שמאל במגן קד

865811F00006- מקורי117.7לאקאיה ספורטג' ש' 06-09תומך שמאל למגן קדמי

A247885090420 - ש' 20-גריל תחתון שמאל חיצוני GLA H247 מקורי741.56לאמרצדס

V8Y0807065CGRU20 - 4/5מגן קדמי חיצוני עם חיישניםD 20 - 'ש A3 מקורי7,118.00לאאודי

756100018RCW 13-14 3/5מגן אח' פנימי-ברזלD/CW 10-16 'מקורי1,366.22לארנו מגאן ש

865211G000(ח) מקורי452.6כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר שמ' למגן קדמי  07-08

149375900A22 - ש' - 22סורג מגן קדמי Y מקורי582.48לאטסלה מודל

850423468R09-13 - 4תומך שמ' למגן אח' צדדיD 09-15 'מקורי253.33כןרנו פלואנס ש

814820F02011- מקורי148.2לאטויוטה וורסו 09-12גריל תחתון שמאל

86611B900014-16 ש' 14-19מגן אח' חיצוני ללא חישנים i10 מקורי2,166.00כןיונדאי

מקורי762.25לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ספוילר קד' ימין -768514707015

960464147R13 - '5סט פסי קישוט למגן אח' ימ'+שמD 13-19  מקורי492.54לארנו קליאו

68385513AA18 - 'מקורי2,488.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה שמאל למגן קד

B5J7807394(ח) מקורי22כןסקודה רומסטאר ש' 08-15תומך ימ' (סרגל) למגן אח' -08

BHR350031BBB

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 

מקורי1,820.21כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(נפח 2.0 )13-16

521190U92714-16 מקורי2,600.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי חיצוני

752107246R13-17 מקורי1,401.27כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי פנימי

G4YL50EK15113 - כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי66.61כן18

6400G11114- מגן קדמי חיצוני עם מגרעת לקשת

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,399.00לא15

מקורי999.64כןטויוטה וורסו 13-18תומך צדדי למגן קדמי חיצוני שמ' - 525365207013

A2928851925999917 - מגן קדמי חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי13,818.48לאש' 15-20

86560C800015- מגן קדמי פנימי תחתוןi20 15-20 מקורי462כןיונדאי

GHP9500U1C13- תומך שמאל למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי37.67לא18

A166885782215 - סורג מגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,771.00לאש' 15-20

511807584R(ח) מקורי210.57כןרנו קפצ'ור ש'  13-22כיסוי וו גרירה במגן קד' 13-17

V8W080713316 - (בומבה) ש' 16-19תומך שמאל למגן קדמי A4 מקורי675לאאודי

86642F100016-18 (בומבה) 'מקורי956.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך ימ' למגן אח

86641F100016-18 (בומבה) 'מקורי956.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך שמ' למגן אח

A167620790019 - ש' -19מגן קדמי פנימי GLE V167 מקורי10,314.32לאמרצדס

מקורי951.04לאאלפא רומאו סטלביו 17-22גריל רשת תחתון שמאל - 15612596917

865231G00007 -  מקורי364.9לאקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט שמאל למגן קדמי

V80A80727717 - 20 ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q5 מקורי137לאאודי

A167885230919 - ש' -19מגן אח' חיצוני תחתון GLE V167 מקורי4,113.84לאמרצדס

850907385R13- 'מקורי608.99כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך מרכזי עליון פלסטיק למגן אח

6512A115WB(ח) מקורי5,548.25כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פח אבנים/ספוילר אחורי 04-08



מקורי678.33לאטויוטה פריוס ש' 13-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי -521164703013

865302V00011- מקורי1,942.00כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מגן קדמי פנימי

865112P50013- מקורי3,826.80כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

850224CM0H15- טרייל ש' 15-23מגן אחורי חיצוני עם חיישנים X מקורי5,042.83כןניסאן

V65780783304119 - מקורי107כןסקודה סקאלה - 19פס קישוט למגן קדמי שמאל

B1Z0807184B06-09 מקורי125לאסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך(מוביל) ימין למגן קדמי

מקורי454לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי - 132204240022

602000849AA23 - מקורי142.66לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23תומך ימין למגן קדמי

2804510QR1122 - ש' - 22מגן אח' פנימי E-HS9 מקורי6,520.00לאהונגצ'י

850224GA0H14 - ש' 14-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים Q50 מקורי5,023.44לאאינפיניטי

57704SJ02022 - מקורי7,560.00לאסובארו פורסטר - 19מגן קדמי חיצוני

291103X00011-13 'ש' 11-15מגן מנוע קד i35 מקורי332לאיונדאי אלנטרה

V6F0807305FV 17 - מקורי1,850.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' פנימי

V65712176419 - מקורי43לאסקודה סקאלה - 19כונס אוויר ימין במגן קדמי

7183163T0022 - 'קרוסאובר - 22תומך ימ' למגן אח SX4 מקורי95.7כןסוזוקי

מקורי1,407.92לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22מגן מנוע תחתון (מגן מצננים) - 117885010017

V65780718319 - מקורי31כןסקודה סקאלה - 19תומך שמאל למגן קדמי

מקורי824.74כןשברולט ספארק 15-18מגן אח' פנימי - 4239150615

V65712176319 - מקורי52לאסקודה סקאלה - 19כונס אוויר שמאל במגן קדמי

V6578070619B919 - מקורי619כןסקודה סקאלה - 19ספוילר/פח אבנים קדמי

7177062R105PK17 - מקורי381.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט למגן קדמי ימין

865222P50013- מקורי149.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15סורג מגן קדמי עליון

A117885090017 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,486.45לא13-19

מקורי651.49כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סט תומך למגן אח' -160963328014

620916LB0A20 - מקורי850.66כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר למגן קדמי תחתון

V3V0853665C9B9(L&K גימור ) מקורי153לאסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון שמאל - 20

V80A807283A17 - ש' 17-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי Q5 מקורי140לאאודי

מקורי126.7לאאלפא רומאו סטלביו 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5055375317

86553B950017 - ש' 14-19תומך שמאל למגן קדמי i10 מקורי218כןיונדאי

71104TM8000ZF12- 'מקורי108.12לאהונדה אינסייט 09-14כיסוי וו גרירה במגן קד

291201C10003-09 מקורי336לאיונדאי גטס ש' 03-05מגן מנוע ימין

מקורי263.1לאטויוטה קאמרי ש' 07-11סורג מגן קדמי 531123303007-08

865231G600(שחור) מקורי1,332.10לאקאיה ריו ש' 07-12מסגרת לסורג מגן קדמי 09-10

V3AA8072879B911- מקורי362כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15תושבת לוחית רישוי

71598SEA00303-07 'מקורי131.99לאהונדה אקורד ש' 03-08תומך צדדי שמ' למגן אח

63161AX000מקורי141.82לאניסאן מיקרה ש' 06-11תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי155.91לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך ימ' צדדי קטן למגן אח' 525753311007-08

66895AX01B(ח) מקורי166.8כןניסאן מיקרה ש' 06-11תומך עליון לכנף שמאל למגן קדמי

מקורי198.95לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך  שמ' (ארוך) למגן אח' 521583301007-11

71107SNB90009-12 4סורג מגן קדמיD 06-12 'מקורי955.53לאהונדה סיווק ש

V57A853666B9B918 - מקורי53כןסקודה קארוק 18-21כיסוי ימין בסורג מגן קדמי

96015BC400(ח) מקורי249.34כןניסאן מיקרה ש' 06-11ספוילר קדמי 06-10

7414YA(ח) ש' 09-11ספוילר/פח אבנים קדמי -09 C-5 מקורי330.48כןסיטרואן

D2035311- 'מקורי1,894.36לאפורד אקספלורר ש' 11-14קלקר למגן אח

866111H10010- (סטיישן) 5/סטיישן ש' 10-12מגן אח' חיצוניD מקורי1,487.00לאקאיה סיד

V5J0821142A08- מקורי61לאסקודה פביה ש' 08-14תומך (פחית) לכנף קד' ימין

511800233R17 - '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 13-19  מקורי292.09לארנו קליאו

V3T0807109D14- מקורי1,316.00כןסקודה סופרב ש' 13-15מגן קדמי פנימי

V8U0807733BSD615 - (מגלש) ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי Q3 מקורי2,641.00לאאודי



V3T0807093A14- מקורי219כןסקודה סופרב ש' 13-15מגן קדמי פנימי פלסטיק כוורת

86530E671018 - מקורי2,343.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן קדמי פנימי

85226AX600'מקורי56.61לאניסאן מיקרה ש' 06-11תומך צדדי ימ' למגן אח

V81A807108AGRU17-20 ש' 17-22פינה ימין למגן קד' עם חיישן Q2 מקורי2,675.00לאאודי

מקורי697כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מגן אח' פנימי -5051348910

86530B901017 - ש' 14-19מגן קדמי פנימי i10 מקורי2,942.00כןיונדאי

V57A853665B9B918 - מקורי53כןסקודה קארוק 18-21כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

6400L12522 - מקורי192כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי

86555C170018 - מקורי241כןיונדאי סונטה ש' 18-19תומך שמאל למגן קדמי

V4M080730918 - ש' 18-20מגן אח' פנימי Q8 מקורי4,847.00לאאודי

7452JF07-10 ש' 07-10סמל סיטרואן קדמי C-4 מקורי511.18כןסיטרואן פיקסו

מקורי480.01לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד' -1338731713

מקורי138לאשברולט ספארק 11-15סורג מגן קדמי תחתון 9668711111-12

6400K99322 - מקורי152כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך אמצעי למגן קדמי

57731FG00008-09 'ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן קד B3 מקורי88כןסובארו

51810535V 15 - מקורי1,685.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' פנימי

V5E080705013- מקורי127כןסקודה אוקטביה 13-16תומך ימין למגן קדמי

V1K8805915C(ח) מקורי263כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12תומך מרכזי ספוילר קדמי -10

V8V3807681A9B912- ש' 12-19גריל תחתון שמאל +חור A3 מקורי482כןאודי

V5E080724813-מקורי144כןסקודה אוקטביה 13-16קלקר למגן קדמי

V8V380755012 - ש' 12-19קלקר למגן קדמי A3 מקורי243לאאודי

D(ח) תומך שמ' למגן אח' -11 17222845

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי265.63כן

מקורי80.73כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14גריל תחתון ימין 09-10 (ח)5311260040

V81A807109D17 - ש' 17-22מגן קדמי פנימי Q2 מקורי2,858.00לאאודי

V5Q0825229C16 - מקורי265כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן מנוע תחתון מרכזי

86665C870016 - קרוס 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי i20 מקורי1,301.00כןיונדאי

7410FH(ח) ש' 09-11מגן אח' חיצוני -09 C-5 מקורי2,898.75כןסיטרואן

865172G000(ח) מקורי40כןקאיה מגנטיס ש' 07-08תומך שמאל למגן קדמי

V575807109H(ח) (קופרה) מקורי1,151.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי פנימי - 20

V5K680786309- 'מקורי389לאפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך מרכזי למגן אח

865172V00011 - 'מקורי108לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד

866132G50009-10 (צדדי) 'מקורי268.7כןקאיה מגנטיס 09-10תומך שמ' למגן אח

V83A807309A19 - ש' - 19מגן אח' פנימי Q3 מקורי4,753.00כןאודי

7177161M005PK13 - (שחור) קרוסאובר 13-16ספוילר קדמי תחתון SX4 מקורי541.8לאסוזוקי

מקורי950לאלקסוס IS250 ש' 08-20גריל תחתון ימין - 814815303015

108592700C21 - מקורי291.94לאטסלה מודל 3 ש' - 21סורג מגן קדמי

83A807241GRU19 - 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד Q3 מקורי173לאאודי

6407A27321 - מקורי1,286.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21קישוט תחתון גריל תחתון שמאל

V575807683041(קופרה) מקורי1,900.00לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי תחתון - 20

7239868K00000M09- מקורי72.5כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ספוילר/פח אבנים קדמי

1708051SW -11( פלסטיק) מגן אח' פנימי עליון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,013.66לא

V83A807107AGRU19 - 'ש' - 19פינה שמאל למגן קד Q3 מקורי3,496.00לאאודי

86614B950017 - 'ש' 14-19תומך ימ' למגן אח i10 מקורי309כןיונדאי

V575853665M041(ח) (קופרה) מקורי349כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל - 20

7414JN05-07 (עליון קטן) ש' 05-10(ח) סורג מגן קדמי  C-4 מקורי454.36כןסיטרואן

52159059054D 09- מקורי2,556.00לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן אח' חיצוני



865111H50010-11 5/סטיישן ש' 10-12מגן קדמי חיצוניD מקורי1,752.70לאקאיה סיד

86513H600019 - מקורי92כןיונדאי אקסנט 19-22תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V5NA80739417 - 'מקורי210כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך צדדי ימ' למגן אח

V2G0805903D9B918-20 5-ספוילר קדמיD 18 'מקורי598לאפולקסווגן פולו ש

מקורי714.37כןפורד קוגה ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד' - 17 (ח)2056938

מקורי1,049.29לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון ימין - 5111739688815

JB5Z17E855A18 - 'מקורי2,529.57לאפורד אקספלורר ש' 15-19קלקר למגן אח

51117396877V 15 - מקורי781.7לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון שמאל

86641F150019 - מקורי1,233.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

86519D750019 - 'מקורי150כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

BCKN50222B5D 19 - 4/5פח אבנים/ספוילר אחוריD -19 'מקורי1,703.20כןמאזדה 3 ש

מקורי11,766.61לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מגן קדמי חיצוני - 5111947843919

מקורי1,601.96לאשברולט אורלנדו ש' 12-18ספוילר/פח אבנים קדמי -9526995412

V7E08530669B915 - פס קישוט למגן קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי128כן15-22

1610051580GTI 15 - מקורי1,670.75כןפיג'ו 208 ש' 15-19פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי166.6כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון ימין ללא חור - 9523894215

1611609380CW 14 - 'מקורי192.21כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן אח

84042377

מגן קדמי חיצוני 16-18 ללא שפריצר 

מקורי9,950.16כןשברולט מאליבו ש' 16-19וחיישנים

86614J7300CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19תומך ימ' למגן אחD מקורי394כןקאיה סיד

מקורי613.29לאשברולט ספארק 15-18גריל תחתון שמאל עם ניקל - 9528642415

מקורי1,314.23לאפיג'ו 3008 17-21קצה מגן אח' חיצוני ימין - 161804078017

2213969SW 20 - 4 ש' - 20מגן אח' פנימיD/5/SW מקורי1,735.32כןפורד פוקוס

מקורי1,881.65לאפיג'ו 2008 13-19מגן אח' חיצוני - 161759548016

850702324R15 - מקורי681.48לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,632.61לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך מרכזי תחתון (צינור) -182191214

מקורי623לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פח אבנים/ספוילר אחורי -521690601015

V2G0853665G9B918-20 5-גריל עליון שמאלD 18 'מקורי349לאפולקסווגן פולו ש

V7C08536669B918 - גריל תחתון ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי410לא22

מקורי836.22לאשברולט טראוורס 17-23קישוט גריל תחתון שמאל - 2323492217

מקורי664.56כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20תומך ימין למגן קדמי - 233537220

86560G603017-20 סורג מגן קדמי מושלם

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,225.70לא

V2G08536779B918-20 5-סורג מגן קדמיD 18 'מקורי686לאפולקסווגן פולו ש

מקורי4,338.11לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן אח' פנימי - 5112746233820

7177286R000PG19 - מקורי842.6כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22גריל תחתון שמאל

V81A807108BGRU17-20 ש' 17-22פינה ימין למגן קד' ללא חיישן Q2 מקורי3,145.00לאאודי

57707AG060

שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) 04-06 

מקורי564כןסובארו B4 ש' 04-06(ח)

מקורי181.63לאלקסוס CT200H ש' 11-19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521277690414

מקורי3,820.72כןשברולט אפיקה ש' 07-09מגן אח' מושלם 07-08 (ח)93743295

620303JA0A18 - מגן קדמי פנימיQX30 18-19 מקורי4,930.43לאאינפיניטי

6400J139V 17 - תומך שמאל למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי102כן19

LR09920818 - סורג מגן קדמי

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי3,914.97לא12-22



861898006EPRM21 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני U5 מקורי3,949.16לאאיוויז

6400K792V 18 - מקורי441כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

46858184V 14 - מקורי3,945.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מגן קדמי פנימי

71140SNB00006-12 (שפם) 4תומך ימין למגן קדמיD 06-12 'מקורי152.18לאהונדה סיווק ש

865921C30006-08 מקורי104לאיונדאי גטס ש' 06-09תומך צדדי ימין למגן קדמי

6400K794V 18 - מקורי441לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

מקורי93.85כןאופל אסטרה ש' 11-15תומך ימ' תחתון למגן אח' - 1336809611

מקורי1,524.61כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח' - 981677058019

מקורי4,080.47כןאופל מוקה X ש' 17-20מגן אח' חיצוני עליון - 4254335617

791229U00A07-11 (פלסטיק) מקורי134.56כןניסאן נוט ש' 07-13מגן אח' פנימי

81482F401017-19 גריל תחתון שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי183כן22

16928874D 11- מגן אח' פנימי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,231.81לא

מקורי652.51לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך ימין למגן קדמי 525350204107-09

מקורי1,042.95לאלקסוס ES ש' 19-23קלקר למגן אח' ימין - 525813301019

7452VX

כיסוי פנס ערפל קד' L=R (פרטנר) 09-

מקורי1,807.10לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 1109-18

מקורי1,051.07לאלקסוס ES ש' 19-23קלקר למגן אח' שמאל - 525823301019

V6578536779B919 - מקורי116כןסקודה סקאלה - 19סורג מגן קדמי

735643995

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי375לאפיאט

6405A328WA(חשמלי) מקורי5,178.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי - 20

מקורי119.18לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך צדדי ימין למגן קדמי - 3908689613

מקורי341.71לאטויטה אוריס ש' 07-09ספוילר קד' שמאל -768520211007

735644059(ABARTH) 15 - 3גריל תחתון ימיןD 08-20 500 מקורי550כןפיאט

מקורי156.82לאאופל קורסה ש' 08-10תומך מרכזי למגן אח' -1317990808

LR09930018 - גריל תחתון ימין

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי3,679.45לא12-22

AC128HY20 - חליפי4,361.35כןיונדאי סונטה ש' - 20פח חזית

AC139FIחליפי1,294.27כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פח חזית -07 פיבר

AC142OP15 - חליפי191.3כןאופל קורסה ש' 15-19תומך שמאל לפח חזית

AC144KI13- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18פח חזיתD חליפי2,700.61כןקאיה סיד

AC148FI06-09 חליפי901.34כןפיאט דובלו ש' 03-10פח חזית

AC14CV5D 05-07 5פח משקפיים קד' שמאלD 05-10 'חליפי374.97כןשברולט אופטרה ש

AC14SU09- חליפי1,431.53לאסובארו פורסטר ש' 09-12פח חזית מושלם

AC152HY11 - ש' 11-15ערסל i35 חליפי852.8כןיונדאי אלנטרה

AC153FI09- חליפי2,494.95כןפיאט פיורינו ש' 09-17גשר על' לפח חזית

AC153HY11 - ש' 11-15סרן אחורי i35 חליפי2,399.20כןיונדאי אלנטרה

AC156HY11- ש' 08-14פח חזית i10 חליפי1,181.89כןיונדאי

AC159TO13 - פח ניצב חזית

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי568.02לא15

AC160VWחליפי1,666.58כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פח חזית -04 בנזין

AC161VW06-10 פח חזית

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,415.25כן

AC165VW06-11 גשר תחתון

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי252כן

AC168TO12-חליפי297.85כןטויוטה אייגו ש' 12-14פח חזית



AC169HY15 - חליפי396.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גשר על' לפח חזית

AC16SE17 - חליפי1,657.48כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח חזית  עם תושבת לרדיאטור

AC16SU13- חליפי3,076.49כןסובארו אימפרזה 13-16פח חזית

AC172TO19 - חליפי1,310.46כןטויוטה פריוס ש' 16-20קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC175VW04- חליפי2,689.14כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09פח חזית

AC177NI10- (1.6) חליפי2,534.42כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח חזית

AC177VW11- חליפי2,228.69כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח חזית

AC178VW08- פח חזיתCC 08-11 'חליפי2,306.02לאפולקסווגן פאסט ש

AC179TO19 - 5תומך ימין לפח חזיתD/SW 19 - 'חליפי1,370.24כןטויוטה קורולה ש

AC185VW11- חליפי260כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10גשר על' לפח חזית

AC18KI07-11 חליפי1,386.02לאקאיה ריו ש' 07-12פח חזית

AC191TO20 - חליפי298.82כןטויוטה יאריס ש' - 20פח ניצב חזית ימין

AC198NI14- חליפי1,186.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15פח חזית

AC19HO02-04 חליפי350כןהונדה ג'אז ש' 02-08פח חזית

AC19ME15 - ש' 15-18פח חזית V-CLASS חליפי2,046.04כןמרצדס

AC201NI15- טרייל ש' 15-23גשר עליון לפח חזית X חליפי1,852.29כןניסאן

AC206NI17 - חליפי1,608.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי מצננים עליון

AC208NI14 - חליפי145.54כןניסאן קשקאי ש' 14-20תפס ימין למגן אחורי

AC20ME19 - ש' -19פח חזית A קלאס W177 חליפי5,106.02לאמרצדס

AC22MA03-07 חליפי340.6כןמאזדה 6 ש' 03-07פח חזית

מקורי997.82לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן אח' פנימי -521710208009

קלקר ימין למגן קדמי -170448211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי232.89לא

865301H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12מגן קדמי פנימי 10-11D מקורי1,899.30כןקאיה סיד

521193T94319 - ש' 19-23מגן קדמי חיצוני ES מקורי8,378.84לאלקסוס

V1T0805903A9B9(ח) מקורי814כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10ספוילר/פח אבנים קדמי 05-10

6430A39521 - 'מקורי527לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

858328942R16 - מקורי2,637.74לארנו טווינגו ש' 16-18מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי2,060.24לאלקסוס ES ש' 19-23קישוט ניקל גריל תחתון ימין - 531233306019

8337A150WA20 - ש' - 20מסגרת פנס ערפל אחורי מרכזי ASX מקורי773לאמיצובישי

מקורי304.35כןפורד קונקט ש' 03-13(ח) כיסוי וו גרירה במגן אח' 148052907-12

57717FE090(ח) תומך מרכזי למגן אח' 00-08

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי51לא08

261A27633R(ח) מקורי452.34כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18גריל תחתון ימין -15

68449583AA

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי2,374.90לאדודג' ראם - 2020

סורג מגן קדמי -171873411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי469.32לא

71598TR0A0212- '4תומך שמ' למגן אחD 12-17 'מקורי251.94כןהונדה סיווק ש

6407A27221 - מקורי1,596.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21קישוט עליון גריל תחתון ימין

865642WAA0EB16 - מקורי1,107.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12גריל תחתון ימין

756107041R16 - מקורי1,081.67לארנו טווינגו ש' 16-18מגן אח' פנימי

84927SG02016 - מקורי151לאסובארו פורסטר 13-18תושבת פנס ערפל קדמי ימין

71530TA0000ZZ08-09 מקורי1,108.67לאהונדה אקורד ש' 08-11מגן אח' פנימי

מקורי563.56לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -2088633713

850228743R4D 17-21 4 ש' 17-23מגן אחורי חיצוניD מקורי2,008.23לארנו גרנד קופה



מקורי123.49לאלקסוס  RX ש' 08-22כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521284891313

מקורי549.09לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט ניקל ימין לסורג מגן קדמי - 531254810013

מקורי549.09לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט ניקל שמאל לסורג מגן קדמי - 531264810013

7175175K005PK08- 4/5גריל תחתון ימין עם חור ערפלD 08-14 'ש SX4  מקורי127.6לאסוזוקי

865252WAA016 - מקורי323כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט למגן קדמי

7414N8(ח) מקורי415.82כןפיג'ו 206 ש' 99-07קלקר למגן אח' 99-07

620226290R17 - 5מגן קדמי חיצוניD 13-19  מקורי2,446.97לארנו קליאו

8330B28021 - מקורי192לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי פנס אחורי ימין

865652WAA016 - מקורי876כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי851.44לאאופל קורסה ש' 11-15מגן קדמי פנימי מפלסטיק -1322375111

מגן קדמי חיצוני - 201651215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי5,127.65כן19

86681B200014- 'מקורי431.2לאקאיה סול ש' 14-18פינה שמ' למגן אח

865132W00012- (צדדי) מקורי176כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך שמאל למגן קדמי

מקורי6,882.45כןפיג'ו 508 ש' 11-18פס קישוט ימ' למגן אח' -11 (ח)745383

57707FJ11013- (שחור) 'מקורי440לאסובארו אימפרזה 13-16תומך צדדי שמ' למגן אח

71518TGGE00

כיסוי במגן אחורי חיצוני שמאל - 17 

1.5L5D 17-22 'מקורי1,021.75לאהונדה סיווק ש

71531TGGE0017- 5מגן אחורי פנימיD 17-22 'מקורי1,529.58לאהונדה סיווק ש

86642B200014- מקורי305.6כןקאיה סול ש' 14-18תומך ימ' למגן אח' בומבה

C2355611205-08 ('קד) מקורי172.4כןמאזדה 5 ש' 05-10מגן מנוע תחתון

86633B200014-  'מקורי39.5לאקאיה סול ש' 14-18תומך ימ' למגן אח

מקורי810.34לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט מסגרות לפנס ערפל - 160832388009

86612B210014- מקורי1,737.50לאקאיה סול ש' 14-18פח אבנים/ספוילר אחורי

A2138857504999921 - מגן קדמי חיצוני עם חור למצלמהE 16-22 קלאס W213 מקורי22,255.25לאמרצדס

V5E380725120 - 'מקורי245כןסקודה אוקטביה ש' - 20קלקר למגן אח

מקורי732.3כןרנו קנגו 09-18פינה שמ' למגן אח' - 09 (ח)8200642150

V5E3807305A(IV) 22 - מקורי1,075.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן אח' פנימי

71140TEAT001.0L  17 - 5תומך ימין למגן קדמיD 17-22 'מקורי351.45כןהונדה סיווק ש

מקורי2,587.79לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן קדמי פנימי -967600838014

A167885460520 - פס קישוט שחור למגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,863.70לאש' 15-20

מקורי513.91כןפיג'ו 508 ש' 11-18תושבת לוחית רישוי אחורית -11 (ח)755155

521196B92314-17 מגן קדמי חיצוני עם מתזים

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,196.00לא21

תומך ימ' למגן אח' CW צדדי -525750210013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי846.51כן15

מקורי3,209.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן קדמי פנימי עליון -5196073215

866142W00012- (צדדי) 'מקורי79כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך ימ' למגן אח

מקורי1,587.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18חישן ABS קד' ימין -895420206113

V2K5807305B16 - מקורי2,568.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן אח' פנימי

71506TGGA00ZE1.0L 17 - '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 17-22 'מקורי487.84לאהונדה סיווק ש

מקורי411.94כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08תפס  ימ' למגן אח' 525620501004-08

A213885023716 - קלקר למגן קדמי

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי1,567.66לא18

V57A853026A9B922 - 'מקורי144לאסקודה קארוק - 22המשך קשת לכנף ימ' במגן אח

V57A853025A9B922 - 'מקורי141לאסקודה קארוק - 22המשך קשת לכנף שמ' במגן אח

C51350C1110-11 מקורי201.56לאמאזדה 5 ש' 10-18גריל תחתון ימין  עם חור

V6F9853665F9B921 - מקורי180כןסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון שמאל



A205885106514 - תומך מרכזי למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,267.93לא14-21

MR533577(ח) מקורי199.4כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07תושבת לוחית רישוי 02-07

85229BV80A15 - 'מקורי257.32כןניסאן ג'וק 15-19תומך שמ' למגן אח

GJ6A50171B(ח) מקורי112.16כןמאזדה 6 ש' 03-07תושבת לוחית רישוי קדמית 03-05

71504TF0900ZK11- 'כיסוי וו גרירה במגן אח

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי487.98לא14

A1178802301999917 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי12,113.00לא13-19

57707AL06015- ש' 15-18תומך ימין למגן קדמי B4 מקורי666לאסובארו

A91088583009K8319 - מקורי4,936.00לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם ערפל

מקורי428.09לאסיטרואן ג'אמפי - 18גריל תחתון ימין - 161565858018

BR5H50C11A07-08  4גריל תחתון ימיןD 04-09 'מקורי156.01כןמאזדה 3 ש

A1768800540999916 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי6,490.59לא18

A117885006513 - קלאס ש' 13-22קלקר למגן קדמי CLA מקורי683.47לאמרצדס

V5G08536669B913-16 מקורי397לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין תחתון

V5E3807724ZD420 - מקורי93כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

V5G0853212D9B913-16  מקורי97לאפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון ימין עליון

865123U00010- מקורי1,454.00לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ספוילר קדמי

מקורי2,880.51לאסיטרואן C-4  ש' - 21מגן קדמי פנימי - 983286488021

V5E380705520 - מקורי110כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

MB325298(ח) תפס ימין למגן קדמי -09

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי50כן

מקורי313.64כןשברולט טראקס ש' 17-18גריל תחתון ימין - 4253298317

B30D510B7A02-04 מקורי20.77לאמאזדה לנטיס ש' 99-04תפס שמ למגן (לפנס) קדמי

28659BR00H11 - מקורי184.91לאניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

V6F9853666E9B9V 18-20 מקורי119לאסיאט ארונה ש' - 18גריל תחתון ימין

V5E3807183

תומך שמאל למגן קדמי (מוביל מגן) - 

מקורי82לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

A2538853300999919-17 מגן קדמי חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי9,579.35לאש' 15-21

8321A12308-15 גריל תחתון שמאל +ערפל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי182לא

מקורי702.4כןטויוטה אוריס ש' 15-18תושבת לוחית רישוי קד' -521140215015

מקורי6,435.08לאקאדילאק XT5 17-21מגן אח' חיצוני - 8516950920

A2538850901999917 - מגן אח' חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,036.38לאש' 15-21

מקורי1,888.74כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן אחורי חיצוני תחתון - 4253301317

5220C650(ח) תומך ימין (בכנף) למגן קדמי -09

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי123כן

865622WAC0EB16 - מקורי1,107.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט למגן קדמי ימין

752108087R19 - מקורי2,725.12כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי פנימי

מקורי1,666.10לאב.מ.וו X6 ש' 10-19מגן קדמי פנימי - 5111717859912

983851651T20 - מקורי5,439.72כןפיג'ו 2008 - 20מגן קדמי חיצוני

6QA28RXFAB(רוביקון) מקורי7,428.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני - 18

149002300A21 - מקורי150לאטסלה מודל 3 ש' - 21גריל תחתון ימין

V2G0853666G9B918-20 5-גריל עליון ימיןD 18 'מקורי349כןפולקסווגן פולו ש

86614H600019 - 'מקורי114לאיונדאי אקסנט 19-22תומך ימ' למגן אח



982584451T20 - 'מקורי440.32לאפיג'ו 2008 - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

521190M978V 15-19 מקורי4,499.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

V6R6807421BDGRUGTI 10-13 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'מקורי3,033.00לאפולקסווגן פולו ש

V7E5853678A9B915 - סורג מגן קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי963כן15-22

758908775R19 - מקורי745.03כןרנו קדג'אר 16-20מגן מנוע תחתון

29120A7300V 13-15 מקורי118לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע תחתון ימין

29130A7300V 13-15 מקורי118לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע תחתון שמאל

מקורי424.23לאפיג'ו 2008 - 20סט תומכים ימ' + שמ' למגן אח' - 166851138020

07DFR551W81D20 - ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל CX-30 מקורי98.97לאמאזדה

V5N0807217PGRU08-09 מקורי4,026.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מגן קדמי חיצוני לצבע

51118091969(M דגם) ש' 13-21מגן קדמי חיצוני - 18 X3 מקורי10,271.81לאב.מ.וו

850176896R09 - 'מקורי719.19לארנו מאסטר ש' 09-22פינה שמ' למגן אח

מקורי2,384.73לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני תחתון - 5112738002815

23797915D 20 - '4 ש' - 20תומך ימ' למגן אחD/5/SW מקורי631.21כןפורד פוקוס

865503Z020CW 12 - מגן קדמי חיצוניCW/4D i40 12-15  מקורי4,164.00לאיונדאי

269B17347R

סט תושבות לפנס ערפל ימין + שמאל - 

מקורי925.46לארנו קליאו - 2020

51128059875(M דגם) ש' 13-21תומך שמ' למגן אח' - 17 X1 מקורי439.74לאב.מ.וו

5215942220

-E 19 - מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

VOLVE19 - 'ש RAV-4 מקורי6,495.00כןטויוטה

מקורי869.99לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך מרכזי למגן קדמי - 8419916116

51128059883(M דגם) ש' 13-21מגן אח' חיצוני תחתון - 17 X1 מקורי624.39לאב.מ.וו

מקורי941.42לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך תחתון למגן קדמי - 526183307018

מקורי689.59לאשברולט טראוורס 17-23גריל תחתון ימין 2323481117-21

KBYB5022XBBB17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים CX-5 מקורי3,147.92לאמאזדה

V2GM807724A20 - מקורי257לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך ימין למגן קדמי

מקורי203.37לאאלפא רומאו סטלביו 17-22תומך ימ' למגן אח' - 5054524817

86528A900015- מקורי103.6לאקאיה קרניבל ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל ימין

758903856R(ח) מקורי957.1כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן מנוע תחתון 13-17

V8W0807682SRN4V 16 - ש' 16-19גריל תחתון ימין עם ניקל A4 מקורי1,915.00לאאודי

521190Z97016 - מקורי2,715.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

86560C8010(ח) סורג מגן קדמי15-18i20 15-20 מקורי809לאיונדאי

מקורי245.52כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -15 (ח)5212802919

86682C8000(ח) תומך ימ' למגן אח' -15i20 15-20 מקורי173כןיונדאי

291203X00011-13- ש' 11-15מגן מנוע קד' ימ i35 מקורי351כןיונדאי אלנטרה

620221346R13- מקורי2,234.82לארנו לטיטיוד ש' 13-15מגן קדמי חיצוני

6410B016WB07- (ארוך) 'מקורי2,043.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פינה ימ' למגן אח

V8U0807065TGRU15-19 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני Q3 מקורי8,815.00לאאודי

620923103R13- 5תומך ימין למגן קדמיD 13-19  מקורי638.68כןרנו קליאו

620920254R13- 5תומך שמאל למגן קדמיD 13-19  מקורי291.63כןרנו קליאו

מקורי1,039.16לאטויוטה קאמרי ש' 12-14(ח) מגן קדמי פנימי -521310610112

מקורי716לאטויוטה קאמרי ש' 12-14קלקר למגן קדמי -526110612013

V8W68076839B917 - ש' 17-22סורג מגן קדמי A5 מקורי688לאאודי

261522624R13-   5סט מסגרות פנסי ערפלD 13-19  מקורי305.96לארנו קליאו

מקורי808.5לאטויוטה קאמרי ש' 12-14גריל תחתון ימין+חור -521270626012

620936939R(ח) מקורי281.06כןרנו לטיטיוד ש' 13-15קלקר למגן קדמי -13

BHN150EK1BB4D -14 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' ימיןD 13-18 'מקורי37.67לאמאזדה 3 ש

865111W70015- 5מגן קדמי חיצוניD 12-16 'מקורי1,886.00כןקאיה ריו ש

865301W5105D 15- 5מגן קדמי פנימיD 12-16 'מקורי2,454.40לאקאיה ריו ש

KB8M50180V 17 - 'ש' 17-22תושבת לוחית רישוי קד CX-5 מקורי210.5כןמאזדה



6400F91215 - מקורי1,807.00כןמיצובישי טרייטון 15-19ספוילר/פח אבנים קדמי שחור

מקורי6,289.41לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' חיצוני תחתון 5056302117-19

מקורי748.89לאשברולט אימפלה ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד' -2281252113

960152830R(ח) מקורי780.14כןרנו לטיטיוד ש' 13-15ספוילר קד' ימין -13

7414PY08- 'מקורי166.2לאפיג'ו 207 ש' 08-12כיסוי וו גרירה במגן קד

865911W70015- 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 12-16 'מקורי202.7לאקאיה ריו ש

V6R0853677C9B9GTI 10- 5סורג מגן קדמיD 10-17 'מקורי772לאפולקסווגן פולו ש

866903X700(ח) ש' 11-15תומך כיסוי תחתון למגן אחורי  -13 i35 מקורי267כןיונדאי אלנטרה

6402A39117 - קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי917כן19

מסגרת לפנס ערפל ימין -521250208013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי164.95לא15

261A52297R(ח) מקורי339.08כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תושבת שמאל פנס ערפל קדמי -13

מסגרת לפנס ערפל שמאל -521260207013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי304.29לא15

86511E600015- מקורי4,262.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן קדמי חיצוני

6410C97217 - מגן אח' חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי3,486.00כן19

מגן אח' חיצוני -13 (ח)5215902997

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,708.00לא15

623101381R12 - מקורי755.64לארנו קנגו 09-18סורג קדמי ללא קישטים

86519B900014-16 'ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד i10 מקורי278לאיונדאי

מקורי279.42לאאלפא מיטו 10-16תושבת לוחית רישוי -15608881010

05159058AC17 - מקורי4,063.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני

V3G08538422ZZ15-19 'מקורי694כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל ימ' למגן אח

6410C96417 - 'תומך ימ' למגן אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי111כן19

52016020905D 13- (בומבה) 'תומך שמ' למגן אח

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי930.5לא15

263310596R(ח) (R+L) -12 מקורי384.05כןרנו קנגו 09-18גריל תחתון סט

52576020915D 13- תומך צדדי אח' שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי999.64כן15

מקורי3,291.71כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן אחורי חיצוני עליון - 163503778019

מקורי201.68כןפיג'ו 108 ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד' -161239498015

1617537380

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל -

מקורי755.15כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18 16

1610745980

קישוט למגן קדמי (מרכז תחתון) -14 

מקורי976.69כןפג'ו 308 ש' 14-20(ח)

V7P6853671A9B911- (עם קישוט ניקל ) מקורי1,213.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17סורג מגן קדמי

מקורי3,205.57לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח'  פנימי - 5055145117

865112G00207-08 מקורי1,197.70כןקאיה מגנטיס ש' 07-08מגן קדמי חיצוני

מקורי3,664.63כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני - 13 (ח)1609289780

V6R0825237D10- 5מגן מנוע קדמי תחתוןD 10-17 'מקורי850כןפולקסווגן פולו ש

64900D402016- מקורי2,248.50לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי164.95כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל גריל תחתון ימין-13 (ח)5212502150

86512D700015-18 מקורי1,199.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20ספוילר קדמי

64900D700015-18 מקורי3,396.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי פנימי

6400C96617 - ש' 17-19מגן קדמי פנימי מרכזי ASX מקורי1,160.00כןמיצובישי

DA6B50C1115-16 4גריל תחתון ימין עם חור לערפלD/5D 15-21 'מקורי100.67כןמאזדה 2 ש

86552D700015 - מקורי273לאיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי



511650363R(ח) CW 10- '3/5כיסוי וו גרירה במגן אחD/CW 10-16 'מקורי139.58לארנו מגאן ש

V3T5807393A14- 'מקורי132כןסקודה סופרב ש' 13-15תומך שמ' למגן אח

7401RQ10- פיקסו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני C-3 מקורי3,362.15לאסיטרואן

מקורי3,700.00לאטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14מגן אח' חיצוני 521596094709-11

865612K000

סורג מגן קדמי + תושבת לוחית רישוי 

מקורי239.3לאקאיה סול ש' 10-1110-11

86350CU00021 - ש' - 21סורג מגן קדמי GV60 מקורי3,566.00לאגנסיס

62223JD000

תומך צדדי שמאל למגן קדמי(לבן) 08-

מקורי127.37כןניסאן קשקאי ש' 1008-14

V6V080722115-17 מקורי1,963.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

מקורי147.64לאפורד S-MAX ש' 06-14תומך ימ' למגן אח' -06 (ח)1712736

מקורי433.23לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט גריל תחתון שמאל - 531424803016

V5FA853665B9B920 - מקורי149כןסיאט לאון ש' - 20גריל תחתון שמאל

7181354GA0Z7T05-  '5/4פס קישוט שמ' (לבן) למגן אחD 05-07 'מקורי565.6כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי375.14לאלקסוס IS250 ש' 08-20גריל תחתון שמאל - 531135318017

62215AU330(ח) מקורי69.89כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תושבת שמאל למגן קדמי -04

781299U00H07- 'מקורי175.58כןניסאן נוט ש' 07-13פינה שמ' למגן אח

מקורי5,327.55לאאופל קרוסלנד X - 18מגן קדמי חיצוני עם 2 חיישנים - 3912153718

71104TF0000ZA09- 'מקורי335.15כןהונדה ג'אז ש' 09-11(ח) כיסוי וו גרירה קד

86567C500015 - מקורי450.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20ספוילר קדמי

85030W020P20 - ש' - 20מגן אח' פנימי ASX מקורי3,160.00לאמיצובישי

מקורי5,172.67לאאופל קרוסלנד X - 18מגן קדמי חיצוני עם 4 חיישנים - 3912153918

7171263J00Z2S06-(כסף) 'מקורי269.7לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10כיסוי וו גרירה במגן קד

622545NA0A19 - ש' 19-22סורג מגן קדמי QX50 מקורי978.81לאאינפיניטי

6400HW140P(DESERT) 2X4 20 - מקורי3,637.00כןמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי חיצוני

LR15471819 - מקורי18,556.83לאלנד רובר איווק ש' 19-מגן קדמי חיצוני

57707AJ270(ח) מקורי182כןסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך שמאל למגן קדמי -10

3552686R2019 - מקורי84.2לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תושבת פנס ערפל קדמי ימין

954606785D 11- 4/5מגן אח' חיצוניD 11-17 'מקורי2,127.42כןשברולט סוניק ש

מקורי3,239.64לאאופל קרוסלנד X - 18מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 3912245918

מקורי2,096.83כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן מנוע קדמי - 980850188018

57704AJ02010- מקורי3,305.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11מגן אח' חיצוני

959368154D 11- '4/5תומך ימ' למגן אחD 11-17 'מקורי88.68כןשברולט סוניק ש

865942P00010-11 מקורי113.2לאקאיה סורנטו ש' 10-12תומך ימין למגן קדמי עליון

6400G978PHEV 18 - מקורי1,851.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

7452AY(ח) מקורי244.37כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט למגן קדמי שמאל 05-10

5215905907CW 09- מקורי2,102.73לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן אח' חיצוני

מקורי282.92כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך ימ' למגן אח' -CW 09 (ח)5201505040

מקורי5,870.37לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני לצבע - 161356378015

D65150361B

תומך תחתון ימ' למגן אח' שחור 07-

5D 115D 07-14 'מקורי38.52לאמאזדה 2 ש

V57A80742122 - מקורי2,526.00לאסקודה קארוק - 22מגן אח' חיצוני עליון

מקורי3,739.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן אחורי פנימי -5196422315

מקורי3,845.51לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי 2299493916-17

V7E0807393C15 - 'תומך שמ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי573לא15-22



מקורי344כןפיאט 500X ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -73560456915

A177885810219- ש' -19פח אבנים/ספוילר אחורי A קלאס W177 מקורי1,500.21לאמרצדס

C513502J1C10-12 'מקורי123.02כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך שמ' למגן אח

V5LA8070619B921 - מקורי809לאסקודה אניאק ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

A1178851225(AMG) 13-16 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,865.00לא13-19

V4G8807065BTGRU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

מקורי12,760.00לאאודי A7 ש' 1410-18

מקורי1,880.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני -73564601716

A1178800440999913-19 מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי11,072.00לא13-19

מקורי467.04כןפיג'ו 208 ש' 12-14פס קישוט למגן קדמי-980325938012

866112T51014- מקורי2,252.60לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים

V80A807679AFCOX21 - ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q5 מקורי841כןאודי

GDK450C11A10- מקורי131.32לאמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון ימין

7407A31513- 'מקורי1,079.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון שמאל למגן קד

מקורי670.91כןאופל אינסיגניה 11-16חיישן ואקום - 5556725711

86612C870016 - קרוס 16-18מגן אחורי חיצוני תחתון i20 מקורי1,013.00כןיונדאי

108814900F21 - (בומבה) מקורי131.9לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

מקורי610.93לאוולוו XC-60 ש' 08-17סורג מגן קדמי עם חורים לחיישנים - 3132377514

1629432080

מגן קדמי חיצוני ימין 18-22 

(GRAND/SO CHIC)

 DS7 CROSSBACK סיטרואן

מקורי5,242.43לאש' -18

86544AR01021 - ש' - 21גריל תחתון ימין G80 מקורי394לאגנסיס

V4M0807434L4W317 - ש' 15-21פח אבנים/ספוילר אחורי Q7 מקורי5,143.00לאאודי

מקורי323.26כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 981096418015

531120H04009 - מקורי1,185.65כןטויוטה אייגו ש' 12-14(ח) סורג מגן קדמי

V81A8076724W317-18 ש' 17-22גריל תחתון ימין Q2 מקורי849כןאודי

V6F98063339B918 - מקורי1,160.00כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי תחתון לספוילר קדמי

261A36997R(ח) מקורי226.33כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18גריל תחתון שמאל -15

71146SWA00006-09 ש' 03-08מגן קדמי פנימי CR-V מקורי216.08לאהונדה

V57580742562P20 - מקורי1,258.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגלש למגן אחורי

631413398R17 - 4 ש' 17-23תומך שמאל למגן קדמיD מקורי930.8לארנו גרנד קופה

V5F0807349AV 13- מקורי535לאסיאט לאון ש' 12-19תומך לפנס ערפל שמאל

57717FG0824D-08-11 'ש' 08-13תומך צדדי שמ' למגן אח B3 מקורי218לאסובארו

מקורי161.3לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך  ימ' (ארוך) למגן אח' 521573301007-11

5261152091V 11 - מקורי390כןטויוטה ספייס וורסו 11-16קלקר למגן קדמי

7452WG(ח) ש' 09-11פס קישוט למגן אח' -09 C-5 מקורי746.06כןסיטרואן

866131M00009-10 (לבן) 'מקורי181.2לאקאיה פורטה 09-12תומך צדדי שמ' למגן אח

66894AX01B(ח) מקורי23.38כןניסאן מיקרה ש' 06-11תומך עליון לכנף ימין למגן קדמי

מקורי117.02לאשברולט ספארק 11-15קלקר למגן קדמי -9668658911

מקורי464.7כןאופל קומבו לייף - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 3916598620

7175265J00(ח) מקורי85כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כיסוי וו גרירה במגן קד' 06-11

7452HZ(ח) מקורי560.93כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט ימין למגן קדמי -05

57717AG020(ח) ש' 04-06תומך צדדי ימ' למגן אח' 04-08 B4 מקורי720כןסובארו

V8W0807717BGRU20 - ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי A4 מקורי1,463.00כןאודי

866451H10010-12 5/סטיישן ש' 10-12פס קישוט למגן אח' סטיישןD מקורי525.4כןקאיה סיד

71510T1EE00

פח אבנים/ספוילר אחורי כסוף (מגלש) - 

מקורי2,085.94לאהונדה CR-V ש' 1613-18

V3T0807248B14- מקורי107לאסקודה סופרב ש' 13-15קלקר למגן קדמי



6407A42422 - מקורי724כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22קישוט תחתון ניקל גריל תחתון ימין

מקורי669.02כןשברולט ספארק 11-15מגן אח' פנימי 9598516211

מקורי56.24לאשברולט ספארק 11-15תומך שמ' למגן אח' 9668688111

מקורי343.5כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14קלקר למגן קדמי 09-11 (ח)5261160050

07GSJ850031BB19 - מקורי3,830.68כןמאזדה 6  ש' - 19מגן קדמי חיצוני

57705AG140(ח) ש' 07-09קלקר (תחתון) למגן קדמי 07-09 B4 מקורי1,400.00כןסובארו

מקורי2,530.73לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מגן קדמי חיצוני -9501992711

7171177K70799

מגן קדמי חיצוני + חור למתיז + ערפל 

מקורי4,271.80כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15(מפואר) -09

מקורי934.28לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט גריל תחתון ימין 532854804016-19

מקורי252.92לאאופל אדם 3D ש' 14-17תומך ימין למגן קדמי -1336417814

7452AL(ח) מקורי494.41כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט למגן אח' 05-10

108489400B21 - מקורי153.56לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן קדמי פנימי תחתון

71103SEA00003-08 מקורי921.6לאהונדה אקורד ש' 03-08סורג מגן קדמי

62222BN70004-07 'מקורי38.92כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תפס צדדי ימ' למגן קד

71193SNB00306-12 (צדדי) 4תומך ימין למגן קדמיD 06-12 'מקורי97.05לאהונדה סיווק ש

71145SNBG9006-08 4תושבת לוחית רישויD 06-12 'מקורי341.3כןהונדה סיווק ש

866142F000(ח) מקורי181.2כןקאיה סראטו ש' 06-09תומך ימ' למגן אח' 06-09

85012W050P21 - מקורי7,168.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

866132F000(ח) 'מקורי184.7כןקאיה סראטו ש' 06-09תומך שמ' למגן אח

6410D531XA

מגן אחורי חיצוני תחתון - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי2,195.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

מקורי5,756.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 73567953216

71630TZA003(ח) מקורי365.12כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך ימ' למגן אח' - 20

V5E080704913- מקורי118כןסקודה אוקטביה 13-16תומך שמאל למגן קדמי

7407A68018 - 'מקורי880לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט ימ' למגן אח

57765FE080

תומך צדדי (פלסטיק שחור) שמאל למגן 

קדמי 03-05

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי38כן08

7414XY(ח) ש' 09-11מגן קדמי פנימי עליון 09-10 C-5 מקורי486.24כןסיטרואן

מקורי1,658.19לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך שמ' למגן אח' - 525767602019

V5E0853677D9B913-מקורי197לאסקודה אוקטביה 13-16סורג מגן קדמי

6400J899HA21 - 'מקורי346כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

7178185L005PK09 - מקורי53.7לאסוזוקי ספלאש 09-15פס קישוט למגן קדמי ימין

5214526050

תומך צדדי ימין למגן קדמי (פחית 

מקורי115כןטויוטה היאס ש' 08-12ברזל) -08

7416H0(ח) ש' 09-11סט תומכים למגן קדמי 09-11 C-5 מקורי234.39כןסיטרואן

86614C170015 - 'מקורי187כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך צדדי ימ' למגן אח

V5F0807568B9B917 - מקורי1,045.00כןסיאט לאון ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי

7181164J007993D 06-10 מקורי3,555.70כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן אח' חיצוני

5214626050

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פחית 

מקורי107כןטויוטה היאס ש' 08-12ברזל) -08

1632657480

סט תושבות לגריל תחתון ימין + שמאל 

מקורי724.99כןסיטרואן ברלינגו - 19- 19

71585TZBG00ZZ20 - מקורי395.73כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

V5E0853887(ח) מקורי87כןסקודה אוקטביה 13-16ספוילר קד' שמאל -13

71340TZBG0020 - מקורי908.54כןהונדה ג'אז ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

1694676

כיסוי פנס ערפל שמאל (ללא חור) -11 

SW (ח)

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי83.77כן



13311286

פח אבנים/ספוילר אחורי -12 (סטיישן) 

מקורי900.42כןאופל אסטרה ש' 11-15(ח)

מקורי234.63כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין (קטנה) - 525910603018

V2GM807723A20 - מקורי257לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך שמאל למגן קדמי

866202B02006- 'מקורי186כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12קלקר למגן אח

620221NF2H14 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני Q50 מקורי2,869.32לאאינפיניטי

86567E670018 - מקורי443כןיונדאי סונטה ש' 18-19כונס אוויר שמאל במגן קדמי

86520H8020( דגם טורבו) 5קלקר למגן קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי552.3כןקאיה ריו ש

מקורי282.45כןפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם ערפל - 205546817

מקורי2,449.91כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן מנוע תחתון מרכזי - 514104704015

22012854D 20 - 4 ש' - 20מגן קדמי פנימי מרכזיD/5/SW מקורי1,205.02כןפורד פוקוס

מקורי329.6לאשברולט אימפלה ש' 13-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי -2299447113

V6C6807421PGRUGTI 15 - 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'מקורי3,034.00כןפולקסווגן פולו ש

86692S1020V 19 - 'מקורי879כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט ימ' למגן אח

86641H8000

תומך בומבה למגן אחורי שמאל -18 

מקורי443.7כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22(דגם טורבו )

164979821T(חשמלי) מקורי4,542.28כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן אחורי חיצוני עליון - 20

6QE17RXFAC4D 18 - מקורי11,801.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני

מקורי2,245.80לאפורד קוגה ש' 13-18ספוילר קדמי תחתון - 210066317

S1P0853666E9B910- מקורי155לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11גריל תחתון ימין+ערפל

7172155KA05PK4D 08-09 4/5סורג מגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי479.3לאסוזוקי

מקורי5,261.15לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי פנימי - 5111737199013

86613F2AA019 - 'מקורי321כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תומך צדדי שמ' למגן אח

521194A920E-MOTION 19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני עליון RAV-4 מקורי8,357.00לאטויוטה

מקורי277.85לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין - 5131738001215

865122B00006-08 מקורי117לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12סורג מגן קדמי

850B21130R20 - מקורי2,786.09כןרנו קליאו - 20ספוילר אחורי עם חיישנים

86692D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי תחתון ימיני למגן אחורי

מקורי804.66לאשברולט סילברדו 13-19תומך ימ' צדדי למגן אח' - 2310814915

V7E5807489DGRU10 - מקורי427לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12גריל תחתון שמאל עם חור

DHN35027120 - '4תומך ימ' = שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי69.17כןמאזדה 2 ש

מקורי19,126.01לאב.מ.וו X6 ש' - 20מגן אח' חיצוני - 5112809921120

92421D7000(ח) מקורי24כןיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה לפנס אחורי ימין - 15

86563D400016 - מקורי288.1כןקאיה אופטימה ש' 16-20פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

AC22SE16 - חליפי1,403.15כןסיאט אטקה ש' 16-21פח חזית

AC24CI19 - חליפי984.49כןסיטרואן ברלינגו - 19גשר על' לפח חזית

AC265KI12- חליפי3,145.38לאקאיה סול ש' 12-13פח חזית

AC266KI12- 4פח חזיתD 12-16 'חליפי1,958.97כןקאיה ריו ש

AC279VW10 - 5פח משקפיים קד' שמאלD 10-17 'חליפי172.9כןפולקסווגן פולו ש

AC28SZ95-98 חליפי1,150.96כןסוזוקי בלנו ש' 95-98גשר על' לפח חזית

AC29FO14 - חליפי750.34כןפורד טרנזיט ש' 14-21קורה תחתונה תומכת לפח חזית

AC2DC15 - חליפי2,011.07כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פח חזית

AC2LA12- חליפי646.77כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13פח חזית

AC30TO12- חליפי457.3כןטויוטה יאריס ש' 14-19גשר על' לפח חזית

AC317AU01-04  1.6+2.0 ש' 01-04פח חזית A4 חליפי350כןאודי

AC31MA08-12 חליפי1,056.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פח חזית

AC33MA03-07 חליפי82.86כןמאזדה 6 ש' 03-07פח ניצב חזית

AC35HY4D ,04-07 חליפי1,211.37כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07פח חזית

AC36HY06-07 חליפי1,490.96כןיונדאי סונטה ש' 06-09פח חזית

AC38SZ06-10 חליפי200.06כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10פח ניצב חזית ברזל



AC407TO00-02 חליפי586.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02פח חזית

AC409TO01-02 חליפי1,368.49כןטיוטה קורולה ש' 01-02פח חזית

AC412MI10- חליפי355.04כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12כיסוי (פלסטיק) עליון לפח חזית

AC415PE99- חליפי833.1כןפיג'ו 206 ש' 99-07פח משקפיים קדמי ימין

AC41MA12- ש' 12-16גשר על' לפח חזית CX-5 חליפי239כןמאזדה

AC424TO08-09 חליפי249.49כןטויוטה קורולה ש' 08-10גשר תחתון

AC429TO07-11 חליפי887.76כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פח חזית

AC430TO07-09 ש' 07-09קורת רוחב/פח חזית תחתון RAV-4 חליפי1,564.23לאטויוטה

AC432MI17 - ש' 17-19גשר על' לפח חזית ASX חליפי2,087.07כןמיצובישי

AC434CI05- ש' 05-08פח חזית C-5 חליפי731.38כןסיטרואן

AC444TO12- חליפי414.97כןטויוטה יאריס ש' 12-13גשר קד' תחתון

AC446SU08-09 ש' 08-13קורת רוחב/פח חזית תחתון B3 חליפי444כןסובארו

AC450TO14-  חליפי345.8כןטויוטה יאריס ש' 14-19קורה אנכית ימ' לפח חזית

AC453MA12- ש' 12-16פח חזית מושלם CX-5 חליפי1,210.00כןמאזדה

AC461MA12- ש' 12-16גשר  קד' תחתון CX-5 חליפי202.93כןמאזדה

AC463MA13- גשר על' לפח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי230כן18

AC465MA15 - 4פח חזיתD/5D 15-21 'חליפי1,466.93כןמאזדה 2 ש

AC471MA17-18 ש' 17-21פח חזית CX-3 חליפי945.69כןמאזדה

AC475MA17 - ש' 17-22פח משקפיים קד' שמאל CX-5 חליפי144.54כןמאזדה

AC47CI11- ש' 11-18פח חזית  C-4 חליפי1,191.21כןסיטרואן

V5E680737720 - 'מקורי94כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך שמ' למגן אח

V5E3807611C9B920 - מקורי699כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן תחתון למגן קדמי

מקורי551.57לאשברולט טראקס ש' 17-18קישוט לפנס ערפל שמאל - 4239270517

מקורי583.02כןפורד S-MAX ש' 06-14קלקר למגן קדמי 06-09 (ח)1452415

620906CA0A19 - מקורי1,003.97כןניסאן אלטימה ש' - 19קלקר למגן קדמי

V5E38078349B920 - מקורי113כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין

86611A20005D 13-15 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' חיצוניD מקורי2,415.40לאקאיה סיד

86631A20005D 13-15 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' פנימיD מקורי1,736.50לאקאיה סיד

V5G0821136B13-מקורי134לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך  כנף ימין למגן קדמי

מקורי551.58לאפורד S-MAX ש' 06-14תומך שמאל למגן קדמי 1694759-06

V3C5807375C

תומך מוביל שמ' למגן אח'- 06-10 

4/5D

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי137כן

86614H840018 - 'מקורי217.8לאקאיה סטוניק - 18תומך צדדי ימ' למגן אח

86683A200013- 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי608כןקאיה סיד

866113U010

מגן אח' חיצוני תחתון עם חורים 

מקורי2,452.20לאקאיה ספורטג' ש' 13-15לחיישנים -13

865133U00013- מקורי116.1כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תפס צדדי שמאל למגן קדמי

86565J900018-20 מקורי229כןיונדאי קונה ש' - 18קישוט רשת למגן קדמי שמאל

620225FA0B(לבן פנינה) מקורי5,543.49כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

98267488XTV 19 - איירקרוס - 19סורג מגן קדמי C-5 מקורי605.1כןסיטרואן

MN13682907- מגן מנוע תחתון

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,876.00לא15

מקורי1,464.73לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מגן מצננים תחתון למגן קדמי - 981804118019

מקורי2,966.07לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19כונס חשמלי למזגן - 981700288019

85022HV35B(אפור מטאלי) מקורי10,112.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני - 17

A117885500017 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי850.78לא13-19

850223WF0HV 14 - מקורי3,069.33לאניסאן נוט ש' 14-17מגן אח' חיצוני



מקורי4,535.05לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' חיצוני עם 4 חיישנים - 161432838018

86611258103/5D 03-06 מקורי1,531.00לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מגן אח' חיצוני

DNY0500314D 10-12 4מגן קדמי חיצוניD 10-14 'מקורי1,662.28לאמאזדה 2 ש

מקורי109.56לאאם ג'י ZS ש' 18-23מגן מנוע תחתון קדמי - 1072980522

865142V00011- מקורי191לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16תפס צדדי ימין למגן קדמי

V8U0807682ASP911- ש' 11-18גריל תחתון ימין Q3 מקורי397לאאודי

DF71502605D 07-12 5מגן אח' פנימיD 07-14 'מקורי740.47לאמאזדה 2 ש

57734AL00015- מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש' 15-20(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי תחתון

521190F91609-11 מקורי2,400.00לאטויוטה וורסו 09-12מגן קדמי חיצוני

מקורי805.65לאסיטרואן ברלינגו - 19סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 163265768019

מסגרת פנס ערפל שמאל (ניקל) -169498611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי122.21לא

865632G510(ח) מקורי164.9כןקאיה מגנטיס 09-10גריל תחתון שמאל 09-10

מקורי1,620.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14גריל תחתון שמאל -10 (ח)156090420

964813054D 03-06 'קלקר למגן אח

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי301.42כן5

7239179J00-06  4/5מגן מנוע תחתון ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי714כןסוזוקי

57704AJ0104D 10- ש' 09-14מגן אח' חיצוני B4 מקורי2,420.00לאסובארו

525760F02009-11 'מקורי680.5כןטויוטה וורסו 09-12תומך שמ' למגן אח

6410D53621 - 'מקורי214כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך ימ' למגן אח

7171165J71799

מגן קדמי חיצוני מפואר+חור למתיז 06-

מקורי3,491.90כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 0806-15

525750F02009-11 'מקורי680.5כןטויוטה וורסו 09-12תומך ימ' למגן אח

מקורי5,060.26לאלקסוס ES ש' 15-18קישוט סורג מגן קדמי - 531223302015

V8V4807434F9B917 - ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי A3 מקורי2,085.00לאאודי

מקורי385.91לאאופל אסטרה ש' 11-15ספוילר קד' ימין 11-12 (ח)13300689

V575825321041

גריל תחתון שמאל בספוילר תחתון - 

מקורי798לאסיאט אטקה ש' 2016-21 (קופרה) (ח)

V2K080739305-10 'מקורי111לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10תומך שמ' למגן אח

866111H50010-11 5/סטיישן ש' 10-12מגן אח' חיצוניD מקורי1,699.40לאקאיה סיד

39165983(ENJOY) 20 - מקורי2,343.22לאאופל קומבו לייף - 20מגן אח' חיצוני

מקורי331.11לאטויוטה אוונסיס 09-14תומך שמ' למגן אח' (צדדי ארוך)-525760504109

647201H010

תומך ימין (בומבה) למגן קדמי 10-12 

מקורי287.8כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 10-12(ח)

V575807221FGRU(קופרה) מקורי3,100.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני - 20

52016050304D  09- (בומבה) 'מקורי1,249.75כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך שמ' למגן אח

526110F01009-11 מקורי723כןטויוטה וורסו 09-12קלקר למגן קדמי

86650CU03021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני תחתון GV60 מקורי3,563.00לאגנסיס

51410F410017 - מגן מנוע תחתון מרכזי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,836.56כן22

866141H100(ח) '5/סטיישן ש' 10-12תומך ימ' למגן אחD מקורי261.3כןקאיה סיד

57731FL02017 - מקורי426לאסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון ימין עם חור

מקורי94.35לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך שמ' תחתון למגן אח' -2091424513

V5E0807241GRU13- מקורי32לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי וו גרירה במגן  קד' לצבע

865822S30010- מסגרת ניקל גריל תחתון ימיןIX35 10-15 מקורי1,089.00כןיונדאי

84992JD00A(ח) מקורי122.32כןניסאן קשקאי ש' 08-14פלסטיק סף אחורי

V6C0807241GRU14- '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 10-17 'מקורי166לאפולקסווגן פולו ש

86611D401016- מקורי3,125.30לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אחורי חיצוני

86561D300015-18 מקורי591כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג מגן קדמי



מקורי1,204.40לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 15611296617

6407A17017 - ש' 17-19קישוט עליון ניקל לגריל תחתון ימין ASX מקורי1,335.00כןמיצובישי

V6C6807393B14- '5תומך שמ' למגן אחD 10-17 'מקורי248לאפולקסווגן פולו ש

86642D700015- (בומבה) 'מקורי591כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

6405A236HA17 - ש' 17-19ספוילר/פח אבנים קדמי ASX מקורי1,580.00לאמיצובישי

6402A50517 - ש' 17-19סורג מגן קדמי ASX מקורי2,426.00כןמיצובישי

622358989R5D 10- 3/5מגן מנוע תחתון קדמיD/CW 10-16 'מקורי1,298.23כןרנו מגאן ש

521190Z907מגן קדמי חיצוני-10 היבריד

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי3,126.00כן12

960169489R

פס קישוט למגן קדמי ימין (המשך כנף) -

מקורי572.35כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21 18

29110D750015 - מקורי2,870.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגן מנוע תחתון

866302W05012- מקורי1,625.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן אח' פנימי

866302G002X 07- מקורי1,336.00לאקאיה מגנטיס ש' 07-08מגן אח' פנימי

86512C870016- קרוס 16-18מגן קדמי חיצוני תחתון i20 מקורי996כןיונדאי

98009970XT(ח) CW 14 - מקורי1,247.50כןפג'ו 308 ש' 14-20ספויילר אחורי

86514C870016- קרוס 16-18תומך ימין למגן קדמי i20 מקורי402כןיונדאי

6407A24518 - פס קישוט למגן קדמי שמאל עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,543.00כן21

86627G5000

פס קישוט כסוף שמ' למגן אח' תחתון 

מקורי129.2כןקאיה נירו 16-1816-23

מקורי327.02כןטויוטה אוונסיס 09-14ספוילר קד' שמאל -768520504012

29110G500016-  מקורי2,389.20לאקאיה נירו 16-23מגן מנוע תחתון

6410C99018 - 'תומך ימ' למגן אח

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי192לא21

מקורי729.38כןפיג'ו 3008 17-21קלקר למגן קדמי 981167048017-20

1617973780

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין+שמאל 

מקורי1,735.24כןפיג'ו 3008 17-21עם חורים 17-20

866172B000(ח) מקורי273לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך שמ' למגן אח' 06-09

מקורי379.04לאלקסוס  RX ש' 08-22סורג מגן קדמי -531124810008

B5L080705610- מקורי105לאסקודה יטי 10-13תומך ימין (מרובע) למגן קדמי

86588F200016- 'מקורי88כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד

6400G65618 - מגן קדמי פנימי עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,169.00כן21

V5F0853667K9B9FR V 17 - מקורי355לאסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

6415A090HA18 - (מפואר) מקורי2,186.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר אחורי

7171184A00799(ללא ערפל) מקורי3,756.20לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי חיצוני  05-08

מקורי633.46לאקאדילאק CTS ש' 14-18מגן קדמי פנימי - 2327918914

V57A8536659B9V 18 - מקורי53כןסקודה קארוק 18-21כיסוי שמאל בסורג מגן קדמי

5827063J1006-10 מקורי1,344.30לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מגן קדמי פנימי עליון

V8V5807067FGRU4D 17 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים A3 מקורי6,254.00לאאודי

מקורי3,357.73לאפורד S-MAX ש' 06-14מגן אח' חיצוני תחתון -154630310

7414AJ

מגן אח' פנימי-כוורת פלסטיק 02-08 

מקורי115.98כןפיג'ו  307 ש' 02-05(ח)

V6V080705015-17 מקורי48לאסקודה פביה ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

86511C8AA019 - מגן קדמי חיצוניi20 15-20 מקורי2,800.00כןיונדאי

V5FA80786320 - מקורי169לאסיאט לאון ש' - 20מגן אח' פנימי מרכזי

V5FA80737820 - 'מקורי138כןסיאט לאון ש' - 20תומך ימ' למגן אח

V5FA807394A20 - 'מקורי93כןסיאט לאון ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי154לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך שמ' (בומבה) למגן אח' 520164701107-08

7013EF08-10 מקורי975.27לאפג'ו 308 08-13מגן מנוע תחתון



V6V08536669B915-17 מקורי47כןסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון ימין

57707AJ20010- (כוורת) ש' 09-14תומך מרכזי למגן קדמי B4 מקורי730לאסובארו

מקורי4,342.50לאקאדילאק CTS ש' 14-18מגן אח' פנימי - 2334975716

V81A80755017-20 ש' 17-22קלקר למגן קדמי Q2 מקורי453כןאודי

מקורי861.7לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך ימין למגן קדמי - 521435304017

V6V680742115-17 מקורי2,811.00כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

954606754D 11- 4/5מגן אח' חיצוניD 11-17 'מקורי1,901.17לאשברולט סוניק ש

מקורי1,589.54לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך שמאל למגן קדמי - 521445303017

V8V4807067KGRU17 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי12,099.00כןאודי

מקורי233לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך ימין למגן קדמי - 521257606019

V5FA80701020 - מקורי64כןסיאט לאון ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

P7173154GA000005-07 5/4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 05-07 'מקורי30.5כןסוזוקי ליאנה ש

86578D700015 - מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת ימין למגן קדמי

7181165J10T2G06-09 מקורי2,969.80כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן אח' חיצוני

71501TM8A01ZD09- מקורי3,296.21לאהונדה אינסייט 09-14מגן אח' חיצוני

865782P00010-11 מקורי71.4לאקאיה סורנטו ש' 10-12תומך ימין למגן קדמי תחתון

V5J0807221M(ח) מקורי2,194.00כןסקודה רומסטאר ש' 08-15מגן קדמי חיצוני (מפואר) -11

V3C8807460A2ZZ08- 'פס קישוט ימ' למגן אחCC 08-11 'מקורי717לאפולקסווגן פאסט ש

98133565XT17 - 'ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן אח C-3 מקורי354.19כןסיטרואן

620106684Y18 - מקורי2,984.15לארנו מאסטר ש' 09-22מגן קדמי פנימי

מקורי981.51לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 525364208019

865204H00008 - קלקר למגן קדמיi800 08-21 מקורי93כןיונדאי

98232063XY20 - 'מקורי392.34כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי550.64לאשברולט טראקס ש' 13-16מגן מנוע תחתון מרכזי - 9529773313

850189640R20 - מקורי2,341.05כןרנו קולאוס - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

V5G0807287AA9B9GTI 17 - 'מקורי418לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תושבת לוחית רישוי קד

983855121T(GT) 20 - 'מקורי1,534.54לאפיג'ו 2008 - 20פינה ימ' למגן אח

מקורי861.23לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי - 525363306018

960150376R17 - מקורי803.33כןדאצ'יה לוגאן 17-18ספוילר קדמי

מקורי64.04כןשברולט טראקס ש' 13-16תפס שמאל למגן אחורי - 9532857413

758902935R13 - 5מגן מנוע תחתון מרכזיD 13-19  מקורי490.13לארנו קליאו

מקורי1,413.06לאב.מ.וו 120 ש' - 20תומך ימ' למגן אח' - 5112807257620

מקורי1,330.91לאפיג'ו 3008 17-21סט גרילים תחתון ימין + שמאל - 167586798021

V7E0807109KV 15 - מגן קדמי פנימי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי3,788.00לא15-22

86952G250019 - מקורי1,270.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אוויר אקטיבי ימין

מקורי1,581.68לאב.מ.וו X3 ש' 13-21תומך ימ' למגן אח' - 5112740066818

V2K5853665C9B916 - מקורי664לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון שמאל עם חור

מקורי1,899.28לאב.מ.וו X3 ש' 13-21ספוילר אחורי - 5112721007313

269166743R14 - מקורי805.88לארנו קנגו 09-18סט גרילים תחתון ימין + שמאל

51122452510

סט כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין + 

מקורי352.74לאב.מ.וו X3 ש' 13-21שמאל - 13

622216763R

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי597.09לארנו קפצ'ור ש'  1813-22

D30092ש' 17-21מגן קדמי חיצוני 17-19 ניקל F -350 מקורי7,916.14לאפורד

68341838AA18 - 'מקורי1,600.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך ימ' = שמ' למגן אח

מקורי356כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11ספוילר/פח אבנים קדמי-07 (ח)51702105

57704FL25018 - ש' - 18מגן אח' חיצוני XV מקורי5,555.00לאסובארו

מקורי3,210.40כןשברולט טראוורס 17-23סורג מגן קדמי - 8440202117

850B24277R20 -  מקורי4,161.49לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני עם 2 חיישנים



DN2W50C1221 - ש' 17-21כיסוי בגריל תחתון ימין CX-3 מקורי36.73לאמאזדה

DN2W50C2121 - ש' 17-21גריל תחתון שמאל CX-3 מקורי43.64לאמאזדה

86691F100016 - מקורי246.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי תחתון שמאל במגן אחורי

מקורי1,243.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קלקר למגן קדמי עליון - 526110253019

מקורי2,874.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן מנוע תחתון  -5198445616

מקורי1,180.98כןפיג'ו 208 ש' 12-14(ח) פח אבנים/ספוילר אחורי-160726038012

866142T50114- 'מקורי199.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימ' צדדי למגן אח

71502T5AJ6018 - מקורי154.8לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג למגן אחורי ימין

865132T50014- מקורי45.2לאקאיה אופטימה ש' 12-15תומך שמאל צדדי למגן קדמי

A1678804700999920 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי18,956.00לאש' 15-20

71598T5AJ5018 - 'מקורי175.88לאהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמ' למגן אח

86553B200014- מקורי60.6לאקאיה סול ש' 14-18תומך שמאל צדדי למגן קדמי

86554B200014- מקורי60.6לאקאיה סול ש' 14-18תומך ימין צדדי למגן קדמי

525760H01012- 'מקורי55לאטויוטה אייגו ש' 12-14תומך שמ' למגן אח

V83A807683C9B9(SPORTBACK) 19 - ש' - 19סורג מגן קדמי Q3 מקורי908לאאודי

V83A807061BGRU

ספוילר/פח אבנים קדמי - 19 

(COMFORT)19 - 'ש Q3 מקורי3,190.00לאאודי

1617535880V 16 - ש' 16-18מגן קדמי חיצוני C-4 מקורי7,051.51כןסיטרואן פיקסו

527520H90112- 'מקורי300.78כןטויוטה אייגו ש' 12-14פס קישוט ימ' למגן אח

A205885883814-18 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,814.00לא14-21

מקורי239.4כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי שמאל-12 (ח)1607988280

512010H011(ח) מקורי883.25כןטויוטה אייגו ש' 12-14מגן מנוע תחתון -12

A20588589389999

פח אבנים/ספוילר אחורי תחתון 14-18 

(AMG)

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,420.00לא14-21

מקורי178.4כןאופל קורסה ש' 15-19ספוילר קד' שמאל - 3900361015

V83A807107GRU

פינה שמאל למגן קד' - 19 

(ADVANCE)19 - 'ש Q3 מקורי3,348.00לאאודי

מקורי221לאפיאט טיפו ש' 16-18תומך שמ' למגן אח' -5198449716

71101TARG50ZE18 - מקורי6,311.51כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

GDK550C13C(ח) מקורי42.35כןמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי פנס ערפל ימין -08

מקורי46.02לאאופל קורסה ש' 15-19תומך שמאל למגן קדמי - 3901430215

S6J08536669B9

 (ח) גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

מקורי176כןסיאט איביזה  ש' 09-1209-16

B1Z0807367B9B909- מקורי89לאסקודה אוקטביה 09-13גריל תחתון שמאל

110919300C21 - מקורי86.74לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך ימין = שמאל למגן קדמי

מקורי801כןפיאט פיורינו ש' 09-17תריס מזגן אמצע שמאל/ימין - 09 (ח)735460869

V8V4807441DGRU

כיסוי וו גרירה במגן אח' 

SPORTBACK 16-1912-19 'ש A3 מקורי118לאאודי

מקורי2,845.00כןפיאט 3D 08-20 500מגן אח' חיצוני עם חיישנים 08-14 (ח)71777656

CE1950A11ABB08-10 'מקורי68.32לאמאזדה 5 ש' 05-10כיסוי וו גרירה במגן קד

A2478802501999920- ש' 20-מגן אח' חיצוני עליון GLA H247 מקורי19,571.13לאמרצדס

521193T960(KYUSHU) 19 - ש' 19-23מגן קדמי חיצוני ES מקורי7,301.71לאלקסוס

68525077AA20 - מקורי7,823.00לאדודג' ראם - 20מדרך למגן אחורי

V5C6853665E9B915- מקורי350כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל

B63B50EL1BB5D 17 - 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD 13-18 'מקורי37.53כןמאזדה 3 ש

מקורי4,212.60לאלקסוס IS300 ש' - 21מגן אח' חיצוני תחתון -521085309021

291303X00011-13 ש' 11-15מגן מנוע קד' שמ i35 מקורי182כןיונדאי אלנטרה

V3V0807218B

מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים 15-

מקורי4,878.00לאסקודה סופרב ש' 1915-22

V8R0807550E13 - 16 ש' 09-16קלקר למגן קדמי Q5 מקורי355לאאודי



86636SG330TQ13 - מקורי239לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי שמאל למתיז מים במגן קדמי

V3V080530815 - מקורי95כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימין לפח חזית

מקורי57.29לאאופל מוקה X ש' 17-20תומך שמ' למגן אח' - 9524521717

7559068L0011- מקורי1,087.80כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מגן אח' פנימי

866112P000(ח) מקורי1,730.40כןקאיה סורנטו ש' 10-12מגן אח' חיצוני -10

5.21E+13520- ש' 08-22מגן אח' חיצוני תחתון RX  מקורי5,008.63לאלקסוס

V5758076829B920 - מקורי59לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי גריל תחתון ימין

71193TF0003(ח) מקורי242.06כןהונדה ג'אז ש' 09-11תומך ימין למגן קדמי 09-10

V57585371262P20 - מקורי257לאסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת לפנס ערפל ימין

620755NA0A19 - ש' 19-22גריל תחתון שמאל QX50 מקורי517.9לאאינפיניטי

V6RA825205E(ח) מקורי241כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אבנים תחתון אחורי ימין - 13

מקורי1,229.47לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימין למגן אחורי -186756914

מקורי1,090.80לאלנצ'יה דלתא 11-12מגן קדמי פנימי-5182024811

620225FA1E(כתום) מקורי5,222.13כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

958505973009B910 - מקורי993.5כןפורשה קאיין 10-18פס קישוט למגן קדמי

LR05374013 - מקורי5,707.79לארובר רנג' רובר ש' 11-21מגן אח' פנימי

57711FJ0019P13- מקורי1,705.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי פנימי

C6010800BAB21 - ש' - 21מגן אח' חיצוני ET5 מקורי5,320.00לאסקייוול

7452TQ09- מקורי514.49לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

DK8A50031DBB17-18 ש' 17-21מגן קדמי חיצוני CX-3 מקורי2,468.31לאמאזדה

מקורי2,139.34לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג מגן קדמי 531135323017-20

V3V580742115- מקורי5,557.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן אחורי חיצוני

D10E50111(ח) ש' 17-21קלקר למגן קדמי - 17 CX-3 מקורי200.49כןמאזדה

620226PA5A20 - מקורי7,445.05לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון לבן

V3V5807305A15-19 מקורי1,346.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן אחורי פנימי

71145T1GG0013-15 ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קדמית CR-V מקורי373.86לאהונדה

620266UA0A21 - מקורי4,904.86כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

V65880718420 - (מוביל מגן) מקורי39כןסקודה קאמיק - 20תומך ימין למגן קדמי

68328816AA17 - מקורי4,016.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קלקר למגן קדמי

מקורי8,999.00כןלקסוס NX ש' 15-23מגן אח' חיצוני - 521597890818

866312V10011- מקורי1,912.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מגן אח' פנימי

865603U00013- מקורי1,229.30כןקאיה ספורטג' ש' 13-15כוורת תחתון למגן קדמי

71102TFAT0016- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני תחתון CR-V מקורי2,856.35לאהונדה

866143U00013-14  'מקורי239כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך צדדי ימ' למגן אח

866551G60010-11 מקורי83.6לאקאיה ריו ש' 07-12תומך שמ' למגן אח' צדדי

71190T1EE0016- (לפנס)ש' 13-18שפם שמאל תחתון לסורג CR-V מקורי362.06כןהונדה

98348299VD21 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל  C-4 מקורי265.12לאסיטרואן

622A03YU0H17 - 'מקורי141.53לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן קד

98353300XT(חשמלי) ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון - 21  C-4 מקורי1,633.67כןסיטרואן

מקורי2,329.29כןסיטרואן C-4  ש' - 21מגן אח' פנימי - 21 (חשמלי)9834364780

71109T0NT1016- ש' 13-18גריל תחתון שמאל CR-V מקורי289.78לאהונדה

6400A59008- מקורי332כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

V65882550520 - מקורי185לאסקודה קאמיק - 20פלסטיק כיסוי פח אחורי תחתון

YQ0096088021 - איירקרוס - 18קלקר למגן קדמי C3 מקורי884.99כןסיטרואן

A222620360113 - מגן קדמי פנימי

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי6,728.77לא19

68310773AB17 - מקורי1,718.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

V5E3807248E20 - מקורי205כןסקודה אוקטביה ש' - 20קלקר למגן קדמי

V5E3807061AF9R(RS) 20 - מקורי778לאסקודה אוקטביה ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי



291101Y00011- 5מגן מנוע קדמי תחתוןD 11-16 מקורי181.2לאקאיה פיקנטו

6400C918XA

גריל תחתון ימין (מסגרת לפנס ערפל + 

חור) 07-09 (ח)

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי507.46כן15

A205885250015 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי918.48לא14-21

291301Y00011- 5מגן מנוע קדמי תחתון שמאלD 11-16 מקורי101.9לאקאיה פיקנטו

מקורי81.11כןשברולט ספארק 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 4235296615

04711TV0E50ZZ15- 5מגן קדמי חיצוניD 15-16 'מקורי4,586.66כןהונדה סיווק ש

865242B70010- מקורי170לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12כיסוי פנס ערפל ימין

866412T00012- מקורי217.3לאקאיה אופטימה ש' 12-15תומך שמ' למגן אח' בומבה

8264A02508- מקורי1,178.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מתיז מים שמאל במגן

AC489TO16 - ש' 13-18פח ניצב חזית RAV-4 חליפי313.21לאטויוטה

AC49CI09-12- חליפי560.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח משקפיים קד' שמאל

AC49VO99-06 ש' 99-06פח חזית S80 חליפי1,300.24כןוולוו

AC4BU04-06 (חיצוני) חליפי1,200.00כןביואיק רונדוו ש' 04-05פח חזית

AC50CI09- חליפי395.54כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח משקפיים קדמי ימין

AC52SE14- חליפי109.25כןסיאט לאון ש' 12-19תומך פח חזית ימין

AC52SZ06-10 (קורה אנכית) חליפי414.32כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10פח משקף ימין

AC53SZ06-10 (קורה אנכית) חליפי370.72כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10פח משקף שמאל

AC569RE04- חליפי921.01כןרנו קנגו ש' 04-08פח חזית

AC571RE(פיבר) 5פח חזית -07-10D 07-10  חליפי673.37כןרנו קליאו

AC575RE04-08 חליפי1,579.06כןרנו סניק ש' 04-09גשר על' לפח חזית

AC582RE14 - חליפי2,271.43כןרנו טראפיק ש' 14-22פח חזית

AC58SZ11- חליפי350כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16פח משקפיים קדמי ימין

AC65SZ08- 4/5פח ניצב חזיתD 08-14 'ש SX4  חליפי302.56כןסוזוקי

AC66BM11- חליפי1,671.18לאב.מ.וו 300 ש' 09-11פח חזית

AC764FO00-05 חליפי803.92כןפורד פוקוס ש' 00-05פח חזית

AC77SU(STI+רגיל) ש' 08-13פח חזית -08 B3 חליפי755כןסובארו

AC787FO09- ('קד) חליפי664.27כןפורד פיאסטה ש' 09-12מגן מנוע תחתון

AC793FO1.4 09- חליפי905.69כןפורד פיאסטה ש' 09-12פח חזית

AC796FO13- חליפי652.5כןפורד קוגה ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC7BU10- חליפי393.01כןביואיק לה קרוס ש' 10-15פח משקפיים קד' שמאל

AC87BM05 - חליפי1,136.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12פח חזית

AC8DG20 - חליפי7,854.60כןדודג' ראם - 20פח חזית

AC8DI99- (גשר עליון) חליפי569.84כןדייהטסו סיריון ש' 99-02פח צר חזית

AC98TO15- חליפי906.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פח חזית

מקורי13.31לארנו קנגו 09-18קליפס למגן אחורי - 770307744809

מקורי696.15לאטויוטה יאריס ש' 07-11קורת רוחב/פח חזית תחתון 530285207007-09

מקורי30.92לארנו קנגו 09-18תפס למצנן מים - 820013965409

V6C0805588PGTI 14 - 5פח חזיתD 10-17 'מקורי3,091.00לאפולקסווגן פולו ש

622107974R

קורת רוחב/פח חזית תחתון (ערסל 

מקורי2,395.06לארנו קליאו  5D 13-19מנוע) - 13

5810080M00000(ח) מקורי2,435.70כןסוזוקי ספלאש 09-15פח חזית - 12

מקורי604.73לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך תחתון לפח חזית - 532533301018

מקורי732כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קורה תחתונה תומכת מצנן מים - 530281204019

מקורי1,137.52לאשברולט טראקס ש' 17-18קורת רוחב/פח חזית תחתון - 4235451717

625009677R18 - מקורי5,248.94לארנו קפצ'ור ש'  13-22פח חזית

57707AJ080(ח) מקורי335כןסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך ימ' למגן אח' -10

מקורי4,131.66לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן קדמי חיצוני עליון - 4254317817



V5E08076829B913- (עם חור לערפל) מקורי88כןסקודה אוקטביה 13-16גריל תחתון ימין

V8R0807065AGRU

מגן קדמי חיצוני עם חורי למתיז ללא 

מקורי8,838.00לאאודי Q5 ש' 09-16חיישנים 13-16

מקורי204.47כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09קלקר למגן אח' 07-10 (ח)5261542011

7414VJ08- מקורי1,517.59כןפג'ו 308 08-13סורג מגן קדמי שחור +ניקל

71185TGGE0017 - 5כיסוי שמאל במגן קדמיD 17-22 'מקורי39.98לאהונדה סיווק ש

109683400B21 - 'מקורי91.08לאטסלה מודל 3 ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד

V575807521DGRUFR 19 - מקורי1,494.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני תחתון

866782P000(ח) מקורי106.5כןקאיה סורנטו ש' 10-12תומך ימ' למגן אח' 10-11

מקורי893לאלקסוס NX ש' 15-23קלקר למגן קדמי 526147804015-21

מקורי63.73לאאופל מוקה X ש' 17-20תומך ימ' למגן אח' - 9524521817

71180TF0G0009-10 מקורי596.59כןהונדה ג'אז ש' 09-11(ח) תומך שמאל למגן קדמי

7182168L0011-(צדדי) 'מקורי87.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16תומך חיצוני ימ' למגן אח

11153086SPRP22 - מקורי2,859.77לאאם ג'י מארוול ש' - 22מגן אח' חיצוני

861898007C21 - ש' - 21מגן אח' חיצוני U5 מקורי988.46לאאיוויז

מקורי2,717.84לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן אח' פנימי - 5112729439613

663181G300

תומך (צדדי) שמאל לכנף קדמי 07-10 

מקורי21.7כןקאיה ריו ש' 07-12(ח)

57707FJ20112-ש' 12-17תפס למגן אח' ימין= שמאל XV מקורי880לאסובארו

850226PA1D20 - מקורי4,821.14כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני כחול מטאלי

7414GW(ח) ש' 05-08מגן אח' פנימי -05 C-5 מקורי1,499.15כןסיטרואן

V8V4807740A5D 16 - 'ש' 12-19תומך צדדי ימ' למגן אח A3 מקורי57לאאודי

71145SNBG5009-11 4תושבת לוחית רישויD 06-12 'מקורי441.28לאהונדה סיווק ש

71598SAA01302-08 (סרגל) 'מקורי241.09לאהונדה ג'אז ש' 02-08תומך שמ' למגן אח

866231G6104D 09-10 מקורי648.7כןקאיה ריו ש' 07-12ספוילר אחורי

מקורי5,982.20לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן אח' חיצוני - 3902591817

57705FL02017 - מקורי555לאסובארו אימפרזה ש' 17-18קלקר למגן קדמי

V4M0807241B4W3V 17 - 'ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד Q7 מקורי123כןאודי

V4M0807682AA4W317 - ש' 15-21גריל תחתון ימין Q7 מקורי1,653.00לאאודי

647101H010

תומך שמאל(בומבה) למגן קדמי 10-

מקורי287.8כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1210-12 (ח)

מקורי321.39לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון שמאל - 531284802020

מקורי14,606.80לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי חיצוני 8420416217-19

6EB83TZZAA17 - מקורי7,452.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון

V8Y0955275GRU

כיסוי וו גרירה במגן קד' שמ'  ספורטבק -

204/5D 20 - 'ש A3 מקורי257לאאודי

מקורי487.06לאאופל קורסה ש' 15-19ספוילר קדמי - 1339923315

V4G0807241GRU12- 'ש' 12-17כיסוי וו גרירה במגן קד A6 מקורי194לאאודי

BP4L502B1A

תומך אמצעי שמאל למגן קדמי 04-08 

מקורי115.14כןמאזדה  3 ש' 5D 04-08(ח)

52159059104D 11-מקורי3,926.00לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן אח' חיצוני

865713X70014- ש' 11-15תומך מרכזי למגן קדמי i35 מקורי1,436.00כןיונדאי אלנטרה

מקורי1,168.00לאפיאט טיפו ש' 16-18קלקר למגן קדמי - 5204744516

מקורי130.94כןרנו קליאו  5D 11-13תומך ימ' למגן אח' -820029004111

71101T7AJ00ZE19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני HRV מקורי5,504.73לאהונדה

A2068802700999921- מגן אח' חיצוני עליון

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי12,883.92לא21

S6J08536659B9

גריל תחתון שמאל (ללא ערפל) 09-12 

מקורי200כןסיאט איביזה  ש' 09-16(ח)

מקורי97.49לאפיג'ו 107 ש' 08-14תומך צדדי שמ' למגן אח' -74168510

814810D25014-16מקורי339.44לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין ללא חור



KD455016312- (ארוך)  ש' 12-16תומך שמאל למגן קדמי CX-5 מקורי45.09לאמאזדה

מקורי169.97כןרנו קנגו ש' 04-08תומך למגן אח' 04-08 (ח)7750303683

מקורי363.34כןרנו קנגו ש' 04-08תומך מרכזי למגן קדמי 04-08 (ח)8200361349

מקורי261.4כןרנו לוגן 08-11תומך ימין למגן קדמי פנימי 08-10 (ח)8200752845

86520G600017 - קלקר למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,078.50כן

A1568800440999914-17 ש' 13-19מגן קדמי חיצוני GLA X156 מקורי12,530.72לאמרצדס

291103X70014-  ש' 11-15מגן מנוע קדמי i35 מקורי269לאיונדאי אלנטרה

מקורי75.64לאשברולט טראוורס 13-16תומך ימין למגן קדמי - 2582619113

291203X70014- ש' 11-15מגן מנוע קדמי  ימין i35 מקורי89לאיונדאי אלנטרה

מקורי760לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי -521160225013-15

V8W0807683E9B920- ש' - 20סורג מגן קדמי A4 מקורי983לאאודי

מקורי129.95כןפיג'ו RCZ ש' 11-14תומך שמאל למגן קדמי -11 (ח)742155

850420003R(ח) מקורי898.2כןרנו סניק ש' 10-12תומך מרכזי למגן אח' -10

V81A8076714W317-18 ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q2 מקורי849לאאודי

86522F100016-18 מקורי1,981.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין אפור

620306FV0A18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי פנימי X מקורי2,059.47כןניסאן

V80A807527AGRU21 - ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי4,163.00לאאודי

156117402V 17 - מקורי4,926.63לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי חיצוני

62415BV81D15 - מקורי783.8לאניסאן ג'וק 15-19פס קישוט שמאל לספוילר במגן

865192W000(ח) מקורי48לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15כיסוי וו גרירה במגן קד' -12

86567B950017 - ש' 14-19כונס אוויר שמאל במגן קדמי i10 מקורי247כןיונדאי

86512B251017 - מקורי2,229.10לאקאיה סול ש' 14-18ספוילר קדמי

850765531R20 - 'מקורי950.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט פסי קישוט למגן אח

V5NA807050A17-19 מקורי122לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

V2G6807863A18 - 5-מגן אח' פנימי עליוןD 18 'מקורי254לאפולקסווגן פולו ש

V80A80713417 - (בומבה) ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי Q5 מקורי1,503.00לאאודי

6BU59TZZAA(RUBICON) 18 - מקורי594לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון שמאל

850937940R17 - 'מקורי399.18כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמ' למגן אח

866111YBD015 - 3מגן אחורי חיצוניD 13-16 מקורי2,905.10כןקאיה פיקנטו

מקורי580כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך שמאל למגן קדמי - 521160248019

מקורי17,452.21לאשברולט קאמרו 16-20מגן קדמי חיצוני 8434184016-18

164982701T20 - מקורי5,209.47כןפיג'ו 208 ש' - 20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

BCKA50C51C4D 19 - 4/5מגן מנוע תחתון אחוריD -19 'מקורי114.09לאמאזדה 3 ש

V2K5807184A16 - מקורי257לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20תומך צדדי עליון ימין למגן קדמי

86617J910018-20 'מקורי228כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן אח

V8V0807065QGRU5D 17 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי7,193.00לאאודי

מקורי292.45כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04תומך ימין למגן קדמי 03-04 (ח)5327312080

86633D700015 - מקורי94כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפס שמאל עליון למגן אח' פנימי

מקורי999.64כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך עליון שמ' למגן אח' - 525630218019

521590Z9495D 19 - 5מגן אח' חיצוניD/SW 19 - 'מקורי6,342.21כןטויוטה קורולה ש

86613A700116 - 'מקורי228.1לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח

V3G5807376A20 - 'מקורי179כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך צדדי ימ' למגן אח

57744FA070NN(ח) גריל תחתון שמאל עם חור 97-00

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

מקורי157כן00

מקורי237.93כןשברולט ספארק 15-18תומך ימין למגן קדמי (בומבה) - 4237382815

51127428022V 19 - מקורי3,916.28לאב.מ.וו 300 ש' - 19מגן אח' פנימי

511808588R22 - '4 ש' 17-23כיסוי וו גרירה במגן קדD מקורי368.82לארנו גרנד קופה

D3679120 - מקורי571.79לאפורד אקספלורר ש' - 20גריל תחתון שמאל

מקורי1,346.37לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מגן מנוע תחתון - 5175734314217



23477042V 16 - מקורי6,373.06לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' חיצוני תחתון

260E70544R

סט תושבת לפנס ראשי שמאל - 20 

(ZEN)20 - מקורי1,188.73לארנו קליאו

גריל תחתון שמאל עם ערפל - 520406011018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי850.68כן21

86590A7100V 13-15 מקורי224לאקאיה פורטה 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי

622544633R15-17 מקורי623.08לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג מגן קדמי

7871136010(EX) 18-20 מקורי4,180.30לאסאנגיונג רקסטון - 18מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי151.4לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3906258717

V5FF807109A21 - מקורי2,586.00לאקופרה פורמנטור - 21מגן קדמי פנימי

מקורי738.47כןסיטרואן C-3 ש' 17-21תומך מרכזי למגן אחורי - 17 (ח)9813245980

865271Y000

גריל תחתון שמאל + חור לערפל (ללא 

מקורי149.3כןקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל)-11

57707FJ14112-15 ש' 12-17תומך ימין למגן קדמי XV מקורי666לאסובארו

5211376900

פינה שמ' למגן אח' ללא חיישנים 

מקורי1,999.49לאלקסוס UX200 ש' - 19ומתזים - 19

56410AJ04110- ש' 09-14מגן מנוע תחתון B4 מקורי1,208.00לאסובארו

7181173S2079920 - מקורי3,250.50כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מגן אח' חיצוני

מקורי713.15כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך ימ' למגן אח' - 19 (ח)9816808680

V6R6807393A10-13 '5תומך צדדי שמ' למגן אחD 10-17 'מקורי251לאפולקסווגן פולו ש

D10J50C5117 - ש' 17-21פח אבנים/ספוילר אחורי CX-3 מקורי123.66לאמאזדה

V5FF8070559B921 - מקורי170כןקופרה פורמנטור - 21תומך שמאל למגן קדמי

86636FL040EN18 - ש' - 18כיסוי מתיז מים ימין במגן קדמי XV מקורי436לאסובארו

5204060010

גריל תחתון שמאל עם חור לערפל 09-

11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי720לא13

71123SEA003(ח) מקורי381.13כןהונדה אקורד ש' 03-08תושבת גריל 03-05

852101HA0AR=L -11 'מקורי242.7לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך למגן אח

מקורי3,079.43לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני-181480213

866230X000

פס קישוט למגן אח' ללא חורים לחיישן 

מקורי339לאיונדאי i10 ש' 08-0908-14

תושבת לוחית רישוי קדמי 5211460100-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי513.05לא13

1617537580V 16 - ש' 16-18סט גרילים תחתון ימין + שמאל C-4 מקורי1,526.69כןסיטרואן פיקסו

מקורי3,684.94כןפורד פיאסטה ש' 13-18מגן קדמי פנימי- 13 (ח)1839247

865141Y00011- 5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 11-16 מקורי177.8לאקאיה פיקנטו

7701208643R=L 04-08 מקורי274.81לארנו סניק ש' 04-09סט כיסוי פנס ערפל

V5FF80737821 - 'מקורי155כןקופרה פורמנטור - 21תומך ימ' למגן אח

7173155LA05D 08-4/5תומך צדדי  ימין למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי67.1כןסוזוקי

261A30735R

סט גרילים תחתון ימין +שמאל עם חור 

מקורי1,471.16כןרנו קליאו  5D 13-19עם ניקל - 17 (ח)

5212760080

 (ח) גריל תחתון ימין ללא חור לערפל

09-

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי319.79כן13

מקורי1,007.17לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סט ניקלים לגרילים ימין+שמאל - 161753768016

     V6JA853677A9B913- מקורי216כןסיאט טולדו ש' 13-18סורג מגן קדמי

57704FJ04112 - ש' 12-17מגן אח' חיצוני XV מקורי2,100.00לאסובארו

מקורי6,108.17לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן קדמי חיצוני - 3907978317

V575807056A9B920 - מקורי131כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל ימין במגן אחורי

7181355GA0Z7T4D 05-07 '5/4פס קישוט ימ' למגן אחD 05-07 'מקורי633.3כןסוזוקי ליאנה ש

D10J5611Y17 - ש' 17-21מגן מנוע תחתון קדמי CX-3 מקורי205.19לאמאזדה

מקורי1,030.82לאטויוטה קורולה ש' 10-13מגן מנוע תחתון קד' אח (גדול) -514101208210

850226PA0E20 - מקורי9,024.18כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני שחור



520230K04115- מקורי3,182.37כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן אחורי חיצוני

מקורי537.44לאלקסוס  RX ש' 08-22גריל תחתון ימין 532854803015-19

620226PA6B20 - מקורי4,821.14לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון כחול כהה

V5N0827287A(ח) מקורי119כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פס קישוט למגן אח' 08-11

מקורי684.52לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21סורג מגן קדמי - 3908987517

V5FF807434G9DG21 - מקורי2,454.00כןקופרה פורמנטור - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

V82A80739319 - 'ש' - 19תומך צדדי שמ' למגן אח A1 מקורי548לאאודי

62090EM00B08- (תחתון) 4/5קלקר למגן קדמיD 08-11 'מקורי430.67לאניסאן טידה ש

71108T0NT0015 - ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם ניקל CR-V מקורי594.47לאהונדה

V8R0807061E4U8

ספוילר/פח אבנים קדמי לא לצבע 13-

מקורי2,838.00לאאודי Q5 ש' 1609-16

מקורי5,045.21לאשברולט טריילבייזר ש' 05-08מגן קדמי חיצוני +חור לערפל 8893704705-08

865240X00008-10 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי ימין i10 מקורי60לאיונדאי

71513TGGA50ZF20 - '5פס קישוט ימ' למגן אחD 17-22 'מקורי1,101.12כןהונדה סיווק ש

57707FJ04013- (תחתון) מקורי366כןסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי פנימי

V82A8076839B919 - ש' - 19סורג מגן קדמי A1 מקורי1,934.00לאאודי

V82A8074219B919 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי A1 מקורי1,191.00לאאודי

V82A80718319 - ש' - 19תומך צדדי שמאל למגן קדמי A1 מקורי148לאאודי

מקורי1,063.77כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח' - V 19 (ח)9816789680

42645802V 17 - ש' 17-20מגן קדמי חיצוני עליון X מקורי3,000.45לאאופל מוקה

57731FL082V 18 - ש' - 18גריל תחתון ימין XV מקורי222לאסובארו

71110SEA013(ח) מקורי403.9כןהונדה אקורד ש' 03-08ספוילר קד'  06-07

85213JD00A08- (כוסית) 'מקורי282.64לאניסאן קשקאי ש' 08-14תומך תפס שמ' למגן אח

תומך צדדי שמ' למגן אח'  5215660080-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,054.56כן13

V82A8070619B919 - ש' - 19ספוילר קד' שמאל A1 מקורי419כןאודי

57709SG00113-15 מקורי2,033.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני

V5658537939B917-20 מקורי111לאסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר קד' שמאל

71104TV0E5115- 5גריל תחתון ימיןD 15-16 'מקורי319.84לאהונדה סיווק ש

86660H841018-20 מקורי1,469.00כןקאיה סטוניק - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי64.42לאשברולט טראוורס 13-16תומך שמאל למגן קדמי - 2582619013

71145TV0E5015- 5תושבת לוחית רישוי קדמיתD 15-16 'מקורי440.93לאהונדה סיווק ש

V4KE80745419 - 'מקורי232לאאודי אי-טרון - 19תומך ימ' למגן אח

962106FR0A18 - 'טרייל ש' 15-23תושבת לוחית רישוי קד X מקורי771.36לאניסאן

V3V5807521H9B9V 15 - מקורי896לאסקודה סופרב ש' 15-22פח אבנים/ספוילר אחורי

V4G5807309(ח) ש' 09-11מגן אח' פנימי -09 A6 מקורי2,508.00כןאודי

1634612680

סט תומכים צדדיים ימין + שמאל למגן 

מקורי100.17לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18קדמי - 21

850726FL1A18 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט ניקל למגן אח X מקורי2,524.44לאניסאן

167373461T

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים וחורים 

מקורי4,415.06לאסיטרואן C-3 ש' 17-21לקשתות - 20

866962L000(ח) 5תומך ימ' למגן אח' עליון 07-09D 07-12 'ש i30 מקורי15כןיונדאי

8.66E+0507-('חלק קד) מקורי520כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מגן מנוע תחתון כוורת

866241H100(ח) 5/סטיישן ש' 10-12תומך ימ' למגן אח' סטיישן-10D מקורי213.3כןקאיה סיד

6400F88013- (פלסטיק) מקורי182לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

865600X200

מגן מנוע תחתון פלסטיק (כוורת) -11 

מקורי1,104.00כןיונדאי i10 ש' 08-14(ח)

5216435030

כיסוי פלסטיק מדרכה שמאל מגן אחורי 

מקורי278.53כןטויוטה היילקס ש' 02-0502-05 (ח)

57704AG20007-09 ש' 07-09מגן קדמי חיצוני B4 מקורי2,892.00לאסובארו



7422H3

 SO) 16-18 ספוילר/פח אבנים קדמי

(CHIC10-18 'ש DS3 מקורי419.77לאסיטרואן

62090HV00B17 - מקורי444.8כןניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר תחתון למגן קדמי

7416R210- מקורי542.72לאפיג'ו 5008 10-16תומך ימין+שמאל  צדדי למגן קדמי

811160K01006- מקורי99.72לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תפס תחתון לפנס ראשי ימין

71103T7JH0015- ש' 15-18סורג מגן קדמי HRV מקורי888.4לאהונדה

V565807521G17-20 מקורי1,171.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

6410C06813- מקורי1,384.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן אח' פנימי

V4KE80745319 - 'מקורי232לאאודי אי-טרון - 19תומך שמ' למגן אח

865220X20011- ש' 08-14(ח) סורג מגן קדמי i10 מקורי531לאיונדאי

57707FL06017 - מקורי888לאסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך מגן קדמי תחתון

768770F01013 - מקורי251כןטויוטה וורסו 13-18ספוילר קד' תחתון ימין

GS1D501T1A(ח) מקורי198.79כןמאזדה 6  ש' 08-13סורג מגן קדמי  08-09

V565807423B9B921 - מקורי485כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אחורי פנימי מרכזי

86636SC030VW09- מקורי425לאסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי שמאל לשפריצר במגן קדמי

79185JD00008-'מקורי399.68כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך שמ' למגן אח

57731SC050WU09- 'מקורי252לאסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי וו גרירה במגן אח

V5F0853666J9B9(קופרה) מקורי362לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון ימין - 17

71593TL0G0108-09 'מקורי146.01לאהונדה אקורד ש' 08-11תומך ימ'  צדדי למגן אח

מקורי358.68לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18גריל תחתון שמאל (ספורט)-1338722413

V3T08076829B913- מקורי100לאסקודה סופרב ש' 13-15מסגרת לפנס ערפל קד' ימין

V8W0807681AM3Q720 - ש' - 20גריל תחתון שמאל A4 מקורי1,531.00כןאודי

מקורי2,468.14לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מגן אח' חיצוני -15609340610

מקורי137כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13פס קישוט למגן קדמי שמאל-11 (ח)735529720

מקורי543.86לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט למגן קדמי שמאל - 1001469418

V565955109GRU17 - מקורי149כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מתז שמאל במגן קדמי

13344153

מגן אח' חיצוני CW (עם חישנים) -11 

מקורי3,639.21כןאופל אינסיגניה 11-16(ח)

7414NT(ח) R+L 06-07 מקורי229.66כןפיג'ו 307 ש' 06-08סט כיסויי ערפל

SU001A486917 - מקורי7,022.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי חיצוני תחתון

57731AJ380WU(ח) ש' 09-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -10 B4 מקורי349כןסובארו

מקורי74.38כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09קלקר מלבני עליון למגן קדמי 07-08 (ח)5261442010

57711SG0319PV 13 - מקורי2,736.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן אח' פנימי

V3AE807441AGRU11- 'מקורי152לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן אח

V6F0807377CFR 17 - 'מקורי115כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך שמ' למגן אח

71530TM8G00ZZ09-10 מקורי1,768.57לאהונדה אינסייט 09-14מגן אח' פנימי

86511E670018 - מקורי5,555.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן קדמי חיצוני

מקורי433לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09תומך שמ' למגן אח' (בומבה) 583244201007-11

מקורי23.04לאשברולט ספארק 11-15גריל תחתון שמאל - 9668721111

מקורי533.36לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מגן אבנים תחתון -1336866113

V6P0807929AFR 15 - מקורי782לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגן מנוע תחתון

V4M8807065CGRU18 - ש' 18-20מגן קדמי חיצוני Q8 מקורי13,202.00לאאודי

663281G30007-11 מקורי21.7לאקאיה ריו ש' 07-12תומך (צדדי) ימין לכנף קדמי

521194D92112 - ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי2,697.00לאלקסוס

מקורי1,595.36כןאופל קומבו לייף - 20פינה ימ' למגן אח' - 3916598720

V575807109Q20 - מקורי1,122.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי פנימי עליון

57744AG010(ח) ש' 04-06ספוילר קד' שמאל 04-06 B4 מקורי118כןסובארו

758324BE0A15 - טרייל ש' 15-23מגן מנוע תחתון אחורי X מקורי791.53לאניסאן

625612414R09- 4תומך שמאל צדדי למגן קדמיD 09-15 'מקורי1,194.09כןרנו פלואנס ש



A2228804600999918-22 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי14,998.00לא19

7422R1(ח) ש' 11-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -11 RCZ מקורי674.64כןפיג'ו

מקורי56כןפיאט טיפו ש' 16-18תומך ימין תחתון למגן קדמי - 5208238716

6400G12215- מקורי1,057.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18גריל תחתון ימין

531120H15015-17 מקורי675כןטויוטה אייגו ש' 15-21סורג מגן קדמי

291102W50012- מקורי1,599.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן מנוע תחתון

מקורי133.1כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521284704015

866123Z310(ח) פח אבנים/ספוילר אחורי -12CW/4D i40 12-15  מקורי696כןיונדאי

V80A807065BGRU21- ש' 17-22מגן קדמי חיצוני Q5 מקורי4,795.00לאאודי

A2478859705(מגלש) ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 20 GLB מקורי2,150.45לאמרצדס

A1778800002999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני A קלאס W177 מקורי18,660.80לאמרצדס

291301J50012- מגן מנוע - שמאלi20 12-15 מקורי426כןיונדאי

מקורי320.51לאפג'ו 308 ש' 14-20סט תומך למגן אח' -161076908014

V8V0807065AGRU13-16 ש' 12-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים A3 מקורי4,967.00לאאודי

A177885320319 - ש' -19סורג מגן קדמי A קלאס W177 מקורי1,018.26לאמרצדס

39841864V 15 - ש' 15-22מגן אח' חיצוני XC90 מקורי15,708.59לאוולוו

מקורי69כןפיאט טיפו ש' 16-18תומך שמאל למגן קדמי פנימי - 5208238816

A205880014014-18 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,818.00לא14-21

6400F911HA15- מקורי1,807.00כןמיצובישי טרייטון 15-19ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף

86511C501015-17 מקורי4,286.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

850225800R5 10-- (ח) מגן אח' חיצוניD3/5D/CW 10-16 'מקורי1,580.60כןרנו מגאן ש

V8S0807067AGRU14-18 ש' 14-22מגן אח' חיצוני TT מקורי8,272.00לאאודי

מקורי133.1כןטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -521270510015

BHN150031BBB13-16 4/5מגן קדמי חיצוניD 13-18 'מקורי1,981.64לאמאזדה 3 ש

מקורי2,576.86לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן קדמי פנימי - 5180576116

866111D10007- מקורי441.2לאקאיה קארנס ש' 07-10מגן אח' אמצעי תחתון

85210BA60A

תומך ימ' למגן אח' פנימי ( קצה שלדה 

מקורי392.8כןניסאן ג'וק 10-14) -10

LR10587619-21 מקורי14,246.00לארובר רנג' רובר ש' 11-21מגן אח' חיצוני

V8W080711316 - ש' 16-19מגן קדמי פנימי A4 מקורי3,061.00לאאודי

86520C500015-17 מקורי940.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20קלקר למגן קדמי

A2578852101999918 - מגן אח' חיצוני עליון

מרצדס W257 CLS קלאס ש' 

מקורי17,794.00לא18-22

ספוילר/פח אבנים קדמי 09-11 (ח)5212960020

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי345כן13

מקורי5,357.03לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי פנימי-2288709111

865901J00009-11 (צר שחור) 'ספוילר קדi20 09-12 מקורי183כןיונדאי

מקורי2,279.05לאקאדילאק XT5 17-21קלקר למגן קדמי - 8402648817

68334936AB17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V8V3807681AA9B917 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 מקורי1,257.00לאאודי

865201J00009-11 קלקר למגן קדמיi20 09-12 מקורי311כןיונדאי

850906PA0A20 - מקורי314.5כןניסאן ג'וק - 20מגן אחורי פנימי צר

מקורי3,948.73כןשברולט קפטיבה ש' 11-16סורג קדמי תחתון - 2591131611

850227615R

מגן אחורי חיצוני תחתון (מבריק חלק) - 

מקורי1,262.65כןרנו קליאו  175D 13-19 (ח)

מקורי2,562.41לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן אח' פנימי-188095113



מקורי4,234.13לאאופל קרוסלנד X - 18מגן אח' חיצוני עם 6 חיישנים - 3915747118

סורג מגן קדמי 5311260090-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי670כן13

V83A80709619 - ש' - 19תומך ימין למגן קדמי Q3 מקורי488לאאודי

מקורי267.68לאאופל קרוסלנד X - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' כסוף - 3912248518

57722FL10018 - ש' - 18תומך מרכזי למגן קדמי XV מקורי444לאסובארו

865131W20012-14 5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 12-16 'מקורי148.7כןקאיה ריו ש

5827061M0013- קרוסאובר 13-16מגן קדמי פנימי SX4 מקורי1,766.20כןסוזוקי

מגן אח' חיצוני  09- בנזין5215960970

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי4,810.00כן13

V56580722117-20 מקורי3,977.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

964813304D 06-06/5D 06-08  מגן קדמי חיצוני

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי1,374.39לא5

1MQ01RXFAB12 -18 מקורי5,902.00לאדודג' ראם 12-19מגן קדמי חיצוני

10021154SPRP21 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד EHS מקורי71.59לאאם ג'י

166335791TV 20 - מקורי5,335.67לאאופל קורסה ש' - 20מגן אח' חיצוני

YQ0006578018-20 'איירקרוס - 18כיסוי וו גרירה במגן קד C3 מקורי288.65כןסיטרואן

V5658070619B917- מקורי1,163.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר קדמי

מקורי2,422.00כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09מגן אח' חיצוני 521504291307-09

מקורי505.56לאפורד S-MAX ש' 06-14תומך שמ' למגן אח'- 171273706

V5F080730513- מקורי1,317.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' פנימי

V5658073679B917-20 מקורי178כןסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון שמאל

57731FL50018 - ש' - 18כיסוי למגן אחורי ימין XV מקורי550לאסובארו

1632267380

ספוילר/פח אבנים קדמי עם חיישנים - 

מקורי1,935.89כןסיטרואן C3 איירקרוס - 1818

57731FL51018 - ש' - 18כיסוי למגן אחורי שמאל XV מקורי269לאסובארו

866823X10011- ש' 11-15תפס ימ' עליון למגן אח' פנימי i35 מקורי84כןיונדאי אלנטרה

מקורי185.03לאטויוטה אוונסיס 15-18גריל תחתון ימין -531270501015

A213885150016 - גריל תחתון שמאלE 16-22 קלאס W213 מקורי1,711.33לאמרצדס

865111R01014- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני i25 מקורי2,190.00כןיונדאי אקסנט

866863X100

תפס תחתון ימין=שמאל למגן אחורי 

מקורי94כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15פנימי 11-14

68406522AD19 - מקורי6,729.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מקורי47.82כןלקסוס IS250 ש' 08-20גריל תחתון ימין -08 (ח)5243753020

86610C801015-18 מגן אח' חיצוני עם חיישניםi20 15-20 מקורי2,700.00לאיונדאי

86661C500015- 'מקורי174.4לאקאיה סורנטו ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

מקורי331.99כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך פנימי עליון למגן קדמי 520294210013-15

V8V580730913 - ש' 12-19מגן אח' פנימי A3 מקורי1,964.00לאאודי

86520J900018-20 מקורי815כןיונדאי קונה ש' - 18קלקר למגן קדמי

BHN950221BBB5D 13-16 4/5מגן אח' חיצוניD 13-18 'מקורי2,896.34לאמאזדה 3 ש

A247885990320 - ש' 20-סורג מגן קדמי GLA H247 מקורי917.54לאמרצדס

865632T50014- מקורי205.8לאקאיה אופטימה ש' 12-15פס קישוט למגן קדמי שמאל

B45C502605D -13 4/5מגן אח' פנימיD 13-18 'מקורי1,460.94לאמאזדה 3 ש

מקורי1,263.48לאוולוו XC90 ש' 15-22גריל תחתון שמאל - 3138304415

V80A807107AGRU17 -20 'ש' 17-22פינה שמאל למגן קד Q5 מקורי4,567.00לאאודי

A253885360015 - גריל תחתון ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,044.85לאש' 15-21

86585J900018-20 מקורי254לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן קדמי

V80A807309C17 - ש' 17-22מגן אח' פנימי Q5 מקורי3,510.00לאאודי

A253885012215 - גריל תחתון שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי879.62לאש' 15-21



86571F100016- מקורי1,210.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך מרכזי למגן קדמי

מקורי2,068.09לאשברולט סילברדו 13-19ספוילר קדמי - 2297855715

7013GL15 - מקורי1,889.10לאפיג'ו 208 ש' 15-19מגן מנוע תחתון

מקורי2,880.16כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי -768914704015

86563J900018-20 מקורי291כןיונדאי קונה ש' - 18מסגרת גריל תחתון שמאל

A253885130420 - סורג מגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,758.72לאש' 15-21

V81A8074414W317-20 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח Q2 מקורי161לאאודי

מקורי454.26לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן אח' פנימי (פלסטיק) - 980098198014

86567F2100

תושבת לפנס ערפל קד'(כונס אוויר 

מקורי153כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18במגן קד') שמאל - 16

85222JD00A

תפס צדדי שמאל =ימין למגן אח' אופקי 

מקורי97.98כןניסאן קשקאי ש' 08-08-14

7184055G00(ח) 4D 02-04 4/5מגן אח' פנימי עליוןD 02-04 'מקורי755.5כןסוזוקי ליאנה ש

V83A807733TB219 - ש' - 19ספוילר/פח אבנים קדמי Q3 מקורי4,097.00לאאודי

V5E0807221N17- מקורי2,920.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני

852296PA0A20 - 'מקורי253.77כןניסאן ג'וק - 20תומך שמ' למגן אח

9816754780V 19 - 'מקורי1,109.94לאסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח

57731AJ04010- ש' 09-14כיסוי פנס ערפל ימין B4 מקורי310לאסובארו

מקורי1,234.17לאטויוטה קאמרי ש' - 18תומך ימ' למגן אח' - 525753313018

84107966V 17 - סורג מגן קדמיXT5 17-21 מקורי1,192.03לאקאדילאק

DN55502J1C4D 10- '4תומך שמ' למגן אחD 10-14 'מקורי68.53לאמאזדה 2 ש

622A06PA0A20 - 'מקורי171.07כןניסאן ג'וק - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי238.04לאשברולט ספארק 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי -9521456613

7178173S0020 - מקורי206.2לאסוזוקי איגניס ש' 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי

57711XC01A9P20 - מקורי2,774.00לאסובארו איבולטיס - 20מגן אח' פנימי

V8Y080730920 - 4/5מגן אח' פנימיD 20 - 'ש A3 מקורי2,021.00לאאודי

מקורי2,962.00לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מגן אח' חיצוני -521504291010

V8Y08076479B920 - 4/5סורג מגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי1,533.00לאאודי

V5FF807833B1XZ21 - 'מקורי465כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט שמ' למגן אח

P7239868K00M09- מקורי72.5לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן מנוע תחתון

57707XC02A20 - מקורי508לאסובארו איבולטיס - 20תומך ימין למגן קדמי

865101J00009-11 מגן קדמי חיצוני ללא ערפלi20 09-12 מקורי1,450.00לאיונדאי

מקורי353.61כןאופל מוקה ש' - 21קלקר למגן אח' - 983523838021

866141J00009-11 'תומך צדדי ימ' למגן אחi20 09-12 מקורי113כןיונדאי

71126SWWG0107-09 ש' 03-08פס קישוט מרכזי למגן קדמי CR-V מקורי572.11לאהונדה

V5FA807421EGRU(קופרה) מקורי3,230.00כןסיאט לאון ש' - 20מגן אח' חיצוני - 21

57707XC07A20 - 'מקורי61לאסובארו איבולטיס - 20תומך ימ' למגן אח

V8Y0807682A9B920 - 4/5גריל תחתון ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי537לאאודי

V3T0807056A14- מקורי126לאסקודה סופרב ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי

מקורי4,031.18לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן קדמי חיצוני עם מתזים - 15609690216

852116PA0A20 - מקורי529.53לאניסאן ג'וק - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

מקורי55.62כןשברולט קרוז 08-20תושבת לוחית רישוי קד' תומך 9533382113-14

7414QW(ח) ש' 07-10סופג אנרגיה (פלסטיק) 07-09 C-4 מקורי329.65כןסיטרואן פיקסו

H50223LGEH12 - ש' 12-21מגן אח' חיצוני  NV 200 מקורי3,093.64כןניסאן

631226477R14 - מקורי1,020.62לארנו קנגו 09-18תומך ימין למגן קדמי

86531AR00021 - ש' - 21סורג מגן קדמי G80 מקורי1,279.00לאגנסיס

מקורי84.82לאלינק אנד קו 01 - 22כיסוי מצלמה קדמית - 889012242022

622231KA0A10- מקורי409.94לאניסאן ג'וק 10-14תומך צדדי למגן קד' שמאל

71198T5A00015- מקורי133.01לאהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמאל למגן קדמי

6410C15413-(פלסטיק)  'מקורי122.6לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך צדדי ימ' למגן אח

V4K0807521DRU6(LIMITED) 18 - ש' 18-22ספוילר אחורי A6 מקורי3,337.00לאאודי



מקורי1,520.74כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סורג קדמי פנימי -967605188014

V5E395510920 - מקורי51כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי מתיז מים שמאל במגן קדמי

86672A400013-16 'מקורי83.5לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח

86671A4000(ח) מקורי83.5כןקאיה קארנס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' 13-16

A24788019039999

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ללא אורות 

מקורי13,056.12לאמרצדס GLB ש' - 20ערפל - 20

V5LA807305A21 - מקורי1,732.00כןסקודה אניאק ש' - 21מגן אח' פנימי

מקורי925כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16סורג מגן קדמי-10 (ח)735539433

86530A4000(ח) מקורי1,886.30כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן קדמי פנימי תחתון - 13

865612W00012- מקורי272לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15סורג מגן קדמי

מקורי322.49לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג מגן קדמי 531125301006-08

מקורי263.82כןסיטרואן C-1 ש' 14-18ספוילר/פח אבנים קדמי -161220218014

7203P010- מקורי2,617.94לאפיג'ו 3008 10-16מגן אח' פנימי

866672R30009- '(סטישין)09-12כיסוי וו גרירה במגן אח CW i30 מקורי15כןיונדאי

6400D37013- (פנימי) סורג קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי549כן16

מקורי12,317.97לאשברולט סילברדו 13-19מגן קדמי חיצוני עם חיישנים וערפל -2322936915

מקורי1,016.00כןפיאט פנדה ש' 12-18(ח) פס קישוט למגן קדמי-73553702912

מקורי1,922.00לאפיאט פנדה ש' 12-18סורג מגן קדמי-73554757412

1631642280

מגן קדמי חיצוני שמאל 18-22 

(GRAND/SO CHIC)

 DS7 CROSSBACK סיטרואן

מקורי4,992.81לאש' -18

מקורי539לאפיאט פנדה ש' 12-18גריל תחתון ימין לערפל ללא חור -73553702612

V565807421B21 - מקורי3,977.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אחורי חיצוני עליון

71598T5A00015-17 'מקורי227.98כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך שמ' למגן אח

V7E0807217S9B9

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישן 

בקרה + גריל עליון - 15

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי5,826.00לא15-22

284527FW1A18 - טרייל ש' 15-23תושבת רדאר קדמי X מקורי991.22לאניסאן

מקורי139.95כןשברולט אפיקה ש' 07-09קלקר למגן קדמי 07-09 (ח)96634053

865201J50012- קלקר למגן קדמיi20 12-15 מקורי436כןיונדאי

6410B80213-'תומך צדדי ימ' למגן אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי155כן16

V4M8807511GRU18 - ש' 18-20מגן אח' חיצוני Q8 מקורי3,704.00לאאודי

מקורי605.82לאלקסוס UX200 ש' - 19קלקר עליון למגן קדמי - 526117608019

8301D66122 - מקורי267כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך תחתון שמאל למגן קדמי

29110F200016 - מקורי697כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן מנוע תחתון

GSH75007019 - מקורי1,000.44לאמאזדה 6  ש' - 19מגן קדמי פנימי

6410F36822 - 'מקורי396כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך ימ' למגן אח

7171281A005PK(ח) מקורי2,156.40לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן מנוע תחתון (קד') 99-08

מקורי861.7לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט שמ' למגן אח' 521784801016-19

מקורי1,450.16לאטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14קישוט למגן אח' (פס מדרכה) 521626004009-11

GSH750A11BB19 - 'מקורי136.69כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

V5FA80718420 - מקורי93כןסיאט לאון ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

68143485AB14 - 'מקורי998לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט ניקל למגן אח

850454484R15- 'מקורי295.66לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18תומך שמ' למגן אח

מקורי485כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13כיסוי פנס ערפל ימין-11 (ח)735529725

6400L12622 - מקורי192כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך ימין למגן קדמי



LR12822019 - מקורי1,579.81לאלנד רובר איווק ש' 19-סורג מגן קדמי

מקורי337.4לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18קלקר למגן אח' - 10 (ח)742262

מקורי5,172.67לאאופל קרוסלנד X - 18מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים - 3909737018

מקורי375.17לאטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14תומך ימ' למגן אח' 521556007009-11

865202K02010- מקורי459.8כןקאיה סול ש' 10-11קלקר למגן קדמי

GSH750102(ח) מקורי63כןמאזדה 6  ש' - 19גריל תחתון שמאל - 19

6400J53222 - מקורי594כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תושבת פנס ראשי ימין

מקורי1,147.93לאאופל אדם 3D ש' 14-17מגן אח' פנימי -1335898014

960156596R17 - 4 ש' 17-23ספוילר/פח אבנים קדמיD מקורי247.46לארנו גרנד קופה

מקורי266.24כןאופל אדם 3D ש' 14-17תומך מרכזי למגן אח' -1335651114

7171155L007995D 11- (מפואר) 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי2,409.50כןסוזוקי

V8W6807683ARU617 - ש' 17-22סורג מגן קדמי A5 מקורי1,453.00לאאודי

מקורי375.14לאלקסוס IS250 ש' 08-20גריל תחתון ימין - 531125333017

מקורי110.44לאלקסוס UX200 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521287690819

V6V0853677A9B9

סורג מגן קדמי (עם חור למצלמה) 15-

מקורי267כןסקודה פביה ש' 1715-21

V4M0807065RGRU20 - ש' 15-21מגן קדמי חיצוני Q7 מקורי10,595.00לאאודי

96696392

סט סורגי מגן קדמי תחתון +עליון + 

מקורי618.52לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מסגרות ניקל -11

V6F9807521F9B918-20 (מגלש) מקורי1,295.00לאסיאט ארונה ש' - 18ספוילר אחורי

V5NA807393A20 - 'מקורי181לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמ' למגן אח

V5NA807521D9B920 - מקורי879כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי607.45לאשברולט סילברדו - 20תושבת מרכזית למגן קדמי - 8460333120

מקורי715.45לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל ללא ערפל - 5111807560119

מקורי1,978.41לאשברולט סילברדו - 20תומך ימין למגן קדמי - 8460333020

86968G250019 - מקורי982כןיונדאי איוניק ש' 16-20מפעיל כונס אוויר אקטיבי ימין

261A39261R22 - מקורי1,067.51לארנו ארקנה ש' - 22גריל תחתון שמאל

86511G550019 - מקורי4,817.90כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

פס קישוט ניקל לפנס ראשי ימין - 531476002018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,862.89כן21

86510G550019 - מקורי4,525.40כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי767.7כןשברולט סילברדו - 20פינה ימ' למגן אח' - 8422786120

735642245

גריל תחתון שמאל עם חור ועם ניקל - 

153D 08-20 500 מקורי661לאפיאט

מקורי2,031.77לאפורד פומה ש' - 21מגן קדמי פנימי - 249102321

V2GM807863A20 - מקורי256כןפולקסווגן טי קרוס - 20מגן אחורי פנימי מרכזי

מקורי1,455.09לאפורד פומה ש' - 21מגן אח' פנימי - 239643121

526140K01015-19 מקורי541.31כןטויוטה היילקס ש' 15-21קלקר עליון למגן קדמי

מקורי2,297.51לאשברולט קאמרו 16-20סורג מגן קדמי 2350581216-18

865631YBA03D 15 - 3קישוט למגן קדמי שמאלD 13-16 מקורי27.2לאקאיה פיקנטו

מקורי1,911.00לאקאדילאק ATS 13-21מגן קדמי פנימי מרכזי - 2293989113

68333498AA17 - מקורי10,143.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

622543YU0A17 - מקורי464.07לאניסאן סנטרה ש' 17-19סורג מגן קדמי

106133100B21 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי S מקורי43.97לאטסלה מודל

86562K7020(SUPREME) 20 - ש' - 20גריל תחתון ימין i10 מקורי989כןיונדאי

V5H0807109DGTI 21 - מקורי1,495.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מגן קדמי פנימי

86681G550019 - 'מקורי120.1לאקאיה נירו 16-23פס קישוט שמ' למגן אח

מקורי300.83לאשברולט ספארק - 19תושבת לוחית רישוי קד' - 4248708119

51119466835(STYLE) 20 - מקורי7,652.66לאב.מ.וו 120 ש' - 20מגן קדמי חיצוני



מקורי1,927.67כןשברולט בלייזר - 19גריל תחתון ימין מבריק עם ניקל - 8453896519

מקורי1,983.25כןשברולט קפטיבה ש' 11-16ספוילר קדמי תחתון - 11 (ח)22737883

מקורי1,157.50לאפורד פומה ש' - 21פס קישוט למגן אח' - 241961221

29130K700020 - ש' - 20מגן מנוע שמאל תחתון i10 מקורי302כןיונדאי

V5H0807050D21 - מקורי106כןפולקסווגן גולף ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

865241J50012- גריל תחתון ימין + ניקלi20 12-15 מקורי438לאיונדאי

מקורי350לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מסגרת ניקל פנס ערפל  שמאל -520404201010

865231J500(ח) גריל תחתון שמאל +ניקל -12i20 12-15 מקורי438לאיונדאי

622106PA2A20 - מקורי1,189.52לאניסאן ג'וק - 20תושבת ימין למגן קדמי פנימי

מקורי3,050.88לאסיטרואן קקטוס 15-20מגן קדמי חיצוני 161136488015-18

52159609723D 09-12 ש' 09-14מגן אח' חיצוני V8 מקורי4,342.00לאטויוטה לנד קרוזר

866112P01011- מקורי2,884.00לאקאיה סורנטו ש' 10-12מגן אח' חיצוני

G51149KKMA15 - (בומבה) מקורי417.36לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי

1611380580

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי -

מקורי547.35לאסיטרואן קקטוס 1515-20

A2058851674999914 - פס קישוט למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,202.43לא14-21

104961100F21 - ש' - 21קישוט תחתון לגריל תחתון שמאל X מקורי67.24לאטסלה מודל

V80A807277D21 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q5 מקורי131לאאודי

A2058856038

מגן אח' חיצוני עם חישינים - 14 

(ספורט)

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי14,816.96לא14-21

V65880724120 - 'מקורי85כןסקודה קאמיק - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

865631J50012- תומך שמאל עליון למגן קדמיi20 12-15 מקורי107כןיונדאי

V83A807791T9419 - 'ש' - 19פס קישוט למגן אח Q3 מקורי2,221.00לאאודי

620226PA0A

מגן קדמי חיצוני עליון לבן - 22 

(HYBRID)20 - מקורי6,640.42לאניסאן ג'וק

V3V0853768BF9R15 - מקורי372כןסקודה סופרב ש' 15-22קישוט שחור לגריל תחתון ימין

57702FJ11016 - ש' 12-17מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים XV מקורי6,890.00לאסובארו

V8V4807065CGRU18 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי7,715.00כןאודי

מקורי883.54לאסיטרואן קקטוס 15-20גריל תחתון שמאל -161137098015

7416S0

 R=L 11- 'זוג תומכים צדדי למגן אח

מקורי708.61כןפיג'ו 5008 10-16(ח)

מקורי1,904.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן מנוע תחתון -5183204510

620306PA4A(HYBRID) 22 - מקורי754.48לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי פנימי

7.42E+12(ח) מקורי243.42כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי וו גרירה במגן אח' -11

57731AL23015 - ש' 15-18כיסוי במגן אחורי ימין B4 מקורי236לאסובארו

V4K080755018 - ש' 18-22קלקר למגן קדמי A6 מקורי1,322.00לאאודי

V5E3807070B9B920 - מקורי93כןסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת לפנס ערפל ימין

מקורי1,830.84כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן אח' חיצוני תחתון 161142858015-18

V8R0807521AT4U813-16 ש' 09-16פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי2,760.00לאאודי

865602V01011- (עם מסגרת ניקל) מקורי952כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16סורג מגן קדמי

6512A44513-ספוילר קד' שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי89כן16

71110SEAE10ZC08-12 מקורי3,763.49לאהונדה אקורד ש' 08-11ספוילר קדמי

57711SG0009P13- מקורי2,480.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי פנימי

1719425SW 11- 'פינה שמ' למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי908.61לא

865101J01009-10 מגן קדמי חיצוני + ערפלi20 09-12 מקורי1,892.00לאיונדאי

V5L0807061A9B914 - מקורי991לאסקודה יטי 14-18ספוילר מגן קדמי+גריל במגן

V1T0807376C(ח) מקורי70כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך ימ' למגן אח' 06-10

1077926S0A21 - (לצבע) ש' - 21מגן אחורי חיצוני S מקורי2,163.79לאטסלה מודל



V5G0857551AJ2F413 - מקורי853לאסקודה אוקטביה 13-16סך שמש שמאל

V8V3807682M9B917 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 מקורי526לאאודי

V6R0867173PW513 - מקורי537לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי עליון של משענת יד

865271W20012- 5תומך שמאל עליון פנימי למגן קדמיD 12-16 'מקורי63.2כןקאיה ריו ש

V5F0807350B13- מקורי481לאסיאט לאון ש' 12-19תומך לפנס ערפל ימין

מקורי3,042.07לאסיטרואן C-3 ש' 17-21מגן אח' חיצוני עליון - 161808308017

(ח) תומך עליון לגריל קדמי ימין  531156002009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי50.02כן13

מקורי535.61כןסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמאל למגן קדמי - 982184748019

V83A807672TB219 - ש' - 19גריל תחתון ימין Q3 מקורי1,101.00לאאודי

מקורי1,446.28כןפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי על' לפח חזית - 13 (ח)1818005

V5F0853667A9B9FR 16-13 מקורי400לאסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

מקורי1,371.19כןסיטרואן ברלינגו - 19תושבת מגן קדמי פנימי - 983010088019

מקורי3,106.42כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 163355728019

865711J000

ספויילר קד' (מגן מצננים תחתון כוורת ) 

09-10i20 09-12 מקורי234לאיונדאי

מקורי1,468.57לאקאדילאק XT5 17-21סורג מגן קדמי 8410796517-19

D10J50C1117-18 ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל ימין CX-3 מקורי170.48כןמאזדה

מקורי2,847.18לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מגן קדמי חיצוני (עליון) -2294986011

V5F08054679B913- מקורי2,004.00כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר/פח אבנים קדמי

96489185

תומך ימ' למגן אח' בומבה פלסטיק -

03-06 5/4  07-8 5 (ח)

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי117.78כן5

168044881T21 - מקורי6,266.21לאאופל מוקה ש' - 21מגן קדמי חיצוני

71126SCAA01(ח) ש' 03-08גריל תחתון קישוט שמאל 03-07 CR-V מקורי149.06כןהונדה

865161G00007- מקורי48.4לאקאיה ריו ש' 07-12תומך צדדי ימין למגן קדמי

168044951T21 - מקורי6,408.71כןאופל מוקה ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

מקורי4,645.82כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 163226598018-20

16808025XT21 - 'מקורי358.59כןאופל מוקה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי4,661.86לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מגן אח' חיצוני - 5112738002315

865611W01012- 4סורג מגן קדמיD 12-16 'מקורי703.8לאקאיה ריו ש

9816765580V 19 - 'מקורי338.33לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי167.06לאשברולט מאליבו ש' 08-12תפס ימ' למגן אח' -2594255908

57711XC00A9P20 - מקורי3,952.00לאסובארו איבולטיס - 20מגן קדמי פנימי

V8Y0807065GRU20 - 4/5מגן קדמי חיצוני ללא חיישניםD 20 - 'ש A3 מקורי5,545.00כןאודי

68214332AA14 - מקורי7,554.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

622576HH0A18 - ש' 14-19גריל תחתון שמאל Q50 מקורי116.97לאאינפיניטי

62256BR03A10- מקורי240.59לאניסאן קשקאי ש' 08-14מסגרת פנס ערפל ימין

V5FF80739321 - 'מקורי334כןקופרה פורמנטור - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

95019926

סורג מגן קדמי ללא מסגרת ניקל -11 

מקורי264.45כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17(ח)

71147SWAA00ZZ(ח) ש' 03-08תומך שמאל למגן קדמי צדדי -07 CR-V מקורי200.59כןהונדה

8.65E+0505-08 (דגם אריזונה) מקורי1,862.00כןיונדאי טוסון ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

V8Y080718420 - 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי169לאאודי

מקורי171.85כןאופל מוקה ש' - 21תומך ימ' למגן אח' - 983523048021

מקורי184.5כןשברולט קרוז 08-20קלקר למגן קדמי 9540052713-14

V5Q0825201S13-  מקורי923כןסקודה אוקטביה 13-16מגן מנוע תחתון שמאל

V5FA807441AGRU(קופרה) מקורי68כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 21

V56580772417 - מקורי192כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי

56410XC00A20 - מקורי1,183.00לאסובארו איבולטיס - 20מגן מנוע תחתון

168095581T21 - 'מקורי2,424.56לאאופל מוקה ש' - 21פס קישוט למגן אח

865301W100(ח) 4D 12- 4מגן קדמי פנימיD 12-16 'מקורי1,875.80לאקאיה ריו ש



71106TNYG0022 - ש' - 19גריל תחתון ימין CR-V מקורי567.77לאהונדה

866301W00012- 4מגן אח' פנימיD 12-16 'מקורי1,476.50כןקאיה ריו ש

865113W01010- מקורי2,855.50כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

850422186R

סט תושבות למגן אחורי ימין + שמאל - 

מקורי2,071.00לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

7416W811- ש' 11-18(ח) סט תומכים למגן קדמי  C-4 מקורי312.95כןסיטרואן

865141J00009- תומך (צדדי) ימין למגן קדמיi20 09-12 מקורי113כןיונדאי

V565807394B17 - 'מקורי116כןסקודה קודיאק ש' 17-22שפם תחתון פנס אח' ימ

57704FL030V 18 - ש' - 18מגן קדמי חיצוני XV מקורי8,975.00לאסובארו

V7L6807861(ח) מקורי115כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09תומך שמ' למגן אח' -04

57780SG02016 - מקורי75לאסובארו פורסטר 13-18תומך שמאל למגן קדמי

V7L6807863B(ח) מקורי79כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09תומך מרכזי למגן אח' -08

865641H50010 - 5/סטיישן ש' 10-12גריל תחתון ימיןD מקורי67.3לאקאיה סיד

מקורי173.03כןרנו קנגו 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -09 (ח)8200501601

620724861R18 - מקורי3,050.97לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר קדמי כסוף

V3G08072879B9

תושבת לוחית רישוי קד' שחור מט 15-

מקורי451כןפולקסווגן פאסט ש' 1915-23

V6V080772418 - מקורי65לאסקודה פביה ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי

865261W70015 - 4גריל תחתון ימין עם חורD 12-16 'מקורי303.2לאקאיה ריו ש

866301W50014 - 4מגן אח' פנימיD 12-16 'מקורי1,697.70כןקאיה ריו ש

5379A26917 - ש' 17-19מגן מצננים תחתון ASX מקורי1,388.00כןמיצובישי

V5F0807241CGRUFR 17 - 'מקורי215כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד

5370B77318 - מגן מנוע תחתון מרכזי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,758.00כן21

86521F100016-18 מקורי1,981.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון שמאל אפור

6400H86617 - ש' 17-19כיסוי ימין במגן קדמי ASX מקורי313כןמיצובישי

261A37821R15-17 מקורי297.27כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מסגרת לפנס ערפל שמאל

S6L0807184C06-08 תפס צדדי ימין למגן קדמי

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

מקורי88כן08

148761600A22 - ש' - 22מגן אח' פנימי Y מקורי758.62לאטסלה מודל

6407A172

קישוט תחתון ניקל לגריל תחתון ימין - 

מקורי912כןמיצובישי ASX ש' 1717-19

86520A780016 - מקורי473.8כןקאיה פורטה 13-18קלקר למגן קדמי

6400H45417 - ש' 17-19תומך עליון ימין למגן קדמי ASX מקורי162כןמיצובישי

V5F08078239B9(ח) מקורי120כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר קדמי שמאל - 12

מקורי675לאטויוטה פריוס ש' 13-15סורג תחתון מגן קדמי -531024702013

מקורי1,058.96כןטויוטה פריוס ש' 07-12(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי -768514702010

865111W50015 - 4מגן קדמי חיצוניD 12-16 'מקורי1,763.90לאקאיה ריו ש

6410D76118 - (בומבה) 'מקורי723לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

מקורי5,773.07כןפיג'ו 5008 17-21מגן קדמי חיצוני 161919098017-20

814810F02011- מקורי147.6לאטויוטה וורסו 09-12גריל תחתון ימין

68295346AC18 - 'מקורי124לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך ימ' פנימי למגן אח

866312R300CW 09-10 (סטישין)09-12מגן אח' פנימי CW i30 מקורי2,230.00לאיונדאי

V3G08536719B915- מקורי1,095.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג מגן קדמי

מקורי3,310.74כןשברולט ספארק 15-18מגן קדמי חיצוני - 4245773315

526010D03014 - (כוורת) מקורי622.3כןטויוטה יאריס ש' 14-19סופג אנרגיה למגן קדמי

מקורי5,772.97לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני 5111742971116-19

850900005R11- מקורי2,727.10לארנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' פנימי

6QB391Z0AB20 - מקורי7,987.00לאדודג' ראם - 20מגן קדמי חיצוני



A1668859325999915 - מגן אח' חיצוני עליון

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי11,331.00לאש' 15-20

86514C800015- תומך ימין למגן קדמיi20 15-20 מקורי226כןיונדאי

86565F100016-מקורי1,857.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגלש לספויילר תחתון קדמי

A167885750319 - ש' -19גריל תחתון ימין GLE V167 מקורי1,679.48לאמרצדס

6400F553

תומך שמאל למגן קדמי (מתחבר 

לפנימי) -10

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי470כן15

GHP950C11A13-16 מסגרת לפנס ערפל  ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי72.62לא18

620842933R13-17 מקורי1,379.76לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני תחתון

68385512AA18 - 'מקורי2,869.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה ימין למגן קד

S6J3807305(ח) 3D-09-מקורי900כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' פנימי

B5J780786408- 'מקורי59כןסקודה רומסטאר ש' 08-15פס קישוט ימ' למגן אח

מקורי2,787.76לאוולוו XC90 ש' 15-22ספוילר/פח אבנים קדמי - 3135338315

V80A807434BTB217-20 ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי Q5 מקורי3,520.00לאאודי

756102272R13-17 מקורי1,040.40כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' פנימי

1867573V 14- מקורי505.84לאפורד טרנזיט ש' 14-21פינה ימין למגן אחורי חלק אחורי

BHN950EK15D 13-16 '4/5כיסוי וו גרירה ימין במגן אחD 13-18 'מקורי37.67לאמאזדה 3 ש

1867579

 (ח) פינה שמאל למגן אחורי חלק אחורי

מקורי1,854.05כןפורד טרנזיט ש' 1414-21-

865273Z00012- גריל תחתון שמאל עם חור לערפלCW/4D i40 12-15  מקורי119לאיונדאי

866373U00013 - מקורי11.2כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך מרכזי למגן אח' פנימי

A117610001413 - קלאס ש' 13-22מגן אח' פנימי CLA מקורי5,635.10לאמרצדס

מקורי690כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג מגן קדמי - 531120269016

865902R500(ח) (סטישין)09-12ספוילר/פח אבנים קדמי -09 CW i30 מקורי622כןיונדאי

GHP950EL1A5113- כיסוי וו גרירה במגן אח' שמ' סטיישן

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי64.25כן18

850458954R17 - 'מקורי222.15לאדאצ'יה לוגאן 17-18תומך שמ' צדדי למגן אח

865542R500(ח) (סטישין)09-12תומך ימין למגן קדמי (שפם) - 09 CW i30 מקורי261כןיונדאי

BJE150C11A

גריל ימין עם חור לפנס ערפל (+ הכנה 

מקורי130.47לאמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18לקישוט ניקל) 13-16

מקורי1,918.54כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי פנס ערפל ימין ללא חור - 814810262016

מקורי652לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן מצננים תחתון 526184205013-15

V8R0807108GRU09-13 'ש' 09-16פינה ימין למגן קד Q5 מקורי2,840.00לאאודי

מקורי650כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי - 521150236016

מקורי203.37לאאלפא רומאו סטלביו 17-22תומך שמ' למגן אח' - 5054524917

850442059R17 - 'מקורי233.85כןדאצ'יה לוגאן 17-18תומך ימ' צדדי למגן אח

מקורי170.37לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09סורג מגן קדמי עליון 531124204007-11

V8Y480752120 - 4/5פח אבנים/ספוילר אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי803לאאודי

7414FH05- מקורי286.08לאסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08גריל תחתון (סט) ימין+שמאל

71190SAA00002-04 מקורי140.16כןהונדה ג'אז ש' 02-08תומך שמאל למגן קדמי

V5FA853665G9B9(קופרה) מקורי149כןסיאט לאון ש' - 20גריל תחתון שמאל - 21

מקורי153.7כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) תומך שמאל למגן קדמי -186597214

850420198R

סט תומכים צדדים למגן אחורי 

מקורי986.85לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23ימין+שמאל - 17

מקורי137.24לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09כיסוי מגן מנוע תחתון קדמי אחו' 514470201007-09

V5FA807568B9B9(קופרה) מקורי684כןסיאט לאון ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 21

71593SMGE0109-12 '5/3תומך ימ' למגן אחD 06-12 'מקורי69.97לאהונדה סיוויק ש



V5FA805903A9B9(קופרה) מקורי895כןסיאט לאון ש' - 20ספוילר קדמי תחתון - 21

V8W0807681RRN416 - ש' 16-19גריל תחתון שמאל A4 מקורי1,133.00לאאודי

98089469XT18 - 'מקורי2,022.14לאסיטרואן ג'אמפי - 18פינה ימ' למגן אח

D1991811 - ש' 11-16פס קישוט אמצעי למגן קדמי F -350 מקורי634.34לאפורד

71598SMGE015D 06-12 '5/3תומך שמ' למגן אחD 06-12 'מקורי41.98לאהונדה סיוויק ש

850901KA1B10- מקורי1,130.09כןניסאן ג'וק 10-14קלקר למגן אח' עליון

105784700E21 - ש' - 21סורג מגן קדמי S מקורי103.19לאטסלה מודל

מקורי215לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך שמ' צדדי למגן אח' 525760207007-09

7422R911-12 (תחתון) ש' 11-18מגן קדמי פנימי  C-4 מקורי677.46לאסיטרואן

V5FF853666J041V 21 - מקורי475לאקופרה פורמנטור - 21גריל תחתון ימין

V5FF853665J041V 21 - מקורי475לאקופרה פורמנטור - 21גריל תחתון שמאל

7175355KA05PK(ח) 4/5כיסוי גריל תחתון ימין - 08D 08-14 'ש SX4  מקורי91.6כןסוזוקי

מקורי255לאטויטה אוריס ש' 07-09תומך בומבה שמ' למגן אח' 520161228007-09

V7P6807185GRU11-'מקורי77לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד

62224AX000

קליפס שחור ימין (זכר) למגן קדמי -06 

מקורי122.32כןניסאן מיקרה ש' 06-11(ח)

57707AN11021 - מקורי122כןסובארו אאוטבק ש'  - 21תומך שמאל למגן קדמי

57731AN19021 - מקורי1,100.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21גריל תחתון ימין

865603W00010- (כוורת) מקורי745.5כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי פנימי תחתון

6410C43314-19 'מקורי167כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך צדדי שמ' למגן אח

תומך ימין למגן קדמי צדדי 03-08 (ח)5211560080

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי270.25כן08

850B26CA1H19 - מקורי2,558.10לאניסאן אלטימה ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

7.42E+1109-11 מקורי947.51לאסיטרואן ג'אמפי 08-11תומך מרכזי מגן קדמי

866902R800(ח) (סטישין)09-12פח אבנים/ספוילר אחורי -10 CW i30 מקורי379כןיונדאי

A2228850102999918 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי21,934.55לא19

850306RP0A23 - טרייל ש' 15-23מגן אח' פנימי X מקורי6,114.81לאניסאן

V6VA80730522 - מקורי671כןסקודה פביה ש' - 22מגן אח' פנימי

V83A807434GRU19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני תחתון Q3 מקורי4,678.00לאאודי

V83A807568D9B919 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי Q3 מקורי1,576.00לאאודי

7401WG11- מקורי5,613.99לאפיג'ו 508 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני+חישן

86511A400013-16 מקורי2,529.00כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

86613A620012- תומך שמ' למגן אח' צדדי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי386כן/סטישין

V6VA807682ZD422 - מקורי72כןסקודה פביה ש' - 22גריל תחתון ימין

86513B210014- מקורי1,130.60כןקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני תחתון

A253885970120 - מגן קדמי חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,048.71לאש' 15-21

6AZ97TZZAD19 - מקורי5,451.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני

86565H840018-20 מקורי885כןקאיה סטוניק - 18ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי1,204.97כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סורג מגן קדמי -980120908014

95238919

קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל - 15 

מקורי264.91כןשברולט ספארק 15-18(ח)

86520B202014- מקורי511.5לאקאיה סול ש' 14-18קלקר למגן קדמי

מקורי260.04לאשברולט ספארק 15-18קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 9523892015

C51350C2210-11 מקורי138.98כןמאזדה 5 ש' 10-18(ח) כיסוי פנס ערפל שמאל

6400D366HA13- 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי133כן16

מקורי440.25כןשברולט ספארק 15-18ספוילר קדמי - 9540641115

V6VE80744122 - 'מקורי25כןסקודה פביה ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן אח



865202W00012- מקורי646כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15קלקר למגן קדמי

A11888087009999

 AMG מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

PACK - 1913-22 'קלאס ש CLA מקורי17,776.98לאמרצדס

7422W311- (מרובע) 'מקורי565.51כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך שמ' למגן אח

865252V00011-מקורי73כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16פס קישוט למגן קדמי

V3V5807251(IV) 22 - 'מקורי297לאסקודה סופרב ש' 15-22קלקר למגן אח

865252W00012- מקורי434כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט למגן קדמי

A118885790219 - 'קלאס ש' 13-22תומך שמ' למגן אח CLA מקורי1,045.55לאמרצדס

מקורי163.37כןאלפא רומאו סטלביו 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' - 15612615917

מקורי6,224.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי חיצוני שחור - 15 (ח)1613563580

מקורי522.45כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קלקר למגן קדמי תחתון - 15 (ח)9812881980

AC103VW10- חליפי3,090.49כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מגן קדמי פנימי

AC108VW08- מגן קדמי פנימיCC 08-11 'חליפי1,651.20כןפולקסווגן פאסט ש

AC110CV16 - חליפי980.8כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22גשר על' לפח חזית

AC112OP20 - חליפי2,312.52כןאופל קורסה ש' - 20פח חזית

AC114RE09-  4פח חזיתD 09-15 'חליפי1,473.36כןרנו פלואנס ש

AC115CV15 - (פנימי בלבד) חליפי5,986.02לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית

AC117SK17 - חליפי135.15כןסקודה קודיאק ש' 17-22פח משקפיים קד' שמאל

AC117VW5DOOR 95-99 3/5פח חזיתD 95-99 'חליפי560.02לאפולקסווגן פולו ש

AC11HO99-00 4פח חזיתD 96-00 'חליפי680.02לאהונדה סיוויק ש

AC125VW21 - חליפי136כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח משקפיים קד' שמאל

AC129OP11-12 חליפי976.16כןאופל אסטרה ש' 11-15גשר עליון לפח חזית

AC12CV4D 03-08 4פח משקפיים קד' שמאלD 03-10 'חליפי396.9כןשברולט אופטרה ש

AC132HY12- פח חזית

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,719.55כן/סטישין

AC134VW11- (פלסטיק) חליפי557.88לארשימת מקטים מבוטליםמגן קדמי פנימי עליון

AC139MA17 - ש' 17-22גשר על' לפח חזית CX-5 חליפי301.04כןמאזדה

AC13SU06-08 חליפי2,503.20כןסובארו פורסטר ש' 06-08פח חזית

AC140OP15 - חליפי843.99כןאופל קורסה ש' 15-19פח חזית

AC143OP15 - חליפי572.91כןאופל קורסה ש' 15-19תומך ימין לפח חזית

AC145OP17 - ש' 17-20גשר על' לפח חזית X חליפי1,506.02לאאופל מוקה

AC147MA19 - 4/5פח חזיתD -19 'חליפי1,355.00כןמאזדה 3 ש

AC153TO12- חליפי356.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14גשר על' לפח חזית

AC155FI10- חליפי1,292.96כןפיאט דובלו ש' 10-18גשר על' לפח חזית

AC155VW01-05 חליפי1,069.99כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05פח חזית

AC15CV07-10 פח חזית

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי751.3כן

AC15MI08- (פלסטיק) 4כיסוי מגן עליון ראדיאטורD 08-15 'חליפי196.02לאמיצובישי לנסר ש

AC164TO19 - 5גשר על' לפח חזיתD/SW 19 - 'חליפי935.05כןטויוטה קורולה ש

AC167VW06-09 5פח חזיתD 06-09 'חליפי1,506.27כןפולקסווגן פולו ש

AC16ME16 - גשר על' לפח חזיתE 16-22 קלאס W213 חליפי4,306.02לאמרצדס

AC16MI10- חליפי838.36כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12גשר על' לפח חזית

AC171VW09- חליפי2,002.00כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פח חזית



AC173VW10- חליפי3,630.90כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פח חזית

AC17SE17 - (לפנס) חליפי605.28כןסיאט איביזה  ש' 17-22שפם שמאל תחתון לסורג

AC196AU3.0 19 - ש' 18-22פח חזית A6 חליפי3,163.50כןאודי

AC20NI08-09 (1.6) חליפי3,885.47כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח חזית

AC20SE17 - חליפי1,298.57כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח חזית ללא תושבת לרדיאטור

מקורי334כןפיאט דובלו ש' 10-18פס קישוט למגן קדמי -13 (ח)51828678

A2388857000999916-20 מגן קדמי חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 מקורי21,788.26לאמרצדס

מקורי333.58כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16זרוע וישר קדמי ימין - 14 (ח)1609428880

CE19501T1A08-10 מקורי415.25לאמאזדה 5 ש' 05-10סורג מגן קדמי

7410PF11- מקורי1,001.31כןפיג'ו 508 ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי

V57A853768F9R22 - מקורי237לאסקודה קארוק - 22קישוט למגן קדמי ימין

7171154G00799(ח) 4/5D 02-04 4/5מגן קדמי חיצוניD 02-04 'מקורי4,393.20כןסוזוקי ליאנה ש

105042100D21 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי X מקורי896.55לאטסלה מודל

מקורי335.81לאוולוו S60 ש' 15-18סורג מגן קדמי עם חורים לחיישנים - 3132385915

71501TGGA00ZE1.0L 17- 5מגן אחורי חיצוני עליוןD 17-22 'מקורי6,206.65כןהונדה סיווק ש

מקורי1,281.36כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן אח' - 2333311418

A44788503239B5115 - 'ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד V-CLASS מקורי44.35לאמרצדס

V57A80781222 - מקורי143לאסקודה קארוק - 22מוביל אוויר במגן קדמי ימין

מגן אחורי חיצוני - 5D 15 (ח)1877243

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי5,243.23לא19

A2138854405999921 - מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי19,481.45לאמרצדס

511807821R(ח) מקורי332.82כןרנו קדג'אר 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' 16-18

71130TS4Z00ZZ14 - 4מגן קדמי פנימיD 12-17 'מקורי1,991.70לאהונדה סיווק ש

V8U0955276GRU12- ש' 11-18כיסוי מתז לפנס ימין Q3 מקורי188לאאודי

מקורי978לאפיאט 500X ש' 15-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל -73560451215

86519A780016 - מקורי85.8כןקאיה פורטה 13-18תושבת לוחית רישוי קדמי

C51350031A8N10- מקורי2,644.33לאמאזדה 5 ש' 10-18מגן קדמי חיצוני

6400F538(ברזל) מקורי1,134.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך ימין עליון למגן קדמי -13

A156885700017 - קלקר למגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי1,288.79לא14-18

86631A600012- מגן אח' פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,487.00כן/סטישין

V4M0807061EGRU17 - ש' 15-21ספוילר קד' שמאל Q7 מקורי668לאאודי

כיסוי עליון לפח חזית - 188986015

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,184.77כן19

71193TEAT0118 - 4תומך ימין למגן קדמיD -18 'מקורי126.01לאהונדה סיווק ש

A177885850219- ש' -19פח אבנים/ספוילר אחורי A קלאס W177 מקורי4,534.51לאמרצדס

86568A780016 - (מוביל אוויר) מקורי28.1לאקאיה פורטה 13-18גריל תחתון ימין

71103TEAT3018 - 4גריל תחתון ימיןD -18 'מקורי504.71כןהונדה סיווק ש

A11788048409999(AMG) 13-16 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי11,884.00לא13-19

71500TEZY00ZH18 - 4מגן אח' חיצוני עם חיישניםD -18 'מקורי6,856.54לאהונדה סיווק ש

AC210NI14 - חליפי1,086.06כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימין לפח חזית

AC22HO05-05 4פח חזיתD 01-06 'חליפי795.42כןהונדה סיווק ש

AC22NI08-09 4/5גשר על' ימין לפח חזיתD 08-11 'חליפי237.29כןניסאן טידה ש

AC23SK09- חליפי85.5כןסקודה אוקטביה 09-13מוביל אויר ימין

AC273KI17 - פח חזית

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,498.49כן

AC273VW15-19 חליפי4,091.65כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח חזית



AC275KI15-17 חליפי3,960.02לאקאיה קרניבל ש' 15-20פח חזית

AC27CV11 - 4/5גשר על' לפח חזיתD 11-17 'חליפי887.76כןשברולט סוניק ש

AC2IN15 - פח חזיתQ70 15-18 חליפי3,133.82כןאינפיניטי

AC2MG18 - ש' 18-23פח חזית ZS חליפי682.17כןאם ג'י

AC2SZ15 - חליפי1,906.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22גשר על' לפח חזית

AC30HY07-11 חליפי884.25כןיונדאי אקסנט ש' 07-11פח חזית

AC312AU2.0L 04-05 ש' 04-05פח חזית A3 חליפי1,960.02לאאודי

AC315AU08-10 ש' 08-15פח חזית A4 חליפי2,536.98כןאודי

AC31MI21 - חליפי384.56כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך ימין לפח חזית

AC320AU11- ש' 11-18פח חזית Q3 חליפי3,951.22כןאודי

AC332AU15 - ש' 11-18פח חזית A1 חליפי3,806.02לאאודי

AC33CV08- חליפי2,393.70כןשברולט קרוז 08-20כיסוי גשר עליון לפח חזית

AC33HY01-03  חליפי1,653.52כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03פח חזית

AC34MA4D 04-08 4פח ניצב חזיתD 04-09 'חליפי80.27כןמאזדה 3 ש

AC38MA5D 07- 5כיסוי גשר עליון לפח חזיתD 07-14 'חליפי109.64כןמאזדה 2 ש

AC3DC18 - חליפי2,732.37כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח חזית

AC408TO02-05 חליפי869.42לאטויוטה היילקס ש' 02-05פח חזית

AC40CI07- (בנזין) ש' 07-10פח חזית C-4 חליפי1,013.38כןסיטרואן פיקסו

AC418TO07- ש' 07-09פח חזית RAV-4 חליפי896.73לאטויוטה

AC422TO08 - חליפי126.29כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך ימין לפח חזית

AC424MI15 - חליפי1,092.25כןמיצובישי טרייטון 15-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC431MI14 -19 חליפי568.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גשר על' לפח חזית

AC432PE08- 1.4 חליפי898.22כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח חזית

AC433CI09- חליפי1,157.88כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח חזית

AC433MI17 - ש' 17-19קורה אנכית שמ' לפח חזית ASX חליפי270.27כןמיצובישי

AC433PE08-  1.6 חליפי1,553.00כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח חזית

AC43SZ02-07 4/5גשר עליון מרכזי לפח חזיתD 02-04 'חליפי153.44כןסוזוקי ליאנה ש

AC445SU08-09 ש' 08-13גשר על' לפח חזית B3 חליפי178.22כןסובארו

AC453CIDSL 09- חליפי1,356.03כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח חזית

AC457TO15-19 חליפי1,168.23כןטויוטה היילקס ש' 15-21פח חזית מושלם

V8Y08075349B920 - 4/5פס קישוט למגן קדמי ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי326כןאודי

7422R511- ש' 11-18סורג מגן קדמי  C-4 מקורי853.42לאסיטרואן

מקורי1,385.40כןשברולט קרוז 08-20חישן רברס לפגוש אחורי -13 (ח)13242365

850189193R

פח אבנים/ספוילר אחורי עם חיישנים 

מקורי1,797.32כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-2117-23

מקורי4,238.75לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פח אבנים/ספוילר אחורי - 5053869610

מקורי103.92לאלקסוס  RX ש' 08-22כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד' -521284890508

V3V0853677A9B920 - מקורי366כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג מגן קדמי

7608560052A0-09 ספוילר אחורי עליון לדלת מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי4,741.57כן13

מקורי1,967.72לאאופל קרוסלנד X - 18פינה ימ' למגן אח' - 3909738818

57702AN12021 - מקורי8,610.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21מגן אח' חיצוני

7013LC11-12 ('קד) ש' 11-18מגן מנוע תחתון  C-4 מקורי1,261.49לאסיטרואן

71503SMGE0009-10 '5/3פינה ימ' למגן אחD 06-12 'מקורי519.84כןהונדה סיוויק ש

מקורי911.46לאאופל מוקה ש' - 21מגן קדמי פנימי צר - 983497958021

V5JC857551F2F413 - מקורי388לאסקודה ראפיד ש' 13-18סך שמש שמאל

866143W00010- 'מקורי203.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12תומך ימ' למגן אח

V6V6807305-15 (סטיישן) מקורי714כןסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' פנימי

57705AN04021 - מקורי937כןסובארו אאוטבק ש'  - 21קלקר עליון למגן קדמי



7410NQ11-12 ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי  C-4 מקורי807.92לאסיטרואן

7179161M0013 - קרוסאובר 13-16קלקר למגן קדמי עליון SX4 מקורי605כןסוזוקי

BHN9519B0B13 - 4/5ספוילר אחורי תחתון ימיןD 13-18 'מקורי188.36כןמאזדה 3 ש

V5Q0825202S13 - מקורי505כןסקודה אוקטביה 13-16מגן מנוע תחתון ימין

V575853668J041(קופרה) מקורי1,258.00כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי - 20

V82A80737819 - 'ש' - 19תומך ימ' למגן אח A1 מקורי475לאאודי

850225FB5Aמקורי4,158.14לאניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20 (לבן) דגם ספורט

V6V08536319B915 - מקורי45כןסקודה פביה ש' 15-21פס קישוט  לסורג מגן קדמי

622566HJ0A(ספורט) ש' 14-19גריל תחתון ימין - 18 Q50 מקורי572.66לאאינפיניטי

V3V0853666B9B920 - מקורי153לאסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון ימין

865151G00007- מקורי48.4לאקאיה ריו ש' 07-12תומך שמאל (ניצב) למגן קדמי

מקורי166.15כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 532854293007-09

85227JD01A08- 'מקורי283.05כןניסאן קשקאי ש' 08-14תפס  צדדי שמ' למגן אח

מקורי166.15כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל 532864293107-09

98178381XT19 - איירקרוס - 19כיסוי בסורג מגן קדמי C-5 מקורי344.5לאסיטרואן

71502TNYG00ZH19 - 'ש' - 19פינה ימ' למגן אח CR-V מקורי1,969.06לאהונדה

86543K700020 - ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי i10 מקורי145כןיונדאי

מקורי10,322.33לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מגן קדמי חיצוני - 5111806458117

V5H0853666J9B921 - מקורי312כןפולקסווגן גולף ש' - 21גריל תחתון ימין

מקורי10,184.45לאב.מ.וו 200 ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 5112739034816

מקורי119.87לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 4275211220

מקורי2,401.87כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פינה שמאל למגן קד' - 4274951820

29110A460016 - מקורי1,213.20כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן מנוע תחתון

29110F1550(דגם בנזין) מקורי3,492.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע תחתון - 19

850459170R18 - 'מקורי165.18לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

מקורי4,502.00לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר אחורי 521697801014-17

B1Z5807394

תומך ימ' צדדי למגן אח' (פלסטיק 

מקורי46לאסקודה אוקטביה 09-13שחור) -09

V5G0853211E9B9

גריל תחתון שמאל עליון עם חור ללא 

מקורי168לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ניקל  13-16

מקורי608.31לאב.מ.וו X6 ש' - 20מגן אח' פנימי מרכזי - 5112807033220

מקורי524.31לאפורד טרנזיט ש' 14-21גריל תחתון שמאל - 240206020

5312802210V 19 - 4כיסוי שמאל בסורג מגן קדמיD 19 - 'מקורי301.54כןטויוטה קורולה ש

V7C0804665F16 - מדרגה במגן אחורי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי5,514.00לא22

מקורי17,114.90לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני - 5111806247815

86511K200020 - מקורי3,140.00כןיונדאי וניו - 20מגן קדמי חיצוני עליון

5144233220V 18 - מקורי3,482.26לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן מנוע תחתון

מקורי3,874.00לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פח אבנים/ספוילר אחורי 5112741350114-19

מקורי1,261.66לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 4276156020

V2K5853666C9B916 - מקורי797לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20גריל תחתון ימין עם חור

7171260P1000014 - 'מקורי205.2כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד

2370269V 14 - מקורי3,281.25לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן אח' פנימי

מקורי3,241.50לאב.מ.וו X6 ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי51128099220

86577G630017-20 (מגלש) ספוילר/פח אבנים קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי745.5כן

מקורי4,397.43לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון - 18 (קאסטום)2337833

V2GM807393P20 - 'מקורי174לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך שמ' למגן אח

מקורי1,909.97לאשברולט סילברדו - 20מדרך עליון למגן אחורי - 8456476420

86561A8020מקורי973.3לאקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי - 16 היברידי

5215933982V 18-20 מקורי5,909.40לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן אח' חיצוני



מקורי4,821.19לאאופל גרנדלנד X - 18מגן אח' חיצוני - 164968708018

168418871T22 - מקורי6,939.77כןאופל אסטרה ש' - 22מגן קדמי חיצוני

57734AL05015 - מקורי966לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי כסוף

מקורי3,278.93כןאופל אסטרה ש' - 22מגן קדמי פנימי - 983964318022

תומך ימ' למגן אח' 521576001003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי163כן08

V81A807671B4W3V 17-20 ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q2 מקורי594לאאודי

7841X3

תומך צדדי ימין לכנף קדמי (שחור) -07 

מקורי337.15כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10(ח)

620305FA0J

מגן קדמי פנימי מרכזי - 20 (דגם 

מקורי2,023.31לאניסאן מיקרה - 20ספורט)

V3V0853767A2ZZ15 - מקורי254כןסקודה סופרב ש' 15-22קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

V6J0853666D9B9(ח) מקורי244לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון ימין -15

622542307R18 - מקורי2,220.88כןרנו מגאן סטיישן - 18סורג מגן קדמי

V5G0857551AG2F413 - מקורי1,015.00כןסקודה אוקטביה 13-16סך שמש שמאל

מקורי5,368.70לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14קורת תמיכה למגן אחורי - 5181303610

מקורי1,031.94לאאם ג'י EHS ש' - 21סורג מגן קדמי - 1002114921

7881135601(XLV) 17- מקורי3,433.10לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן אח' חיצוני עליון

מקורי1,497.94לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פס קישוט למגן קדמי שחור -9689567712

V8V0807065AFGRU

 (S LINE) 17 - מגן קדמי חיצוני

ACTIVE12-19 'ש A3 מקורי5,920.00לאאודי

מקורי1,113.54כןסיטרואן ג'אמפי - 18מוביל אוויר שמאל במגן קדמי - 980829378018

622253HN0A13- מקורי166.5כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19תומך שמאל למגן קדמי

V8V3807434D9B917 - ש' 12-19ספוילר אחורי A3 מקורי1,530.00לאאודי

V6J0807521D9B915- מקורי836כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח אבנים/ספויילר אחורי

57756AN35021 - 'מקורי188כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט שמ' למגן אח

7452KS(ח) ש' 07-10פס קישוט למגן קדמי ימין -07 C-4 מקורי519.17כןסיטרואן פיקסו

79183JD000(ח) למגן אחורי (מרכזי) -08 R=L מקורי41.7לאניסאן קשקאי ש' 08-14תפס

V8Y58073784D 20 - '4/5תומך ימ' למגן אחD 20 - 'ש A3 מקורי194לאאודי

57756AN03021 - מקורי188כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט למגן קדמי שמאל

V8Y58073774D 20 - '4/5תומך שמ' למגן אחD 20 - 'ש A3 מקורי194לאאודי

57705XC02A20 - 'מקורי550לאסובארו איבולטיס - 20קלקר למגן אח

852250976R18 - 'מקורי1,090.08לארנו מגאן סטיישן - 18תומך שמ' למגן אח

V5L0807049A14 - מקורי71כןסקודה יטי 14-18תומך שמאל למגן קדמי

V8V380731916 - ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי A3 מקורי721לאאודי

866123W05010- מקורי3,046.60לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן אח' חיצוני

V2GM805588C20 - מקורי4,068.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פח חזית

625000427R(ZEN) 20 - מקורי3,701.70לארנו קליאו - 20פח חזית

7239052R0000017 - מקורי385.3כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גשר רדיאטורים

מקורי2,788.62לאשברולט ספארק 15-18גשר על' לפח חזית - 4258164415

V7C080558818 - פח חזית

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי4,550.00לא22

V8W080559416 - ש' 16-19פח חזית A4 מקורי2,991.00לאאודי

מקורי1,995.55לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית (חיצוני בלבד) - 2310603315

מקורי936.31לאשברולט סילברדו 13-19תומך תחתון לפח חזית - 2337915415

52154F401017 - תפס שמאל למגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי51כן22

מקורי551כןאופל אסטרה ש' 16-19פח חזית עליון -3901736016

53203KK02020 - מקורי1,649.40כןטויוטה היילקס ש' 15-21קורה אנכית שמ' לפח חזית

60400TF0G00ZZ(ח) מקורי4,716.39כןהונדה ג'אז ש' 09-11פח חזית 09-11

641010X20211- ש' 08-14פח חזית i10 מקורי1,397.00לאיונדאי

מקורי353.72לאטויוטה פריוס ש' 16-20פח ניצב חזית - 19 (חשמלי)5321747041



9046722014V 19 - 4קליפס לסף מדרכהD 19 - 'מקורי13.99כןטויוטה קורולה ש

291363X000(ח) ש' 11-15מגן אויר שמאל פח חזית -11 i35 מקורי120לאיונדאי אלנטרה

DHM35215Y20 - 4פח ניצב חזיתD/5D 15-21 'מקורי157.17לאמאזדה 2 ש

71125TM8A01(ח) מקורי642.26כןהונדה אינסייט 09-14כיסוי עליון לפח חזית 09-12

7106F613- מקורי2,280.71כןסיטרואן נמו/ביפר 12-14(ח) פח חזית

04602TM8A00ZZ09-14 מקורי1,335.92כןהונדה אינסייט 09-14גשר על' לפח חזית

60400T7AG10ZZ19 - ש' - 19פח חזית HRV מקורי4,436.78לאהונדה

מקורי1,604.85לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לפח חזית - 984731588019

60400T5AG10ZZ15- מקורי2,328.52כןהונדה ג'אז ש' 15-19פח חזית מושלם

53036K002020 - מקורי332.02לאטויוטה יאריס ש' - 20פח ניצב חזית שמאל

64101J900018-20 מקורי4,574.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח חזית

214961HC1A11- מקורי123.11לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי גשר עליון לפח חזית

29150D750015 - מקורי1,230.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כונס תחתון למעבה מזגן

71410TGGA011.5L 17 - 5פח חזיתD 17-22 'מקורי4,243.82לאהונדה סיווק ש

64101F250019 - מקורי3,673.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח חזית

53205B105006-11 מקורי373.8לאדייהטסו סיריון ש' 06-11גשר על' לפח חזית

64101S800021 - מקורי5,594.00לאיונדאי פאליסייד - 21פח חזית

625003TA0B16 - מקורי3,993.46לאניסאן מקסימה 16-19פח חזית

מקורי745.93לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פח משקפיים קדמי ימין - 5164730787414

V8XA80559415 - ש' 11-18פח חזית A1 מקורי4,125.00כןאודי

C23550331A05-10 (קטן) 'מקורי32.77כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך שמ' למגן אח

866351R000R=L -11 ש' 11-18תומך תחתון למגן אח' פנימי i25 מקורי66כןיונדאי אקסנט

A1178800140999913-16 מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי5,686.00לא13-19

מקורי247.25כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 16 (ח)1609618080

865612T50014- מקורי985.7לאקאיה אופטימה ש' 12-15סורג מגן קדמי אמצעי

71555TBAA0018 - '4תומך שמ' למגן אחD -18 'מקורי29.96לאהונדה סיווק ש

71593TEMM0018 - '4תומך צדדי ימ' למגן אחD -18 'מקורי244.93לאהונדה סיווק ש

7407A31713- 'מקורי1,259.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון שמאל למגן אח

7407A31813- 'מקורי1,259.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון ימין למגן אח

מקורי208.07כןפיג'ו 208 ש' 12-14(ח) כיסוי פנס ערפל ימין -967385698012

מקורי825לאפיאט טיפו ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד'-73563788416

71503TEAT0018 - 4גריל אחורי תחתון ימיןD -18 'מקורי112.06לאהונדה סיווק ש

V5JA8073679B9V 13-16 מקורי79לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון שמאל

823132

כיסוי משולש לרמקול קדמי ימין 

בדשבורד - 10 בעת מכירה להודיע 

מקורי622.68כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18ליאיר בדחיפות!

865141J50012- תומך צדדי ימין למגן קדמיi20 12-15 מקורי157כןיונדאי

A1178801200999917-19 מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי7,250.00לא13-19

525350H01012- מקורי266לאטויוטה אייגו ש' 12-14תומך ימין למגן קדמי

A2058809002999919 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי21,335.05לא14-21

V80A807096E21 - ש' 17-22תומך עליון ימין למגן קדמי Q5 מקורי391לאאודי

71507T5AJ6018 - מקורי167.18לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג למגן אחורי שמאל

865142T50014- מקורי45.2כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימין צדדי למגן קדמי

מקורי556.28כןפיג'ו 208 ש' 12-14תומך מרכזי מגן קדמי -12 (ח)9673855880

86654B200014- 'מקורי136.5לאקאיה סול ש' 14-18תומך ימ' צדדי למגן אח

5QZ58XS9AAV 14 - מקורי3,440.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21פח אבנים/ספוילר אחורי

S6J08536679B9(ח) מקורי409כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג מגן קדמי 09-12

57711FJ0229P13-מקורי2,336.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן אח' פנימי



A2058850024914914-21 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי501.98לא14-21

מקורי224.72לאאופל קורסה ש' 15-19פס קישוט למגן קדמי ימין - 1344243215

A205880184064999914-18 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי11,935.00לא14-21

מקורי259.07כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי ימין-12 (ח)1607988080

A156885260018-19 ש' 13-19מגן אח' חיצוני תחתון GLA X156 מקורי6,248.04לאמרצדס

68306996AAV 14 - מקורי7,452.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי פנימי

52162F401017 - כיסוי וו גרירה במגן אח' תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי171.37כן22

6400C45410- מקורי128לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תומך ימין למגן קדמי

מקורי565.15כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי (גומי) -12 (ח)1608479480

6400D97710- מקורי251כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך פחית ימין=שמאל  למגן קדמי

86562G602017-20 סורג מגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי704.4לא

GS1D50A1191(ח) מקורי12.2כןמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן קד' -08

מקורי210לאפיאט קובו ש' 12-17תריס מזגן קיצוני ימין = שמאל - 73546107612

מקורי1,096.67כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי פנימי -13 (ח)9676906880

86360C500015 - מקורי1,305.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי מצננים עליון

A247880550620- ש' 20-מגן אח' חיצוני תחתון GLA H247 מקורי5,617.62לאמרצדס

752100087R09- 4מגן קדמי פנימיD 09-15 'מקורי1,273.54כןרנו פלואנס ש

מקורי141כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16(ח) גריל תחתון שמאל - 73550230110

מקורי178.48כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד'13- (ח)1608715780

BBM45224009- 4/5תומך שמאל עליון ברזל למגן קדמיD 09-13 'מקורי93.86לאמאזדה 3 ש

5000A307(ח) מגן אח' חיצוני צינור  -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי3,763.94כן15

68406522AC19 - מקורי6,729.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

5370A817(ח) מגן מנוע תחתון מרכזי -13

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,232.00כן15

6410C75014-19מקורי1,190.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן אח' חיצוני

מקורי437.21כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח) גריל תחתון ימין+שמ' סט-160871778013

1618082480

סט גרילים תחתון ימין + שמאל לצבע - 

מקורי636.89לאסיטרואן C-3 ש' 1717-21

71501T7AG0019 - ש' - 19מגן אח' חיצוני HRV מקורי6,331.21לאהונדה

GS1F518G1C1608-12 'מקורי235.29לאמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי שפריצר ימין למגן קד

74110TGGE0017 - 5מגן מנוע תחתוןD 17-22 'מקורי3,800.83לאהונדה סיווק ש

865303X50014-  ש' 11-15מגן קדמי פנימי i35 מקורי1,850.00לאיונדאי אלנטרה

86511H840018-20 מקורי3,579.20כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי חיצוני עליון

A247880530719- ש' - 20מגן אח' חיצוני תחתון GLB מקורי4,391.37לאמרצדס

מקורי1,010.74לאסיטרואן C-3 ש' 17-21סט פסי קישוט ימ' + שמ' למגן אח' - 161803018017

מקורי339.5כןטויוטה RAV-4 ש' 10-12מגן קדמי פנימי-520294209010-12

מקורי795.96לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ספוילר קדמי - 161803728017

865883X70014- 'ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד i35 מקורי152כןיונדאי אלנטרה

V8K0807065CGRU

מגן קדמי חיצוני שחור ללא 

מקורי4,827.00לאאודי A4 ש' 08-15חישן+מתזים -13

מקורי9,057.60לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים - 5054791620

68287976AB19 - מקורי1,886.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי1,244.26כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן אח' חיצוני ניקל (+ פס דריכה) -898102359212

865903X70014- ש' 11-15ספוילר/פח אבנים קדמי i35 מקורי399כןיונדאי אלנטרה

76881SWAS01ZA08 - ש' 08-12כיסוי למתיז מים ימין CR-V מקורי448.83לאהונדה



866313X70014- ש' 11-15מגן אח' פנימי i35 מקורי1,313.00כןיונדאי אלנטרה

V8R0941453

שפם תחתון שמאל לסורג(לפנס) 16 -

מקורי573לאאודי Q5 ש' 0909-16

6410B011WA5D 09 - 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי203לא

8200752844

תומך שמאל למגן קדמי פנימי 08-10 

מקורי248.89כןרנו לוגן 08-11(ח)

מקורי2,540.92לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני 4X4 12-16 לצבע8981965742

A156885032514-17 ש' 13-19מגן אח' חיצוני תחתון GLA X156 מקורי2,860.00לאמרצדס

מקורי168.33כןרנו לוגן 08-11תומך ימ' למגן אח' חיצוני  08-10 (ח)8200846262

מקורי760לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי -521150225013-15

מקורי2,107.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מגן אח' חיצוני -521590299913

מקורי283.9לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סך שמש שמאל - 9532748511

865192B03007-10 מקורי482לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תושבת לוחית רישוי

7422K112- ש' 11-14סורג מגן קדמי RCZ מקורי2,500.45לאפיג'ו

GHP9501T1D13-16 סורג מגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי226.88לא18

A167880980219- ש' -19פח אבנים/ספוילר אחורי GLE V167 מקורי8,284.66לאמרצדס

29110G600017 - מגן מנוע תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי355כן

D652500U1C

תומך שמאל צדדי למגן קדמי (שחור) 

5D 10-115D 07-14 'מקורי87.9לאמאזדה 2 ש

86560H841018-20 מקורי1,156.90כןקאיה סטוניק - 18סורג מגן קדמי

7416X0(ח) ש' 11-14תומך מרכזי למגן אח' -11 RCZ מקורי1,618.67כןפיג'ו

V8U0807442F4U816-18 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' ימ Q3 מקורי78לאאודי

865302W10012- מקורי2,354.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי פנימי

62257HV20A17 - מקורי370.78לאניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון שמאל עם ניקל

GJR9502J113- 'תומך שמ' למגן אח

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי105.56לא18

6400G12115- מקורי1,057.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18גריל תחתון שמאל

V83A807241GRU19- 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד Q3 מקורי173לאאודי

A2228859301919718-22 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי7,061.68לא19

GHP9500S0A13- מגן מנוע קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי302.23לא18

A1188851203999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני עליון A קלאס W177 מקורי17,279.10לאמרצדס

V8K0807283H11 - ש' 08-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי A4 מקורי115לאאודי

86575A780016 - מקורי157.8לאקאיה פורטה 13-18כיסוי פתח אויר מגן קדמי שמאל

57707SJ02019-21 מקורי888לאסובארו פורסטר - 19תומך ימין למגן קדמי

5215942944E-MOTION - 19 ש' - 19מגן אחורי חיצוני RAV-4 מקורי8,542.00כןטויוטה

86640J7CA020 - מקורי4,567.20כןקאיה אקס סיד - 20מגן אחורי חיצוני עליון

מקורי3,547.54לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן אח' פנימי - 5112738650417

מקורי524.79לאשברולט סילברדו - 20תומך ימין מרכזי למגן קדמי - 8456847020

V5NA807441B9B920 - 'מקורי98לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי305.75לאב.מ.וו X6 ש' 10-19כיסוי וו גרירה במגן אח' - 5112731988615

מקורי3,614.95לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מגן קדמי פנימי - 5111737872717

86553J7CA020 - מקורי160.2כןקאיה אקס סיד - 20תומך שמאל למגן קדמי

86551J7CB020 - מקורי1,190.10כןקאיה אקס סיד - 20גריל תחתון שמאל

86614J7CA020 - 'מקורי394לאקאיה אקס סיד - 20תומך צדדי ימ' למגן אח



מקורי3,150.78לאב.מ.וו X2 ש' 18-מגן אח' פנימי - 5112742644418

מקורי1,049.29לאב.מ.וו 120 ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 5111737166715

86537K7000

מסגרת ניקל לתאורת יום שמאל - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי56כןיונדאי

V8U0807434Q4U8

פח אבנים/ספוילר אחורי - 11 

EXSECUTIVE/LUXURY11-18 'ש Q3 מקורי1,722.00לאאודי

D1427509- מקורי254.94לאפורד אדג' ש' 09-14תומך ימין למגן קדמי

6407A36620 - ש' - 20קישוט ניקל עליון לגריל תחתון ימין ASX מקורי1,071.00לאמיצובישי

57731SJ14019-21 מקורי569לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון ימין עם חור

מקורי2,126.15לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי בומבה -570144703013

86517K7000(PRIME) 20 - 'ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד i10 מקורי100כןיונדאי

8148202A01CW 19 - 5גריל תחתון שמאלD/SW 19 - 'מקורי825.53לאטויוטה קורולה ש

86568J7CA020 - מקורי449.4לאקאיה אקס סיד - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

8504460160A018 - כיסוי למתיז מים ימין במגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי240.88לא21

23478375

פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 16 

V16-19 'מקורי529.92לאשברולט מאליבו ש

86541S100019 - מקורי379לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

V2G0853101E2ZZ21 - 5-קישוט ניקל תחתון לסורג מגן קדמיD 18 'מקורי756לאפולקסווגן פולו ש

מקורי945לאפיאט דובלו ש' 10-18קלקר למגן קדמי - 5197424215

V2G0807050A21 - 5-תומך ימין למגן קדמיD 18 'מקורי199לאפולקסווגן פולו ש

86510L503020 - מקורי6,286.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי חיצוני עליון

960171KA0A(ח) מקורי93.81כןניסאן ג'וק 10-14ספוילר קד' שמאל -10

52811SJ00019 - מקורי3,220.00לאסובארו פורסטר - 19תריס סורג מגן קדמי דינאמי

מקורי5,387.78לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן קדמי חיצוני - 15611740016

850716CA0H19 - 'מקורי1,406.65לאניסאן אלטימה ש' - 19פס קישוט למגן אח

7881235501ABT(XLV) 17- מקורי1,890.10לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי1,110.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22גריל שמאל במגן אחורי - 131616370022

1867578

פינה שמאל למגן אחורי -14 (דגם 

מקורי1,182.82כןפורד טרנזיט ש' 14-21ג'מבו) (ח)

86530T110021 - ש' - 21סורג מגן קדמי G80 מקורי3,305.00לאגנסיס

04711SNBE00ZZ06-08 (ללא ערפל) 4מגן קדמי חיצוניD 06-12 'מקורי2,619.47לאהונדה סיווק ש

71598TF000309- 'מקורי147.89לאהונדה ג'אז ש' 09-11תומך שמ' למגן אח

מקורי174.5כןטויוטה אוונסיס 09-14כיסוי וו גרירה במגן קד'  ימין 532850590109-12

5827054P0000015-18 מקורי2,508.60כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי פנימי

מקורי315.26כןשברולט ספארק 11-15קשוט ניקל לפנס ערפל ימין -14 (ח)95080065

V5Q0919275CGRU15 - מקורי982כןסקודה סופרב ש' 15-22חיישן אחורי אמצעי

57734SJ080(רגיל) מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספוילר/פח אבנים קדמי - 22

ספוילר קד' שמאל 768526001009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי207.07לא13

57707SJ13022 - מקורי888לאסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

7171157M00CAF13 - מקורי5,085.60כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מגן קדמי חיצוני

V5JA807682B9B917 - מקורי84כןסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

7177254P00PSD15 - מקורי803.9לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט תחתון למגן קדמי

866132L30009- '(סטישין)09-12תומך שמ' צדדי למגן אח CW i30 מקורי114לאיונדאי

H50304EAMA14- מקורי2,376.58לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' פנימי

7181154P11N4915 - מקורי4,741.20כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V81A807550D21 - ש' 17-22קלקר למגן קדמי Q2 מקורי272כןאודי

7187154P00PSD15-18 מקורי1,387.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ספוילר אחורי

V81A807682R9B921 - ש' 17-22גריל תחתון ימין Q2 מקורי316כןאודי



7422AE07- ש' 07-10סורג מגן קדמי C-4 מקורי805.5לאסיטרואן פיקסו

V6RA825201(ח) מקורי735כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן מנוע תחתון שמאל - 13

52021KK01015- מקורי2,271.16לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך מרכזי למגן קדמי

V81A853054C4W321 - ש' 17-22קישוט גריל תחתון ימין Q2 מקורי308כןאודי

7414SC

גריל תחתון  +חור  ערפל 7מקומות  

( R=Lסט)ש' 07-10 C-4 מקורי768.95כןסיטרואן פיקסו

86517A700013- (לפנס) מקורי106.7כןקאיה פורטה 13-18שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי383כןפג'ו 308 08-13ספוילר קדמי (L+R) סט 967652518008-09

57707AJ26010- מקורי99כןסובארו אאוטבק ש' 10-11(ח) תומך ימין למגן קדמי

1WD25TZZAE17 - מקורי1,377.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי תחתון במגן אחורי

108398800J21 - 'מקורי18.97לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך שמ' למגן אח

62031W030P(INSTYLE) 20 - ש' - 20מגן קדמי פנימי ASX מקורי3,510.00לאמיצובישי

V5FA807568D9B920 - מקורי1,207.00כןסיאט לאון ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

74110TF0G00(ח) מקורי2,990.94כןהונדה ג'אז ש' 09-11מגן מנוע -09

622574BA0B15- טרייל ש' 15-23גריל תחתון שמאל עם חור לערפל X מקורי426.29כןניסאן

V5FA8059039B920 - מקורי1,070.00כןסיאט לאון ש' - 20ספוילר קדמי תחתון

71116TM8A01(ח) מקורי1,060.71כןהונדה אינסייט 09-14ספוילר תחתון קד' שמאל -09

F20301HAMH(ח) -מקורי753.01כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תומך מרכזי למגן קדמי תחתון 11

V5FA806333GRU20 - מקורי2,067.00כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי עליון במגן קדמי

950584394D 5D 11- 4/5מגן אח' פנימיD 11-17 'מקורי3,230.66לאשברולט סוניק ש

7414TZ08-09 'מקורי195.52כןפג'ו 308 08-13(ח) כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי2,218.89לאאופל מוקה 14-16מגן קדמי חיצוני תחתון - 9529946514

74117TM8A00(ח) מקורי996.77כןהונדה אינסייט 09-14מגן אבנים קדמי

865932P00010- מקורי113.2לאקאיה סורנטו ש' 10-12תומך שמאל למגן קדמי עליון

B63C50C1217 - 4/5קישוט לגריל תחתון ימיןD 13-18 'מקורי217.58כןמאזדה 3 ש

6402A53520 - מקורי1,553.00לאמיצובישי טרייטון - 20סורג מגן קדמי

7416F9(ח) מקורי365.49כןפג'ו 308 08-13מגן אח' פנימי 08-10 פלסטיק

V8W0807065KGRU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

מקורי10,341.00לאאודי A4 ש' 1616-19

85022BR10H

מגן אח' חיצוני עם חיישנים -08 (5 

מקורי4,497.29לאניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות)

7416G2

סט תומכים ימין שמאל למגן קדמי 08-

מקורי480.3לאפג'ו 308 0908-13

V575853949A16 - מקורי81לאסיאט אטקה ש' 16-21כונס שמאל במגן קדמי

V8U0807061N4U815 - ש' 11-18ספוילר קדמי Q3 מקורי1,301.00לאאודי

7414SQ08- מקורי932.13לאסיטרואן ג'אמפי 08-11סורג מגן קדמי

631409063R17 - 4 ש' 17-23תומך ימין למגן קדמיD מקורי930.8לארנו גרנד קופה

מקורי2,196.46לאטויוטה אוריס ש' 15-18גריל תחתון שמאל+חור -520400221015

V8U0807233E15 - ש' 11-18מגן מנוע תחתון Q3 מקורי567לאאודי

D03P501115D 10-11 5קלקר למגן קדמיD 07-14 'מקורי327.77לאמאזדה 2 ש

7410JN10-11 מקורי4,225.17לאפיג'ו 3008 10-16מגן אח' חיצוני

V5E0955110HGRU14- מקורי60לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מתז פנס ימיו

מקורי4,069.37לאשברולט קפטיבה ש' 07-10מגן אח' חיצוני (עם חיישנים) 9667124207-10

5310202450SW 19 - 5סורג מגן קדמיD/SW 19 - 'מקורי1,423.00כןטויוטה קורולה ש

86512L510020 - מקורי3,794.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

V2G0853712B2ZZ

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

21-5D 18 'מקורי434לאפולקסווגן פולו ש

86524H9020

גריל תחתון ימין עם חור וקישוט ניקל - 

175D/4D 17-22 'מקורי139.3לאקאיה ריו ש



521596A96318 - מגן אח' חיצוני ארוך

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,890.00כן21

V2G6807453B21 - '5-תומך שמ' למגן אחD 18 'מקורי269לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,159.75כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מתז לפנס שמאל במגן קדמי - 852084207019

620843273R18 - מקורי921.91כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט למגן קדמי כסוף

מקורי1,928.97לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט ימ' למגן אח' - 527524802018

86588J700019 - '5/סטיישן ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קדD מקורי78.3כןקאיה סיד

5211347901

פינה שמאל למגן קד' ללא חיישן - 20 

מקורי1,263.07לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

86553J700019 - 5/סטיישן ש' - 19תומך שמאל למגן קדמיD מקורי160.2כןקאיה סיד

FDLC3Z17757B

מגן קדמי חיצוני ניקל ללא חורים לערפל 

מקורי10,788.37לאפורד F -350 ש' 17-21- 20

86552L100020 - מקורי225כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי756.14כןשברולט בלייזר - 19ספוילר קדמי - 4248533119

86614J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19תומך ימ' למגן אחD מקורי394כןקאיה סיד

52453F413020 - מגן אח' חיצוני תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,927.00כן22

865C2L110020 - מקורי328לאיונדאי סונטה ש' - 20גריל תחתון ימין

51117336512V 15 - ש' 10-19גריל תחתון ימין X6 מקורי944.08לאב.מ.וו

D1485409- מקורי3,152.47לאפורד אדג' ש' 09-14מגן אח' חיצוני

86511H900017 - 5מגן קדמי חיצוניD/4D 17-22 'מקורי5,226.00כןקאיה ריו ש

86651L130020 - 'מקורי408כןיונדאי סונטה ש' - 20תומך צדדי שמ' למגן אח

V5NN807241C041

כיסוי וו גרירה במגן קד' תחתון - 22 

מקורי309כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

מקורי2,049.22לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי 5112730344112-18

מקורי862.6לאפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימ' למגן אח' - 14 (קאסטום)2029431

86614H92004D - 17 '5תומך צדדי ימ' למגן אחD/4D 17-22 'מקורי217.3כןקאיה ריו ש

מקורי1,385.11לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג מגן קדמי - 5111738335315

86529L511020 - 'מקורי220כןיונדאי סונטה ש' - 20תושבת לוחית רישוי קד

86617F150019 - 'מקורי144.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי48.41לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל (ללא ערפל) -9483114908

622221036R18 - מקורי125.4לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך צדדי ימין למגן קדמי

865142S00010- תומך צדדי (מסילה) ימין למגן קדמיIX35 10-15 מקורי167לאיונדאי

6400F22214-19 מקורי143כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך ימין למגן קדמי

866132S00010- 'תומך צדדי שמ' למגן אחIX35 10-15 מקורי198לאיונדאי

V6J0807929B09 - (כוורת) מקורי584לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך קדמי תחתון מרכזי

מקורי288.64לאשברולט קפטיבה ש' 11-16תומך ימין למגן קדמי -9680410011

V5F0807421GRU12-16 מקורי3,253.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני

71501SMGE50ZJ5D 09-10 5/3מגן אח' חיצוניD 06-12 'מקורי2,599.52לאהונדה סיוויק ש

V5F08075219B912-16 מקורי814כןסיאט לאון ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי

V5E0853677J9B917 - מקורי423לאסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג מגן קדמי

64900H805017 - 5מגן קדמי פנימיD/4D 17-22 'מקורי2,640.30לאקאיה ריו ש

MN133659HA04-07 (קצר) 'מקורי4,053.00לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מגן אח

168418891T22 - מקורי6,144.81כןאופל אסטרה ש' - 22מגן אח' חיצוני

57731FL970(CROSSTREK) 21 - ש' - 18סורג מגן קדמי XV מקורי444לאסובארו

866831Y220(ח) 5תומך ימ' עליון למגן אח' -11D 11-16 מקורי108.9כןקאיה פיקנטו

57707SJ03119-21 מקורי998לאסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

מקורי2,671.31כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן קדמי פנימי -12 (ח)13348818

865112S30010- מגן קדמי חיצוניIX35 10-15 מקורי3,556.00כןיונדאי

261528603R

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין + שמאל 

מקורי874.12לארנו מגאן סטיישן - 18עם חיישן - 18

521630K03015- מקורי1,373.68כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי ימין למגן אחורי חיצוני



625262537R

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי825.88לארנו מגאן סטיישן - 1818

7176185L005PK12-  מקורי106.3כןסוזוקי ספלאש 09-15גריל תחתון שמאל

866421Y20011-(בומבה) '5תומך ימ' למגן אחD 11-16 מקורי295כןקאיה פיקנטו

622A03HN0H13- 'מקורי111.2כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי וו גרירה במגן קד

V8Y5807067AGRU20 - 4/5מגן אח' חיצוניD 20 - 'ש A3 מקורי4,436.00לאאודי

מקורי418.98לאאופל קורסה ש' - 20גריל תחתון ימין ללא חור - 982933448020

V5F0853667J9B9(FR דגם) מקורי497לאסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי - 17

7242052R0020 - מקורי431.6כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן מנוע תחתון שמאל

מקורי548.94כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18(ח) סורג מגן קדמי עליון -74225610

מקורי438.58לאאופל קורסה ש' - 20קלקר למגן קדמי - 982953188020

מקורי9,331.44לאקאדילאק XT6 20-22מגן אח' חיצוני - 8471911920

602001192ABDQJ23 - מקורי3,515.06לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23מגן אח' חיצוני

F31611HBMA

תומך שמאל לכנף קדמי (ברזל) 11-13 

מקורי112.54כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13(ח)

V575853668M9B920 - מקורי498לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי

7175168L005PK11- מקורי58.9כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16גריל תחתון ימין ללא ערפל

מקורי997.99לאלקסוס NX ש' 15-23גריל תחתון שמאל 531427807018-21

מקורי111.64כןאופל מוקה X ש' 17-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 4235376417

V57580748020 - מקורי119כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי ימין למגן קדמי

7414RV07-10 (7 מקומות) ש' 07-10סורג מגן קדמי C-4 מקורי671.65לאסיטרואן פיקסו

V3V080724115-19 'מקורי199כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי וו גרירה במגן קד

57711AE130(ח) ש' 00-03מגן אח' פנימי תחתון 00-03 B4 מקורי1,180.00כןסובארו

V3V08536779B915-19 מקורי328לאסקודה סופרב ש' 15-22סורג מגן קדמי

526180H03015-  מקורי1,147.94לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן מנוע תחתון

מקורי258.41לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך ימ' צדדי למגן אח' -5051605110

85022HV13C(לבן פנינה) מקורי7,584.11כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני - 17

מקורי291.63לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' - 163265718019

מקורי4,489.00כןטויוטה אוונסיס 15-18מגן אחורי חיצוני -521590591215

V575853665Q9B920 - מקורי321כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל

7452TP09- מקורי825.11לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן קדמי ימין

V3V08536659B915-19 מקורי101כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון שמאל

מקורי174.5לאטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי וו גרירה שמאל במגן קד' 521281291110-12

620226PA5B20 - מקורי6,913.26לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון לבן פנינה

V8V4807739A5D 16 - 'ש' 12-19תומך צדדי שמ' למגן אח A3 מקורי31לאאודי

521050E902

מגן אח' חיצוני ללא חורים -10 

RX350/RX45008-22 'ש RX  מקורי7,528.05לאלקסוס

620226PA5C20 - מקורי7,444.93לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני עליון כסוף

620225NA0J19 - ש' 19-22מגן קדמי חיצוני QX50 מקורי9,737.47לאאינפיניטי

10626924SEPP21 - ש' - 21מגן קדמי פנימי EHS מקורי1,972.92לאאם ג'י

57765AG011

תומך שמאל למגן קדמי (מוביל) 04-06 

מקורי259כןסובארו B4 ש' 04-06(ח)

71502TF0J00(ח) מקורי439.88כןהונדה ג'אז ש' 09-11ספוילר אחורי -09

מקורי1,763.59לאלקסוס IS300 ש' - 21מגן קדמי פנימי - 521315316021

V82A80739419 - 'ש' - 19תומך צדדי ימ' למגן אח A1 מקורי548כןאודי

1632656480

סט גרילים ללא ערפל תחתון ימין + 

מקורי628.01לאסיטרואן ברלינגו - 19שמאל - 19

D10J502H1B(ח) ש' 17-21תומך ימ' למגן אח' - 17 CX-3 מקורי66.61כןמאזדה

מקורי683.39לאאופל אינסיגניה 17-18גריל תחתון ימין - 3911034217

V81A95510117 - ש' 17-22מתיז מים לפנס ראשי במגן קדמי Q2 מקורי471לאאודי

6430A38820 - 'ש' - 20תושבת לוחית רישוי קד ASX מקורי415לאמיצובישי



מקורי3,356.17לאקאדילאק ATS 13-21פס קישוט למגן קדמי - 2287965616

68262001AA17 - מקורי9,188.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני תחתון

V5658076119B917-20 מקורי406כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי102.71לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מסגרת גריל תחתון ימין - 4261579520

86544L110020 -  מקורי182לאיונדאי סונטה ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי

V5G6807568R9B9V 17 - מקורי3,725.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח אבנים/ספוילר אחורי

86612G6700(X LINE) 20 - מגן אח' חיצוני תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי949.6כן

84135G200016 - מקורי1,800.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן גחון קדמי שמאל

86665G6700

 X) 20 - פח אבנים/ספוילר אחורי

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי444.8כן

5212847908

כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 20 

מקורי171.8לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

מקורי2,040.50כןלקסוס NX ש' 15-23גריל תחתון שמאל - 531427809018

מקורי1,207.26לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי - 18 (קאסטום)2211153

51119492878V 19 - ש' 19-מגן קדמי חיצוני X5 מקורי17,833.68לאב.מ.וו

86513G6700

 X) 20 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי88.9כן

V7LA807417B9B9

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 15 (2 

דלתות)

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי4,906.00לא15-22

מקורי2,501.84כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן קדמי פנימי - 520214215016

מקורי561.14לאב.מ.וו X3 ש' 13-21תומך שמאל למגן קדמי - 5111739998118

מקורי906.58לאשברולט טראוורס 13-16תושבת מגן אח' פנימי - 2098615713

42755886

 LT) 20 - מגן קדמי חיצוני תחתון

(PLUS20 - 'מקורי3,963.64לאשברולט טריילבלייזר ש

86565G6700

 X) 20 - מסגרת לפנס ערפל שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187כן

64900S151021 - מקורי5,631.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי פנימי

2461496

גריל תחתון שמאל עם ניקל - 21 

(TITANIUM)21 - 'מקורי1,207.03לאפורד פומה ש

86571S150021 - מקורי553כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי פנימי צר

V8XA807083A16 - ש' 11-18תומך שמאל למגן קדמי A1 מקורי38לאאודי

850452921R18 - 'מקורי725.45לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמ' למגן אח

מקורי453.83כןפורד פוקוס ש' 08-11ספוילר אחורי 08-11 (סטיישין)1491644

מקורי3,469.82כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני 12-16 (4X4) שחור 8981934482

B3T580739308- 'מקורי85לאסקודה סופרב ש' 08-13תומך שמ' (מוביל) למגן אח

מקורי268.84לאוולוו XC-60 ש' 18-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 3984640618

2461495

גריל תחתון ימין עם ניקל - 21 

(TITANIUM)21 - 'מקורי1,207.03לאפורד פומה ש

AC458TO13 - חליפי1,036.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18גשר על' לפח חזית

AC470TO16-חליפי700.37כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימיני לפח חזית

AC478TO17 - תומך צדדי שמאל עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי112.12כן22

AC484TO17 - פח ניצב חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי304.95כן22

AC48CI08-11 חליפי1,809.02כןסיטרואן ג'אמפי 08-11פח חזית

AC48VO15 - ש' 15-18פח חזית S60 חליפי4,240.37כןוולוו

AC490TO16 - חליפי481.14כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח ניצב חזית

AC493TO18 - חליפי716.22כןטויוטה קאמרי ש' - 18קורה תומכת פח חזית שמאל

AC496TO19 - ש' - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון RAV-4 חליפי977.15כןטויוטה

AC49AU11-(1.4 ליטר+דיזל)ש' 11-18פח חזית A1 חליפי350כןאודי



AC579RE3D ,CW  10- 3/5פח חזיתD/CW 10-16 'חליפי1,379.09כןרנו מגאן ש

AC64MI00-03 חליפי3,178.90כןמיצובישי לנסר ש' 00-03פח חזית

AC68ME01-05 קורת רוחב/פח חזית תחתון

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,020.90כן05

AC72BM99- חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 99-05פח חזית

AC76BM01-05 ש' 01-05פח חזית X5 חליפי1,570.16כןב.מ.וו

AC76SZ13 - קרוסאובר 13-16גשר על' לפח חזית SX4 חליפי1,156.02לאסוזוקי

AC77MI04-08 חליפי2,275.27כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פח חזית

AC780FO08-12 חליפי1,456.02לאפורד מונדאו ש' 08-12פח חזית פיבר

AC785FO06-11 חליפי1,180.33כןפורד פוקוס ש' 06-08פח חזית

AC83MI08- 4קורת רוחב/פח חזית תחתוןD 08-15 'חליפי699.2כןמיצובישי לנסר ש

AC87MI08 - חליפי854.73כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פח משקפיים קד' שמאל

AC8LE19 - ש' 19-23גשר על' לפח חזית ES חליפי1,091.53כןלקסוס

AC90BM17 - חליפי1,820.00לאב.מ.וו 500 ש' - 17גשר על' לפח חזית

AC91MI10- חליפי694.18כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פנל עליון לפח חזית

AC97ME14- פח חזית

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,506.02לא18

מקורי521.62כןשברולט קרוז 08-20(ח) גשר על' לפח חזית - 2338243015

מקורי132.21כןשברולט ספארק 15-18פח משקפיים קדמי ימין - 15 (ח)95368668

625301229R17 - 4 ש' 17-23קורת רוחב/פח חזית תחתוןD מקורי3,128.56לארנו גרנד קופה

5320533901V 18 - מקורי1,414.87לאטויוטה קאמרי ש' - 18גשר על' לפח חזית

V5NA805588Lמקורי3,632.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח חזית 17-19 דיזל

7104QS11- מקורי1,567.11לאפיג'ו 508 ש' 11-18פח חזית

מקורי58כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קליפס למגן קדמי - 538790216019

625005741RV 17 - 4 ש' 17-23פח חזיתD מקורי5,947.91לארנו גרנד קופה

מקורי83כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך עליון שמאל לפח חזית - 521424202019

מקורי1,056.40לאטויוטה קורולה ש' 13-18גשר על' לפח חזית - 532050223013

מקורי10,203.28לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי חיצוני - 8472981820

68158580ABV 14 - מקורי271לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

7452KK(ח) ש' 07-10פס קישוט למגן קדמי 7מקומות -07 C-4 מקורי989.44כןסיטרואן פיקסו

86514A700013-(שחור) מקורי86.9לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי ימין למגן קדמי

V5E0807183A17 - מקורי78כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

5827073S0017 - מקורי815.7כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מגן קדמי פנימי

GSH750151(ח) מקורי49.35כןמאזדה 6  ש' - 19תומך ימין למגן קדמי - 19

V56580724817-20 מקורי129כןסקודה קודיאק ש' 17-22קלקר למגן קדמי

GSH75016119 - מקורי49.35לאמאזדה 6  ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי

V5658536779B9V 17-20 מקורי542כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

V81A8538879B921 - ש' 17-22ספוילר קד' שמאל Q2 מקורי95לאאודי

מקורי186.45לאשברולט קרוז 08-20מגן מנוע תחתון -9513637813

V565919491B17 - מקורי43לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי

7414F0(ח) מקורי227.32כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04תומך שמ' למגן אח' 98-04

מקורי3,703.93לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19מגן קדמי פנימי - 177620500119

V565919492B17 - מקורי45לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי

A90688046719B5113- 'פינה ימ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי749.84לא18

71593TR0A0212- '4תומך ימ' למגן אחD 12-17 'מקורי251.94לאהונדה סיווק ש

7414TE

מגן אח' פנימי תחתון 05-08 

מקורי2,120.42כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(SALOON) (ח)

מקורי520.3לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18גריל תחתון שמאל עם חור לחיישן - 15611911216



76886SNBS11ZC06-5/3כיסוי  שפריצר שמאלי במגןD 06-12 'מקורי363לאהונדה סיוויק ש

86613A7000(ח) 'מקורי228.1כןקאיה פורטה 13-18תומך שמ' למגן אח-13

V575807241F041(קופרה) מקורי22כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד' - 21

865152B00006- מקורי271לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך שמאל צדדי למגן קדמי

7178285L005PK09 - מקורי53.7כןסוזוקי ספלאש 09-15פס קישוט למגן קדמי שמאל

71101TV0E00ZG5/3D CW  12-15 מגן קדמי חיצוני

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי3,050.10כן

מקורי41.2כןשברולט קרוז 08-20תומך שמ' למגן אח' -5D 13 (ח)95147078

7414FG(ח) מקורי1,137.09כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08מגן קדמי פנימי 05-08

V65780724119 - 'מקורי143לאסקודה סקאלה - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

V5Q0825206L(ח) מקורי206כןסקודה אוקטביה 13-16מגן מנוע אחורי - 13

מקורי566.65לאסיטרואן ג'אמפי 08-11תומך ימין למגן קדמי (פחית) -78465708

V5C68072879B911- 'מקורי415כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תושבת לוחית רישוי קד

7176061M10C4813 - קרוסאובר 13-16מסגרת לפנס ערפל ניקל שמאל SX4 מקורי403.8לאסוזוקי

V575807221GRU16-19 מקורי2,921.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני

866952R000(ח) 5תומך שמ' למגן אח' עליון 09-11D 07-12 'ש i30 מקורי77כןיונדאי

620223TA0H14- מקורי2,749.90לאניסאן אלטימה ש' 14-15מגן קדמי חיצוני

מקורי134.87כןשברולט ספארק 11-15מסגרת לפנס ערפל ימין -14 (ח)95214496

620224EB0H

מגן קדמי חיצוני + חורים לחיישנים 14-

מקורי3,143.53כןניסאן קשקאי ש' 1614-20

ספוילר קד' ימין 768516001009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי207.07לא13

V3C5807376C06-10 'תפס ימ' למגן אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי121כן

מקורי396.59כןשברולט ספארק 11-15ניקל לפנס ערפל שמאל -14 (ח)95080066

86561A480013 - מקורי706.2כןקאיה קארנס ש' 13-18סורג מגן קדמי

מקורי143.19לאשברולט ספארק 11-15מסגרת לפנס ערפל שמאל -9521449514

V57580593216 - מקורי192כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך ימין למגן קדמי

מקורי6,465.99לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן קדמי חיצוני - 15611740316

865271Y010

גריל תחתון שמאל + חור לערפל (עם 

מקורי149.3לאקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל) -11

מקורי62.94כןשברולט קרוז 08-20תומך שמ' למגן אח' צדדי -CW 13 (ח)95260589

865281Y010

גריל תחתון ימין + חור לערפל (עם 

מקורי149.3לאקאיה פיקנטו 5D 11-16קישוט ניקל ) -11

520210H02112- מקורי633.24לאטויוטה אייגו ש' 12-14מגן קדמי פנימי

86511A7000(ח) מקורי1,989.40כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי חיצוני 13-15

A9068890114-06 תומך ימין למגן קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי369לא18

מקורי2,271.15כןשברולט טראקס ש' 13-16מגן אח' חיצוני -9512900313

852214EA0A14-  'מקורי194.09כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמ' למגן אח

57707SJ10022 - מקורי988לאסובארו פורסטר - 19תומך ימין למגן קדמי

852204EA0A14- 'מקורי194.09כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימ' למגן אח

57707SJ11022 - מקורי888לאסובארו פורסטר - 19תומך שמאל למגן קדמי

V5E0807221P17 - מקורי4,023.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני עם מתזים

622564EA0C14-16 מקורי370.78לאניסאן קשקאי ש' 14-20גריל תחתון ימין

V5E0807184A17 - מקורי78כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

86563A7010

גריל תחתון שמאל עם חור פנס ערפל 

מקורי118.9לאקאיה פורטה 13-1513-18

86564A701013-15 מקורי118.9לאקאיה פורטה 13-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

V5F0853667M9B9V (דגם קופרה) מקורי722לאסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי - 17

V81A853643D4W321 - ש' 17-22פס קישוט למגן קדמי Q2 מקורי355לאאודי



מקורי456.68לאשברולט קרוז 08-20מגן מנוע תחתון ימין -9532322713

מקורי1,195.79לארנו טראפיק ש' 07-10מגן אח' חיצוני 770106612107-10

V83A807682D9B919- ש' - 19גריל תחתון ימין Q3 מקורי639לאאודי

V8V5807065GRU15 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי7,169.00לאאודי

865283Z00012- גריל תחתון ימין עם חור לערפלCW/4D i40 12-15  מקורי147לאיונדאי

V8K5807067AGRU13 - ש' 08-15מגן אח' חיצוני עם חיישנים A4 מקורי4,462.00לאאודי

85228BV80A15 - 'מקורי136.96כןניסאן ג'וק 15-19תומך ימ' למגן אח

A4538800340

מגן אח' חיצוני תחתון 16-19 

(LAUNCH EDITION)16- 'מקורי1,938.77לאמרצדס סמארט ש

A1678804300999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני GLE V167 מקורי11,393.18לאמרצדס

622549HS1A16 - מקורי241.54כןניסאן אלטימה ש' 16-18סורג מגן קדמי

524110R11016- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני תחתון RAV-4 מקורי3,567.94כןטויוטה

866813K700(ח) מקורי458כןיונדאי סונטה ש' 06-09פס קישוט שמ' למגן אח' 08-09

1487601SNG22 - ש' - 22מגן קדמי פנימי Y מקורי887.59לאטסלה מודל

מקורי751.1לאפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון שמאל פנימי 161074448014-18

מקורי1,016.01כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סורג מגן קדמי תחתון -531134208016

865301Y31015- 5מגן קדמי פנימיD 11-16 מקורי1,892.60כןקאיה פיקנטו

A177620490119 - ש' -19מגן קדמי פנימי A קלאס W177 מקורי3,668.45לאמרצדס

מקורי808.5כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל -520304206016

865601Y300(ח) 5תומך מרכזי למגן קדמי -15D 11-16 מקורי264.4כןקאיה פיקנטו

A2058806300999914-18 מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי12,750.27לא14-21

מקורי7,012.70לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן אח' פנימי - 5055858816

מקורי3,600.00כןלקסוס UX200 ש' - 19פינה שמאל למגן קד' - 521137690219

7410KR10-  מקורי4,078.41לאפיג'ו 5008 10-16מגן אח' חיצוני עם חורים לחישנים

V4M0807065ABGRU20- ש' 15-21מגן קדמי חיצוני Q7 מקורי13,426.00לאאודי

866121Y70015- 5פח אבנים/ספוילר אחוריD 11-16 מקורי1,005.40כןקאיה פיקנטו

מקורי91.93לאשברולט ספארק 15-18מגן מנוע תחתון שמאל - 15 (ח)42353386

UR5650280C(ח) פיק אפ 07-10תומך שמ' למגן אח'- 07-10 BT-50 מקורי56.78כןמאזדה

6402A35115- מקורי698כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג מגן קדמי

V5Q0825701C15 - ש' 12-19מגן חום A3 מקורי505לאאודי

מקורי87.5לאשברולט ספארק 15-18תומך שמאל למגן אחורי - 4239648115

מקורי308.66כןפיג'ו 2008 13-19סט תומכים  למגן קדמי -14 (ח)1610145680

מקורי2,506.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח אבנים/ספויילר אחורי -524534290016

מקורי413לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל - 73552702513

מקורי1,365.51לאוולוו XC90 ש' 15-22ספוילר קדמי - 3982986415

850224EB0H14-16 מקורי3,633.71כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני + חיישנים

57731FJ3004X4 15-16 מקורי536לאסובארו אימפרזה 13-16גריל תחתון ימין

מקורי258.25לאפורד פיאסטה ש' 13-18סורג מגן קדמי-180137413

86611A700013-15 מקורי3,068.70לאקאיה פורטה 13-18מגן אח' חיצוני

V6F0807482EYMSV 17 - מקורי734לאסיאט איביזה  ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

5827064R10

מגן קדמי פנימי עם תושבות לחיישן 

מקורי3,002.60כןסוזוקי SX4 קרוסאובר 17-21רדאר - 17

V8V5807671B9B9V 17 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 מקורי705לאאודי

951350785D 13- מקורי65.54לאשברולט קרוז 08-20תומך שמאל למגן קדמי

620903VU0A14- מקורי436.72לאניסאן נוט ש' 14-17קלקר למגן קדמי

57705FL00018 - ש' - 18קלקר עליון למגן קדמי XV מקורי1,260.00לאסובארו

752107934R15- מקורי1,388.37לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגן קדמי פנימי

521195E905(ח) ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 16- 13 IS250 מקורי3,502.00לאלקסוס

7871135100(EX) 15- מקורי3,039.80לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן קדמי חיצוני עליון



52151020605D 15 - מקורי2,434.28לאטויוטה אוריס ש' 15-18פח אבנים/ספוילר אחורי

V2E180730207-10 מגן אח' חיצוני

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי2,278.00כן11

7171163T1079922 - קרוסאובר - 22מגן קדמי חיצוני עליון SX4 מקורי2,340.90כןסוזוקי

865133W00010- מקורי282.4לאקאיה ספורטג' ש' 10-12תפס צדדי שמאל למגן קדמי

570140D03014- מקורי971.86לאטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמאל למגן קדמי בומבה

865513W00010- מקורי112.9כןקאיה ספורטג' ש' 10-12תומך עליון שמאל למגן קדמי

מקורי420.05לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19תומך שמאל למגן קדמי - 910885040019

71130TV0E0012-מגן קדמי פנימי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי2,757.02כן

865123K500(ח) מקורי90.3כןיונדאי סונטה ש' 06-09גריל תחתון שמאל 08-09

71192TV0E0112-תומך  ( ניצב)שמאל למגן קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי336.22כן

865202K510(ח) מקורי459.8כןקאיה סול ש' 12-13קלקר למגן קדמי-12

90788556009K8319 - 'מקורי2,534.98לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה שמ' למגן אח

V57A807109E

 ,AMBITION) 18 - מגן קדמי פנימי

(STYLE18-21 מקורי1,481.00כןסקודה קארוק

12018414D 02-05 מקורי2,215.55כןפורד פוקוס ש' 00-05מגן אח' חיצוני

מקורי2,768.93לאאם ג'י EHS ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי - 1087005821

1.76881E+1313 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי4,109.70לא18

62022BV80H15- מקורי2,563.46לאניסאן ג'וק 15-19מגן קדמי חיצוני

71104TV0E0012-גריל תחתון ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי319.84כן

מגן אח' חיצוני תחתון - 292885152515

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי7,689.98לאש' 15-20

D10J502J1B17 - 'ש' 17-21תומך שמ' למגן אח CX-3 מקורי66.61כןמאזדה

5828085L0012- מקורי707.2כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי פנימי תחתון

מקורי748.9לאסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח' - 981680878019

39165985(ENJOY PLUS) 20 - מקורי2,509.71לאאופל קומבו לייף - 20מגן אח' חיצוני

9814296480V 16 - ש' 16-18סורג מגן קדמי C-4 מקורי1,447.16לאסיטרואן פיקסו

V57A12176318 - מקורי83כןסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר שמאל למגן קדמי

68333496AA17 - מקורי7,665.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון עם מתזים

LR12944019 - מקורי4,078.30לאדיפנדר 19-סורג מגן קדמי

מקורי1,073.27כןסיטרואן ברלינגו - 19פינה ימ' למגן אח' - V 19 (ח)9816789580

7188079J005PK5D 11- '4/5פס קישוט שמ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי232כןסוזוקי

1617535980V 14 - ש' 14-16מגן קדמי חיצוני C-4 מקורי4,988.63לאסיטרואן פיקסו

מקורי3,347.11לאאופל מוקה X ש' 17-20מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים - 4254866317

תומך צדדי ימ' למגן אח' 5215560080-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,054.56לא13

V6R0821142B10- 5תומך ימין לכנף קדמיD 10-17 'מקורי231כןפולקסווגן פולו ש

758901007R14 - מקורי1,601.60כןרנו טראפיק ש' 14-22מגן מנוע תחתון

V5F08536679B912-16 מקורי463לאסיאט לאון ש' 12-19סורג מגן קדמי

מקורי939.35כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי עליון - 980849078016

865611W20012-14 5סורג מגן קדמיD 12-16 'מקורי492.7כןקאיה ריו ש

V5J0807248A11 - מקורי119לאסקודה רומסטאר ש' 08-15קלקר למגן קדמי

5828055L000004/5D 08-12-(תחתון)4/5מגן קדמי פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי3,146.80כןסוזוקי



1618037680

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין + שמאל 

מקורי700.04כןסיטרואן C-3 ש' 17-21- 17

865220X00008-09 ש' 08-14סורג מגן קדמי i10 מקורי532לאיונדאי

865201W21012-14 5קלקר למגן קדמיD 12-16 'מקורי619.5כןקאיה ריו ש

85022BR30H

מגן אח' חיצוני (עם חור חיישן) - 08 (7 

מקורי4,305.92כןניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות)

V4KE807549

תושבת פלסטיק תחתונה למגן קדמי - 

מקורי422לאאודי אי-טרון - 1919

57707FJ17012- 'ש' 12-17תומך שמ' צדדי למגן אח XV מקורי222לאסובארו

71110SJD00006-09 ש' 06-09ספוילר/פח אבנים קדמי FR-V מקורי949.76לאהונדה

62022BR10H10- מקורי3,274.90לאניסאן קשקאי ש' 08-14מגן קדמי חיצוני

85071BR10A(7 מקומות) מקורי139.35כןניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -10

850221KA6H10- מקורי3,159.66כןניסאן ג'וק 10-14מגן אח' חיצוני

מקורי1,590.44לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן מצננים תחתון - 981680958019

63330SJDG00ZZ(ח) ש' 06-09תומך ימ' למגן אח' 06-09 FR-V מקורי1,069.61כןהונדה

7181161M0079913- קרוסאובר 13-16מגן אח' חיצוני עליון SX4 מקורי2,403.70כןסוזוקי

57707FL02017 - מקורי888כןסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך ימין למגן קדמי

71113TGGE60ZFV 21 - 5גריל תחתון ימיןD 17-22 'מקורי691.44לאהונדה סיווק ש

V3V5807305B20 - מקורי1,100.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן אח' פנימי

מקורי390.26כןשברולט קפטיבה ש' 11-16תומך ימ' למגן אח'-11 (ח)96819739

V83A807454A19 - 'ש' - 19תומך ימ' למגן אח Q3 מקורי263לאאודי

מקורי1,170.67לאפורד פיאסטה ש' 13-18מגן אח'  תחתון-180104713

V1C0807241AGRU(ח) מקורי288כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כיסוי וו גרירה במגן קד' 04-08

LR12943219 - מקורי1,177.59לאדיפנדר 19-גריל תחתון שמאל

7176173S105PK20 - מקורי102.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21גריל תחתון שמאל

V83A807453A19 - 'ש' - 19תומך שמ' למגן אח Q3 מקורי263לאאודי

מקורי2,978.97לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים 163776818018-20

71198S9A000

תומך שמאל צדדי למגן קדמי 03-07 

מקורי143.18כןהונדה CR-V ש' 03-08(ח)

865221C31006-09 מקורי219לאיונדאי גטס ש' 06-09סורג מגן קדמי

57704FJ05015- מקורי1,624.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן קדמי חיצוני

YQ00157880

ספוילר/פח אבנים קדמי ללא חיישנים - 

מקורי2,105.50לאסיטרואן C3 איירקרוס - 1818

D09H56110B17 - ש' 17-21מגן מנוע תחתון CX-3 מקורי251.75כןמאזדה

V5F080786313- 'מקורי195לאסיאט לאון ש' 12-19תומך מרכזי למגן אח

7173261M0013- קרוסאובר 13-16מחזיק שמאל למגן קדמי SX4 מקורי34.6לאסוזוקי

V83A807763RN419 - 'ש' - 19פס קישוט שמ' למגן אח Q3 מקורי937לאאודי

מקורי2,927.18לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' חיצוני - 161432808018

71147SEA00006-07 מקורי174.13כןהונדה אקורד ש' 03-08קצה לגריל תחתון שמאל

71501TLAA70V 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני CR-V מקורי7,426.08לאהונדה

7177160A00(ח) 5/4תושבת לוחית רישוי 05-07D 05-07 'מקורי27.9כןסוזוקי ליאנה ש

V83A8079269B919 - ש' - 19פס קישוט למגן קדמי ימין Q3 מקורי923לאאודי

1614345980V 18 - מקורי1,552.78כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' חיצוני

V5F08074879B912-16 מקורי430כןסיאט לאון ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי

7173361M0013- קרוסאובר 13-16מחזיק קדמי ימין למגן קדמי SX4 מקורי60כןסוזוקי

V5E0807611D9B9

כיסוי תחתון במגן קדמי (כיסוי מצננים) - 

מקורי433כןסקודה אוקטביה ש' 1717-19

71501SWWG00(ח) ש' 03-08מגן אח' חיצוני 07-09 CR-V מקורי2,309.45כןהונדה

866882R300(ח) C/W 09-12 '(סטישין)09-12תומך ימ' למגן אח CW i30 מקורי50כןיונדאי

מקורי928.59כןאופל מוקה ש' - 21סורג מגן קדמי תחתון - 983526628021

V7P080555110 - מקורי937לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17קורת רוחב/פח חזית תחתון



מקורי317.7כןטויוטה אוריס ש' 15-18תפס שמאל עליון לפנס אחורי - 525630214015

A205620670014 - תומך מרכזי לפח חזית

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,952.88לא14-21

V56580692917 - מקורי159לאסקודה קודיאק ש' 17-22פח משקפיים קד' שמאל

95026205

כיסוי גשר על' לפח חזית (חלק תחתון) -

114/5D 11-17 'מקורי121.56לאשברולט סוניק ש

863661J00009- כיסוי עליון על' לפח חזיתi20 09-12 מקורי257כןיונדאי

מקורי417.94כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמאל לפח חזית - 511084802013

V3G0805588AD20 - מקורי4,123.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח חזית

מקורי7,018.85לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית (פנימי בלבד) - 2310603115

מקורי9,323.72לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית מושלם - 8415657015

V2K580558816 - מקורי5,719.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פח חזית

641012W60016 - מקורי3,487.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פח חזית

625108113R22 - מקורי4,267.90לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22פח חזית

V2G0805588AF21 - 5-פח חזיתD 18 'מקורי3,451.00לאפולקסווגן פולו ש

V5H0806929A21 - מקורי160לאפולקסווגן גולף ש' - 21פח משקפיים קד' שמאל

מקורי5,833.29לאשברולט בלייזר - 19גשר על' לפח חזית - 8449834619

07K12353110BV 17 - ש' 17-22פח חזית CX-5 מקורי1,477.85לאמאזדה

863641C310

פס קישוט (ניקל) ימין לסורג קדמי-06-

מקורי87.98כןיונדאי גטס ש' 0906-09 (ח)

V561805588F9B92.0 20 - מקורי5,133.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח חזית

V3G0121330A15-19 מקורי348לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי מצננים עליון

641012W10012- מקורי4,409.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פח חזית

291343X000(ח) ש' 11-15מגן אויר ימין פח חזית -11 i35 מקורי120כןיונדאי אלנטרה

9046722015V 19 - 4קליפס לסף מדרכהD 19 - 'מקורי19.65כןטויוטה קורולה ש

641012W51015 - מקורי1,733.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פח חזית

625115FB0J20 - מקורי923.72כןניסאן מיקרה - 20גשר על' לפח חזית

9018306019V 19 - 4קליפס לסף מדרכהD 19 - 'מקורי18.67כןטויוטה קורולה ש

53212K0010(רגיל) מקורי282.86כןטויוטה יאריס ש' - 20קורה אנכית שמ' לפח חזית - 20

מקורי1,197.02לאסיטרואן ברלינגו - 19גשר על' לפח חזית - 983051268019

מקורי161.01לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח משקפיים קד' שמאל - 532140221019

מקורי406.79לאסיטרואן ברלינגו - 19פח משקפיים קד' שמאל - 983052228019

53213K001121 - מקורי1,281.40כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גשר על' לפח חזית

04603TL1G00ZZ(ח) מקורי979.61כןהונדה אקורד ש' 12-15קורת רוחב/פח חזית תחתון -12

86342D700015 - מקורי459לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גשר על' לפח חזית

מקורי303לאב.מ.וו 200 ש' 16-19תומך שמאל למגן קדמי - 5111727255516

86617S150021 - 'מקורי55כןיונדאי סנטה פה ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

86610A8510מקורי3,855.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אח' חיצוני - 20 היברידי

V2K5807417DGRU

מגן אח' חיצוני עם חייישנים וחור 

מקורי3,099.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20למצלמה - 16

מקורי601.62לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון ימין - 4255036819

מקורי32.96לאשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן קד' 9598711808-12

86683S150021 - 'מקורי59כןיונדאי סנטה פה ש' - 21תומך ימ' למגן אח

V5H08537649B9(GTI) 21 - מקורי287לאפולקסווגן גולף ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

86511G5010-16 מקורי1,700.40כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון עם חיישנים

84768944(RS) 21 - מקורי6,286.26לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי2,397.93לאב.מ.וו 500 ש' - 17תומך ימ' למגן אח' - 5112809869021

86695S160021 - 'מקורי580לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

86525C5510V 18 - מקורי650לאקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון שמאל

521196B979

מגן קדמי חיצוני ללא מתזים וחיישנים 

18-20

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,100.20לא21

86694S160021 - 'מקורי575לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט שמ' למגן אח



52119F2912(יבוא מקביל) 4מגן קדמי חיצוני - 19D 19 - 'מקורי4,780.00כןטויוטה קורולה ש

V2GS805903F9B9(GTI) 22 - 5-ספוילר/פח אבנים קדמיD 18 'מקורי750לאפולקסווגן פולו ש

מקורי618.33לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי פנימי עליון - 8515359322

86357A780016 - מקורי136.9לאקאיה פורטה 13-18גומי אטימה למגן קדמי

V2G0807100A9B9(GTI) 22 - 5-ספוילר קד' ימיןD 18 'מקורי1,360.00לאפולקסווגן פולו ש

86596S160021 - מקורי529כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

86528A9NB018 - מקורי129.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20גריל תחתון ימין

51139463474V 21 - מקורי1,293.45לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג מגן קדמי

V2GS807050A(GTI) 22 - 5-תומך ימין למגן קדמיD 18 'מקורי336לאפולקסווגן פולו ש

86544D450018 - מקורי184.1לאקאיה אופטימה ש' 16-20כונס אוויר ימין במגן קדמי

מקורי346.36לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי - 4276155920

מקורי5,457.13לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני תחתון 2337046016-20

86541S150021 - מקורי356לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

68295349AC18 - 'מקורי1,537.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22קלקר למגן אח

620721430R18 - מקורי1,791.37לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ספוילר קדמי

6400F77715 - מקורי83כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך מרכזי קדמי

287513S10015 - מקורי116לאיונדאי טוסון ש' 15-20אטם לאגזוז

F25136LBMA20 - מקורי1,402.89לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך עליון שמ' לפח חזית

74127TEAT00(ח) 5כיסוי מצננים עליון - 17D 17-22 'מקורי305.72כןהונדה סיווק ש

29136D350015 - מקורי265כןיונדאי טוסון ש' 15-20כונס שמאל למעבה מזגן

29135D750015 - מקורי252כןיונדאי טוסון ש' 15-20כונס עליון למעבה מזגן

מקורי1,299.80לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14גשר על' לפח חזית - 5164743454415

מקורי444לאפיאט דובלו ש' 10-18כונס אוויר למעבה מזגן - 5197444815

64101S100019 - מקורי5,594.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פח חזית

53205B401106-11 מקורי462.2לאדייהטסו טריוס ש' 06-11גשר על' לפח חזית

5811077K01(ח) מקורי1,209.00כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח משקפיים קדמי ימין -09

53208B1010(ח) מקורי142.2כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10פח ניצב למכסה מנוע 07-08

64101AA00121 - מקורי4,345.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פח חזית

53208B1020(ח) מקורי478.4כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10קורת רוחב תחתון 07-08

F25113SHMA17 - מקורי1,044.51לאניסאן סנטרה ש' 17-19גשר על' לפח חזית

מקורי476.05לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08כיסוי תחתון לפח חזית - 2575538103

A907880090019 - מקורי2,449.34לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פח חזית

64156A200013 - 5/סטיישן ש' 13-18פח משקפיים קד' שמאלD מקורי284.5לאקאיה סיד

V4G0805594A12 - ש' 12-17פח חזית A6 מקורי5,158.00לאאודי

מקורי3,081.88כןשברולט קרוז 08-20(ח) כיסוי גשר עליון לפח חזית -9592541808

מקורי1,645.00כןפיאט טיפו ש' 16-18קורה תומכת לפח חזית שמאל -16 (ח)51984042

53060AG0019P(ח) ש' 04-06גשר על' לפח חזית 04-09 B4 מקורי490כןסובארו

53029AJ1719P10- ש' 09-14פח חזית B4 מקורי2,173.00לאסובארו

641012K00010- מקורי1,859.90לאקאיה סול ש' 10-11פח חזית

53029FJ0609P(ח) מקורי379כןסובארו אימפרזה 13-16פח משקפיים קד' שמאל -13

64101P200021 - מקורי5,102.90כןקאיה סורנטו ש' - 21פח חזית

625049610R15- מקורי2,109.14לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פח חזית

מקורי1,116.54לאאם ג'י EHS ש' - 21פח חזית - 1066906121

641011Y00011-14 5פח חזיתD 11-16 מקורי1,330.90לאקאיה פיקנטו

מקורי436.07לאפג'ו 308 ש' 14-20(ח) קורת רוחב/פח חזית תחתון -980330268014

V3V080692915 - (לפנס) מקורי137כןסקודה סופרב ש' 15-22שפם שמאל תחתון לסורג

5256A308(ח) מקורי627כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11גשר על' לפח חזית 05-10

5256A339(ח) מקורי2,015.52כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11קורת רוחב/פח חזית תחתון -05

V3V0121295A18 - מקורי440כןסקודה סופרב ש' 15-22כונס תחתון למעבה מזגן



פח משקפיים קד' שמאל 09-11 (ח)5321260202

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי483.49כן13

2804324QR0100322 - 'ש' - 22פס קישוט למגן אח E-HS9 מקורי1,084.00לאהונגצ'י

86578C500015-17 מקורי91.2לאקאיה סורנטו ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

V8U0807681P4U815 - ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 מקורי472לאאודי

A213885062216 - סורג מגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,350.87לאמרצדס

511807412R13- '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 09-15 'מקורי250.29כןרנו פלואנס ש

מקורי1,168.24כןפיג'ו 2008 13-19מגן מנוע תחתון -14 (ח)1610145580

V80A807550F21 - ש' 17-22קלקר למגן קדמי Q5 מקורי723לאאודי

A156885332214 - גריל תחתון שמאל

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי243.16לא14-18

V8Y4807067BGRU20 - 4/5מגן אח' חיצוני עם 4 חיישניםD 20 - 'ש A3 מקורי5,608.00לאאודי

BHR151684A13- 4/5(ח) בית פנס ערפל ימיןD 13-18 'מקורי40.06כןמאזדה 3 ש

A247880930320 - ש' 20-מגן אח' חיצוני תחתון GLA H247 מקורי5,505.14לאמרצדס

29110C550015-  מקורי2,830.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן מנוע תחתון

A2478804606999920 - ש' 20-מגן קדמי חיצוני GLA H247 מקורי17,239.04לאמרצדס

V8XA807067GRU15 - ש' 11-18מגן אח' חיצוני A1 מקורי5,538.00לאאודי

68293705AB18 - מקורי6,314.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי פנימי

V3G08532542ZZ15-19 מקורי402כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי3,524.55לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי פנימי -520214716015

64900F101016- מקורי3,972.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי פנימי

מקורי3,639.89לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג מגן קדמי -531024718015

86588J900018-20 'מקורי231כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

86520F100016-18 מקורי902.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21קלקר למגן קדמי

A2538806201999918 - מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,177.33לאש' 15-21

KD4550C21(ח) ש' 12-16גריל תחתון שמאל ללא חור -12 CX-5 מקורי123.51כןמאזדה

86519J900018-20 'מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18תושבת לוחית רישוי קד

86567F100016- מקורי480.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למגן קדמי

A292885062215 - גריל תחתון ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,532.64לאש' 15-20

מקורי238.27לאאלפא רומאו סטלביו 17-22תומך שמאל למגן קדמי - 5055643917

850107791RCW 17 - מקורי2,837.27לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן אח' חיצוני

V8XA807241GRU15 - 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד A1 מקורי182לאאודי

V8V3807682G9B95D 15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין A3 מקורי958לאאודי

628108533R13- מקורי209.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך ימין למגן קדמי

GHP950717D13-  תומך לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי150.9כן18

ספוילר קד' שמאל - 768520221010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי593.72כן12

7171064R00ZNL17 - (לבן) קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני עליון SX4 מקורי3,628.20כןסוזוקי

1631806180

סט מסגרות לפנס ראשי ימין + שמאל - 

מקורי582.82כןסיטרואן C3 איירקרוס - 1818

865113X00011-13 ש' 11-15מגן קדמי חיצוני i35 מקורי1,495.00לאיונדאי אלנטרה

A2138850138999916 - מגן קדמי חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי9,965.01לאמרצדס

V5C6807393A11- 'מקורי355לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך שמ' (שפם) למגן אח

866311R00011- ש' 11-18מגן אח' פנימי i25 מקורי720לאיונדאי אקסנט

866121W020

ספוילר אחורי למגן אח' עם חור לוו 

4D 12- 4גרירהD 12-16 'מקורי491.1כןקאיה ריו ש

44788504259B5115 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני ללא ערפל V-CLASS מקורי7,940.62לאמרצדס



6400C00508- 4מגן קדמי פנימי תחתוןD 08-15 'מקורי944כןמיצובישי לנסר ש

521510H90115- מקורי855כןטויוטה אייגו ש' 15-21פח אבנים/ספויילר אחורי

865143X00011- ש' 11-15תומך צדדי ימין למגן קדמי i35 מקורי67כןיונדאי אלנטרה

44788596259B5115 - ש' 15-18מגן קדמי חיצוני עם חורים לערפל V-CLASS מקורי2,915.70לאמרצדס

מקורי313.92כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18תומך למגן אח'(סט) פחיות -13 (ח)1608703780

865171G60007-11-מקורי15.6לאקאיה ריו ש' 07-12כיסוי וו גרירה במגן קדמי

622566CA0B19 - מקורי975.66כןניסאן אלטימה ש' - 19גריל תחתון ימין

V6F0807421DGRU17 - מקורי3,897.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

V8R0807217B09- ש' 09-16כיסוי פלסטיק למגן קדמי פנימי Q5 מקורי193לאאודי

71193TV0E0112-תומך ימין  (צדדי)למגן קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי136.07כן

MR957671

תומך שמ' למגן אח' (מרכזי סרגל) 05-

מקורי359כןמיצובישי גראנדיס ש' 1005-11

V65780772319 - מקורי69כןסקודה סקאלה - 19תומך שמאל למגן קדמי

מקורי551.31לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן מצננים תחתון (כוורת) - 967695518013

29120A700013-14 -מקורי118לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע צד ימין

A253885242515 - קישוט ניקל למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,111.63לאש' 15-21

V565853666C9B917-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22קישוט לגריל תחתון ימין

521590E91115- מקורי8,238.23לאטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני

V5N0807217ENGRU11- מקורי2,478.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מגן קדמי חיצוני

865612R50009-11 5סורג מגן קדמיD 07-12 'ש i30 מקורי275לאיונדאי

A253885260115 - 'תומך ימ' למגן אח

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,124.65לאש' 15-21

V5N0807394D11- 'מקורי130לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16תומך ימ' למגן אח

71193SMGE005/3D  09-10 -5/3תומך ימין למגן קדמיD 06-12 'מקורי108.97כןהונדה סיוויק ש

768520F05013- מקורי651.48כןטויוטה וורסו 13-18ספוילר קד' עליון שמאל

A167885730319 - ש' -19סורג מגן קדמי GLE V167 מקורי1,577.01לאמרצדס

86614F100016- 'מקורי363.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך ימ' למגן אח

7171554GA15PK4/5D 05-07  5/4גריל תחתון ימין ללא חורD 05-07 'מקורי136.1כןסוזוקי ליאנה ש

V80A807680DRN417-20 ש' 17-22גריל תחתון ימין Q5 מקורי2,425.00לאאודי

865722S30010- תומך ימין למגן קדמי כוורתIX35 10-15 מקורי251כןיונדאי

A205885402314-18 גריל תחתון שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי746.82לא14-21

86520A901015- מקורי671.3לאקאיה קרניבל ש' 15-20קלקר למגן קדמי

BHN950EL1

כיסוי וו גרירה שמאל במגן אח' 13-16 

5D4/5D 13-18 'מקורי37.67לאמאזדה 3 ש

852233250R(ח) מקורי648.98לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך שמ' למגן אח' -13

865241G00007- מקורי364.9לאקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט ימין למגן קדמי

B5J780786308- 'מקורי54כןסקודה רומסטאר ש' 08-15פס קישוט שמ' למגן אח

7171654GA15PK(ח) 4/5D 5/4גריל תחתון שמאל ללא חורD 05-07 'מקורי162.1כןסוזוקי ליאנה ש

86610A902015-17 מקורי4,147.50כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

6410A57907- (תחתון) מקורי1,167.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן אח' חיצוני

86631A900015- מקורי1,770.50כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי פנימי

GHP95011113- קלקר למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי190.06לא18

V8R0807107GRU09-13 'ש' 09-16פינה שמאל למגן קד Q5 מקורי2,840.00לאאודי

V4G0807683C15 - ש' 12-17סורג מגן קדמי תחתון A6 מקורי402לאאודי

5530202903C1(ח) מקורי7,646.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18דשבורד -13

כיסוי מגן אח' חיצוני -521626009011

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי5,400.25כן13

V4M0807065CGRU15-19 ש' 15-21מגן קדמי חיצוני Q7 מקורי18,532.00לאאודי



מקורי9,209.03לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' חיצוני עליון - 15615332320

מקורי1,431.38לאוולוו XC90 ש' 15-22ספוילר קד' ימין - 3982989615

V8S080730914 - ש' 14-22מגן אח' פנימי TT מקורי3,168.00לאאודי

מקורי63.12כןשברולט ספארק 15-18תפס צדדי ימין למגן קדמי - 4245569315

865201W70015- 5קלקר למגן קדמיD 12-16 'מקורי619.5כןקאיה ריו ש

מקורי1,227.58כןלקסוס  RX ש' 08-22תומך ימ' למגן אח' - 08 (ח)5257548040

791820011R(ח) מקורי57.76כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך מוביל ימ' למגן אח' -13

KD5350031BBB12- ש' 12-16מגן קדמי חיצוני עם חיישן CX-5 מקורי2,311.91לאמאזדה

6400G59115 - מקורי6,876.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

V6J0807753BGRU09- מקורי269כןסיאט איביזה  ש' 09-16(ח) כיסוי  שפריצר שמאל

6402A38917 - מסגרת לפנס ערפל שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי313לא19

86563A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18מסגרת גריל תחתון שמאל ניקלD מקורי754.4לאקאיה סיד

5215A41113- קורה אנכית שמ' לפח חזית

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי285לא16

5256C25915 - מקורי623כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פח משקפיים קד' שמאל

5256C74620 - ש' - 20גשר על' לפח חזית ASX מקורי2,170.00לאמיצובישי

מקורי261.09לאפג'ו 308 ש' 14-20תומך לפח חזית ימין - 967441618014

MR374404קליפס

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי54.07כן15

MU001623(ח) קליפס מגן אח' -12

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי14כן16

5326935040

תומך פח משקפיים קד' שמאל 09-11 

(ח)

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי492.18כן13

BBR6500S1(ח) 4D 09- 4/5כיסוי תחתון לפח חזיתD 09-13 'מקורי397.16לאמאזדה 3 ש

C51353110G10- מקורי1,284.07לאמאזדה 5 ש' 10-18פח חזית

BP4K56251(ח) 4מוביל אויר קד' ימין 04-08D 04-09 'מקורי89.39כןמאזדה 3 ש

GS1D56253(ח) מקורי72.79כןמאזדה 6  ש' 08-13מוביל אויר לפח חזית שמאל -08

מקורי90כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון שמ' -166952601013

GHR553110B13- 4/5פח חזיתD 13-18 'מקורי1,214.04לאמאזדה 3 ש

מקורי1,010.07לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימיני לפח חזית-532024790116

V5L080593214 - מקורי188לאסקודה יטי 14-18תומך ימין לפח חזית

מקורי1,612.19לאסיטרואן קקטוס 15-20פח חזית -967653488015

מקורי915.59לאטויוטה פריוס ש' 16-20קורת רוחב/פח חזית תחתון - 530284701016

מקורי1,347.67לאסיטרואן ג'אמפי - 18פח חזית  - 980829078018

62405A7000(ח) מקורי5,189.50כןקאיה פורטה 13-18גשר (ערסל מנוע) -13

53028F401017 - גשר תחתון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,688.95לא22

מקורי1,918.54לאטויוטה פריוס ש' 13-15גשר על' לפח חזית - 532087201013

מקורי547.57לאטויוטה אוונסיס 15-18פח ניצב חזית - 532090504015

53029SC0019P(ח) מקורי222כןסובארו פורסטר ש' 09-12פח ניצב חזית -09

מקורי1,281.40כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קורה ימין לפח חזית - 532024290019

פח חזית - 18 (ח)5320160320

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,847.89כן21

מקורי1,281.40כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קורה אנכית שמ' לפח חזית - 532030290119

מקורי34.6כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18קליפס לספוילר אחורי - 753923522013

8934858130

קליפס לתושבת לחיישן מרחק אחורי = 

מקורי44.82לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19קדמי - 19

7416Q4

כיסוי פלסטיק גשר על' לפח חזית-09-

מקורי524.59כןסיטרואן C-5 ש' 1109-11 (ח)

532080K01006-10 מקורי118לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פח ניצב חזית



641011Y600(ח) 5פח חזית -15D 11-16 מקורי1,901.30כןקאיה פיקנטו

5821051K00(ח) מקורי1,020.10כןסוזוקי ספלאש 09-15גשר תחתון לפח חזית 09-10

V5FF805588A21 - מקורי1,858.00לאקופרה פורמנטור - 21פח חזית

86543K200020 - מקורי155לאיונדאי וניו - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

מקורי3,646.78לאב.מ.וו X5 ש' 19-פח אבנים/ספוילר אחורי  - 5112809911419

מקורי2,891.72לאב.מ.וו 120 ש' - 20ספוילר/פח אבנים קדמי עליון -5111985069320

86550J9CA021 - מקורי3,709.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני עליון

86631Q500020 - מקורי2,539.60כןקאיה סלטוס ש' - 20מגן אח' פנימי

86567J9CB021 - מקורי297כןיונדאי קונה ש' - 18ספוילר/פח אבנים קדמי

V11A8075329B922 - ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי שחור ID4 מקורי1,035.00לאפולקסווגן

57704SJ310(דגם ספורט) מקורי8,891.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני - 19

מקורי333.33לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07ספוילר קד' ימין 768511216005-07

86552Q501020 - מקורי57.6לאקאיה סלטוס ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

86631S801021 - מקורי3,082.00כןיונדאי פאליסייד - 21מגן אח' פנימי

מקורי17,094.16לאב.מ.וו 500 ש' - 17מגן קדמי חיצוני -5111985220521

מקורי17,114.63לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן אח' חיצוני 5112742762216-18

5210242110

תומך ימין למגן קדמי פנימי תחתון ( 

V 19 - (ש' - 19בומבה RAV-4 מקורי969כןטויוטה

תומך ימ' צדדי למגן אח' - 521556009009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי898כן13

71598SL401398-02 מקורי28.95כןהונדה אקורד ש' 98-02תפס צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי218.17כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי 8980873920-12

מקורי1,068.92כןאופל מוקה X ש' 17-20פח אבנים/ספוילר אחורי כסוף - 4250563417

51117475995SPORT F40 20 - מקורי944.88לאב.מ.וו 120 ש' - 20גריל תחתון שמאל

521590K29115 - מקורי2,412.86כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי אמצעי למגן אחורי חיצוני

86652S800121 - 'מקורי349כןיונדאי פאליסייד - 21תומך צדדי ימ' למגן אח

52163F411020 - מסגרת למחזיר אור אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי506.15כן22

86662J70105D 19 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי אחורי למחזיר אור ימיןD מקורי144.5לאקאיה סיד

מקורי199.54כןשברולט קרוז 08-20קלקר למגן קדמי 9521317108-12

29110A420013 - מקורי485.3כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן מנוע תחתון

מקורי3,507.24כןאופל מוקה X ש' 17-20מגן אח' חיצוני תחתון - 4254336117

86566G6310

מסגרת ניקל ימין לסורג מגן קדמי 17-

20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי187כן

מקורי8,641.69לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן אח' חיצוני  5112738988615-17

86692Q500020 - 'מקורי542לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט ימ' למגן אח

521130K07006 - מקורי655.39לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קישוט למגן קדמי

מקורי5,003.26לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פח אבנים/ספוילר אחורי -5112748823018

86591S800021 - מקורי492כןיונדאי פאליסייד - 21ספוילר קדמי

מקורי1,018.02לאשברולט ספארק 11-15פח חזית -9532731011

מקורי462כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח ניצב חזית 520854204013-15

מקורי7,237.58לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פח חזית (מושלם) -898103202012

מקורי4,566.37כןטויוטה קורולה ש' 13-18גשר מנוע (ערסל) -512010210213

מקורי723.24לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גשר על' לפח חזית-532164290213

7110061M0013- קרוסאובר 13-16קורת רוחב/פח חזית תחתון SX4 מקורי1,804.60לאסוזוקי

מקורי282.86כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקפיים קד' שמאל -13 (ח)5321402120

מקורי1,411.79כןשברולט טראקס ש' 13-16גשר על' לפח חזית -13 (ח)95262417

5823062R0000017 - מקורי894.3כןסוזוקי איגניס ש' 17-21גשר על' לפח חזית

532050D90514- מקורי867.95לאטויוטה יאריס ש' 14-19גשר על' לפח חזית

מקורי24.11כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23קליפס - 770307743517

5823080M0000012 - מקורי535.1כןסוזוקי ספלאש 09-15גשר על' מרכזי לפח חזית

AD103TO08-09 'חליפי736.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מראה חיצונית ימ



AD110HO1.0L 17- 5מראה חיצונית ימיןD 17-22 'חליפי2,506.02לאהונדה סיווק ש

AD117OPV 16 - 'חליפי1,806.02לאאופל אסטרה ש' 16-19מראה חיצונית ימ

AD11SK01-05 'מראה חיצונית שמ' חש

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי506.02לא

AD12SK05-חליפי860.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08מראה חיצונית שמ' +פנס איתות

AD132MA

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין - 

חליפי306.02לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

AD134SZ13- קרוסאובר 13-16מראה חיצונית שמ' עם איתות SX4 חליפי1,596.02לאסוזוקי

AD136CV15 - 'חליפי1,106.02לאשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית שמ

AD138AU17 - 'ש' 15-21פס קישוט (קשת) לדלת אח' ימ Q7 חליפי660.45כןאודי

AD139MA12 - 'ש' 12-16זרוע מגב שמשה אח CX-5 חליפי173.15כןמאזדה

AD139PEחליפי436.02לאפיג'ו 306 ש' 98-02מראה חיצונית שמ' חשמלית

AD140HO18 - 4כיסוי סף מדרכה שמאלD -18 'חליפי1,346.16כןהונדה סיווק ש

AD140NI4/5D 08- 4/5פלסטיק סף ימיןD 08-11 'חליפי667.78כןניסאן טידה ש

AD140SZ

מראה חיצונית שמ' שחור ללא איתות - 

חליפי506.02לאסוזוקי ויטרה ש' 1515-22

AD144DI06- 'חליפי956.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מראה חיצונית ימ

AD144PE5D 99- 'חליפי164.97כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט לדלת קד' שמ

AD147PE01- חליפי328.28כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט לדלת א.שמ' שחור

AD149PE01- חליפי328.28כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט לדלת אח.שמ' לצבע

AD150TO

פס קישוט תחתון לדלת קדמית שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי1,593.30כןטויוטה

AD151HY15- חליפי5,032.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת אחורית שמאל

AD153SK-06 'חליפי2,176.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08דלת אח' ימ

AD154SK10- 'חליפי1,674.42לאסקודה יטי 10-13מראה חיצונית ימ

4578827AK11 - מקורי3,726.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' פנימי

86560A400013-16 מקורי506.3לאקאיה קארנס ש' 13-18מגן קדמי פנימי צר

B5J680786408- מקורי40לאסקודה פביה ש' 08-14קלקר למגן אח' ימין

68384301AB20 - מקורי2,567.67לאדודג' ראם - 20ספוילר/פח אבנים קדמי

LB5Z17E811BB(ST) 20 - 'מקורי210.48לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,745.22לאאם ג'י ZS ש' 18-23מגן קדמי חיצוני תחתון - 1034398418

625125608R(ח) 3/5תומך ימין לכנף קדמי -09D/CW 10-16 'מקורי573.67כןרנו מגאן ש

86569F1560(PREMIUM) 19 - מקורי1,354.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג מגן קדמי

86595F1510

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 19 

(PREMIUM)16-21 'מקורי1,568.20לאקאיה ספורטג' ש

52536K001020 - מקורי998כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

86520H650021 - מקורי585כןיונדאי אקסנט 19-22קלקר למגן קדמי

86587G631018 - תושבת גריל תחתון שמאלGT LINE - 18 מקורי66.4כןקאיה פיקנטו

52575K002020 - 'מקורי964.49כןטויוטה יאריס ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח

51117389905(I20 SPORT) 18-19 ש' 18-21מגן קדמי חיצוני X4 מקורי13,722.98לאב.מ.וו

51442K005020 - מקורי618.46כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן מנוע שמאל תחתון

51127429772

מגן אחורי חיצוני עם הכנה לקישוטי 

מקורי9,327.11לאב.מ.וו 120 ש' 15-19ניקל -15

51441K005020 - מקורי618.46כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן מנוע ימין תחתון

86675H651021 - 'מקורי1,446.00לאיונדאי אקסנט 19-22פס קישוט תחתון שמ' למגן אח

מקורי1,227.58לאלקסוס NX ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי - 525357801015

6410D250(חשמלי) מקורי5,855.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני - 15

86529H650021 - 'מקורי105כןיונדאי אקסנט 19-22תושבת לוחית רישוי קד

86520Q000021 - קלקר למגן קדמיi20 - 21 מקורי521לאיונדאי



קישוט ניקל לפנס ראשי ימין - 531476004018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,511.73כן21

V8V580732017 - ש' 12-19תומך ימין למגן קדמי A3 מקורי995לאאודי

7181175K107994D 08-09 (מפואר) 4/5מגן אח' חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי3,707.50כןסוזוקי

814820D35020 - מקורי404.65כןטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון שמאל

86512H8KA021 - מקורי2,970.10כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

86536A9NA018 - מקורי278.7לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי פנימי מרכזי

865681W50015 - 5מוביל אוויר ימין במגן קדמיD 12-16 'מקורי148.4לאקאיה ריו ש

מקורי802.8לאב.מ.וו 300 ש' - 19גריל תחתון שמאל - 5111746427519

86510A9NA018 - מקורי4,524.30כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

V8V4807067LGRUש' 12-19מגן אח' חיצוני - 17 ספורטבק A3 מקורי5,645.00לאאודי

מקורי737.62כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גריל תחתון שמאל עם חור וניקל - 898236271117

מקורי2,700.61לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר קדמי 524117801014-17

85074EM00A5D 08- '4/5פס קישוט ימ' למגן אחD 08-11 'מקורי609.97כןניסאן טידה ש

7171175K2079908-10 (מפואר) 4/5מגן קדמי חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי3,677.00כןסוזוקי

מקורי899.22לאב.מ.וו 300 ש' 12-18גריל תחתון שמאל - 5111730073912

מקורי1,303.37לאב.מ.וו 300 ש' 12-18סורג מגן קדמי - 5111738615216

86696H8KA021 - 'מקורי724.8לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט למגן אח

86617P201021 - 'מקורי44כןקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי716.39לאלקסוס NX ש' 15-23מגן מצננים תחתון - 526187801015

86636SG380W616 - מקורי300לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי מתז ימין במגן קדמי

86696N705021 - 'מקורי574כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט למגן אח

86512N700021 - מקורי2,990.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון

86513G500016 - מקורי192.1כןקאיה נירו 16-23תומך צדדי שמאל למגן קדמי

5827068K00M09- (עליון) מקורי889.4לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן קדמי פנימי

86562H8AC05D 21 - 5גריל תחתון ימיןD/4D 17-22 'מקורי180.8כןקאיה ריו ש

86617N700021 - 'מקורי205כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי3,402.60לאמיני קופר קלאבמן ש' 11-19מגן קדמי פנימי - 5111735151916

521190U94620 - מקורי3,878.00כןטויוטה יאריס ש' - 20מגן קדמי חיצוני

86521N700021 - מקורי625כןיונדאי טוסון ש' - 21קלקר למגן קדמי

53102K0020(HYBRID) 20 - מקורי2,574.89כןטויוטה יאריס ש' - 20סורג מגן קדמי

85071BR00A10 - 'מקורי261.28כןניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן אח

57702FL31018 - ש' - 18מגן קדמי חיצוני עם מתזים XV מקורי5,807.00לאסובארו

V1K0807244A2ZZ

פס קישוט תחתון למגן קדמי ימין (ניקל) 

מקורי1,468.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-0806-11

52113K0150(HYBRID) 20 - מקורי790.83כןטויוטה יאריס ש' - 20גריל תחתון שמאל

86551P200021 - מקורי116.1כןקאיה סורנטו ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86652P200021 - 'מקורי174.4כןקאיה סורנטו ש' - 21תומך ימ' למגן אח

86692N700021 - 'מקורי466כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

81482F4130V 20 - כיסוי פנס ערפל שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי216לא22

V8V3807521H1RRש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי - 13 ספורטבק A3 מקורי5,842.00לאאודי

68408086AB21 - מקורי302לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22גריל תחתון ימין

86514G500016 - מקורי192.1לאקאיה נירו 16-23תומך צדדי ימין למגן קדמי

86696P201021 - 'מקורי528.8כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט למגן אח

57702XC00A20 - מקורי10,900.00לאסובארו איבולטיס - 20מגן אח' חיצוני

מקורי265לאאם ג'י EHS ש' - 21גריל תחתון ימין - 1059733721

LR14028119 - מקורי5,069.22לאדיפנדר 19-מגן קדמי חיצוני פנימי

V5C6807287F9B915- מקורי398לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תושבת לוחית רישוי קדמית

מקורי314.61לאאופל מוקה ש' - 21גריל תחתון ימין - 983521388021

866141W0004/5D 12- '4תומך ימ' למגן אחD 12-16 'מקורי221.3כןקאיה ריו ש



V8Y080755020 - 4/5קלקר למגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי376לאאודי

7.42E+10(ח) ש' 07-10מגן קדמי פנימי (פלסטיק) -07 C-4 מקורי292.13כןסיטרואן פיקסו

71104SWWG00(ח) ש' 03-08פינה ימין למגן קד' 07-09 CR-V מקורי370.83כןהונדה

86513G200016 - מקורי225כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

865841W20012-14 (עם ערפל ניקל) 5גריל תחתון ימיןD 12-16 'מקורי144.6לאקאיה ריו ש

98351552DX21 - מקורי701.36כןאופל מוקה ש' - 21קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

V5E5807441B17- 'מקורי53כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן אח

57731XC02A20 - מקורי630לאסובארו איבולטיס - 20גריל תחתון ימין

7187161M10PER13- קרוסאובר 13-16ספוילר אחורי כסף מגן אחורי SX4 מקורי695.7כןסוזוקי

V8Y080718320 - 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי169לאאודי

865920X00008-10 (צדדי) ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי i10 מקורי81לאיונדאי

מקורי415.12לאטויוטה פריוס ש' 07-12תושבת לוחית רישוי -521144705007

865910X00008-10 (צדדי) ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי i10 מקורי57לאיונדאי

מקורי3,058.84כןפיג'ו 5008 17-21מגן אח' פנימי - 981653958017

924353B00003 - מקורי19כןיונדאי גטס ש' 03-05קליפס למגן אחורי

מקורי242.19כןאופל מוקה ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 983523808021

V8Y480737820 - '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 20 - 'ש A3 מקורי194לאאודי

71502SWWG00ZB07-09 'ש' 03-08פינה ימ' למגן אח CR-V מקורי2,319.14לאהונדה

V5FA853667B9B9(קופרה) מקורי242כןסיאט לאון ש' - 20סורג מגן קדמי - 21

V8Y480737720 - '4/5תומך צדדי שמ' למגן אחD 20 - 'ש A3 מקורי194לאאודי

7401VN11- ש' 11-18מגן קדמי חיצוני  C-4 מקורי3,452.85לאסיטרואן

865112R30009-10 (סטישין)09-12מגן קדמי חיצוני CW i30 מקורי2,359.00כןיונדאי

62224JX00A12- ש' 12-21תפס ימין למגן קדמי  NV 200 מקורי389.2לאניסאן

7422R411- (פלסטיק) ש' 11-18קלקר למגן קדמי  C-4 מקורי652.29לאסיטרואן

62225JX00A12- ש' 12-21תפס שמאל למגן קדמי  NV 200 מקורי355.84כןניסאן

מקורי85.75כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09גריל תחתון שמאל 07-09 (ח)5212842040

71110SMGE00(ח) 5/3פס קישוט למגן קדמי ימין 09-10D 06-12 'מקורי235.06כןהונדה סיוויק ש

62090BV80A15- מקורי957.48כןניסאן ג'וק 15-19קלקר למגן קדמי

7414SN(ח) ש' 11-14כיסוי וו גרירה במגן אח'-11 C-4 מקורי217.59כןסיטרואן פיקסו

71109TV0E00(ח) גריל תחתון שמאל-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי319.84כן

6400F54908-10 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 08-15 'מקורי164לאמיצובישי לנסר ש

V57A807184

תומך ימין למגן קדמי - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי105כןסקודה קארוק

3513065J0000006 - מקורי53.9לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תפס ימין לפנס ראשי

62223BV80A15- מקורי303.27לאניסאן ג'וק 15-19תומך שמאל למגן קדמי

מקורי2,809.55כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני-13 (ח)1608698780

מקורי618.73לאטויוטה פריוס ש' 13-15מגן מנוע תחתון -526184705013

מקורי821.47כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18(ח) סורג מגן קדמי-967695828013

פס קישוט למגן אח' ניקל -13 (ח)5275402020

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי309.23כן15

MN150617(ח) מקורי476כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מגן קדמי פנימי עליון 04-08

V57A807394

תומך צדדי ימ' למגן אח' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי309כןסקודה קארוק

מקורי2,472.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' חיצוני תחתון 5055983317-19

V6F0853666A9B917 - מקורי247כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

A253885172515 - פס קישוט ניקל למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,669.89לאש' 15-21

V565853665C9B917-20 מקורי52כןסקודה קודיאק ש' 17-22קישוט לגריל תחתון שמאל

1608703680-R=L  13 מקורי504.16כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18תומך למגן אח'(סט) פלסטיק



04711TF0900ZZ11 - מגן קדמי חיצוני

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי3,154.51לא14

28611BR00A10- מקורי884.46לאניסאן קשקאי ש' 08-14פיה למתיז פנס ראשי ימין

71198TF090111-13 -תומך שמאל למגן קדמי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי295.94כן14

DKYB5022XABB17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים CX-3 מקורי1,913.12לאמאזדה

620909KM0A(ח) מקורי330.44לאניסאן אלמרה ש' 15-17קלקר למגן קדמי -15

768510F05013- מקורי651.48כןטויוטה וורסו 13-18ספוילר קד' עליון ימין

622243BA0A15-מקורי48.24לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי

V6F0807394B17 - 'מקורי287כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך צדדי ימ' למגן אח

6551561M00000(ח) קרוסאובר 17-21תומך שמ' למגן אח' - 17 SX4 מקורי241.8כןסוזוקי

V5N0807393E11- 'מקורי166לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16תומך שמ' למגן אח

521194D91812 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי4,015.79לאלקסוס

A2138850425999916 - מגן אח' חיצוני עם חיישניםE 16-22 קלאס W213 מקורי12,196.23לאמרצדס

86527D700015-18 מקורי964לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי לפנס ערפל שמאל

71193TF090111- תומך ימין צדדי למגן קדמי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי274.91לא14

H50323ANMH15- מקורי1,285.98לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן אח' פנימי

7171754P005PK(ח) מקורי131.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי ימין - 15

866202T00012- 'מקורי626.6לאקאיה אופטימה ש' 12-15קלקר למגן אח

V5F0807109BD17 - מקורי2,292.00כןסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי עם קלקר

V56580709317 - מקורי333כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי פנימי צר

מקורי160.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל 521284790616-18

V5K0807248E.(ח) מקורי77כןפולקסווגן גולף ש' 09-13קלקר למגן קדמי -09

מקורי4,607.72כןלקסוס GS ש' 07-18מגן אח' חיצוני - 14 (ח)5215930964

10021135SPRP21 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני EHS מקורי4,950.00לאאם ג'י

57704FE09003-05 מגן קדמי חיצוני

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי2,984.00לא08

86514A900015 - מקורי70.7כןקאיה קרניבל ש' 15-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

6410A37308-10 'מקורי149לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך שמ' למגן אח

7414HS

כיסוי וו גרירה במגן אח' 05-08 

מקורי162.44כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(SALOON) (ח)

מקורי2,119.87לאשברולט טראקס ש' 13-16מגן קדמי חיצוני תחתון -4237156313

V3V0853665A9B9V 15-19 מקורי271כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון שמאל

V5F0807568A9B917 - מקורי1,067.00כןסיאט לאון ש' 12-19פח אבנים/ספוילר אחורי

7452FV(ח) ש' 05-10פס קישוט ניקל למגן אח' -05  C-4 מקורי1,714.90כןסיטרואן

86612E671018 - מקורי2,543.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי8,667.97לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מגן אח' חיצוני - 5112738433413

7182284M0000016 - 'מקורי265.4כןסוזוקי סלריו 16-18תומך שמ' למגן אח

86520A200013-15 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18קלקר למגן קדמיD מקורי640.4כןקאיה סיד

95015922

גריל תחתון ניקל ימין עם חור לערפל -

מקורי416.93לאשברולט טראקס ש' 1313-16

מקורי371.6כןשברולט טראקס ש' 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי -9542097913

9106204400V 19 - מקורי5,170.52לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי פנימי

177510Y010(ח) מקורי412.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18שופר אויר מושלם -13

V7E0807183A10- מקורי103לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12תומך שמאל למגן קדמי

7410FS(דגם ארוך) מקורי1,614.76לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פינה שמ' למגן אח' -12



620223545R15 - מקורי2,322.99לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

866302R80010-11 (סטישין)09-12מגן אח' פנימי CW i30 מקורי1,551.26לאיונדאי

95260591

תומך שמ' צדדי למגן אח' -13 סטיישן 

מקורי98.12כןשברולט קרוז 08-20(ח)

V6F9805903D9B918-20 מקורי300כןסיאט ארונה ש' - 18ספוילר/פח אבנים קדמי

A213885212516 - פח אבנים/ספוילר אחוריE 16-22 קלאס W213 מקורי4,376.94לאמרצדס

מקורי5,330.71כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני 9529706513-14

MN182537(ח) מקורי232.5כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ספוילר קד' שמאל 05-08

2.4688E+1315 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי5,338.59לא19

7452WT05-10 -ש' 05-10(ח) פס קישוט (ניקל)למגן קדמי  C-4 מקורי462.76כןסיטרואן

MR957669

תומך שמ' למגן אח' צדדי (סרגל) 05-

מקורי296לאמיצובישי גראנדיס ש' 1005-11

V6F0853712GRUV 17 - מקורי424לאסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

7171854P005PK15 - מקורי127לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי שמאל

7177154P00PSD15 - 'מקורי763.4כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תושבת לוחית רישוי קד

V5K682113509- מקורי101לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פחית כנף שמאל למגן קדמי

7422F209-12 'מקורי291.22לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ספוילר קד

90788535009K83V 19 - 'מקורי2,534.98לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה שמ' למגן אח

V5K682113609- מקורי137לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פחית כנף ימין למגן קדמי

מקורי2,967.00כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18פינה שמ' למגן אח' - 162893508018

V5F0807241BGRU17 - 'מקורי246כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד

A20588001409999(TAXI) 14-18 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי4,418.70לא14-21

V5M0955110HGRU05-11 מקורי376לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11כיסוי מתיז מים פנס ימין

622566W80A

גריל תחתון ימין+חור לפנס ערפל -15 

מקורי303.49לאניסאן אלמרה ש' 15-17(ח)

V5L6807863A14 - מקורי122לאסקודה יטי 14-18תומך למגן אחורי אמצעי שמאל

7171264R005PK17 - קרוסאובר 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' שחור SX4 מקורי75כןסוזוקי

865911G00007- 'מקורי22.7לאקאיה ריו ש' 07-12תומך צדדי שמאל למגן קד

V1K5821135

תומך פחית שמאל למגן קדמי 06-11 

מקורי331כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11(ח)

86511A200013-5 שD/SW/3D 3מגן קדמי חיצוניD 13-18 מקורי2,332.50לאקאיה פרו סיד

V6F0807421HGRU21 - מקורי3,935.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן אח' חיצוני

A117885460017 - פס קישוט ניקל למגן קדמי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי3,792.26לא13-19

V658807221B20 - מקורי3,094.00כןסקודה קאמיק - 20מגן קדמי חיצוני

86570A200013-15 5/סטיישן ש' 13-18תומך מרכזי עליון למגן קדמיD מקורי1,169.50כןקאיה סיד

V658807421A20 - מקורי2,836.00כןסקודה קאמיק - 20מגן אח' חיצוני

מקורי918.99כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18סט תומכים למגן אח' ימין + שמאל - 163180558018

V5M080705005-11 מקורי127לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תפס ימין צדדי למגן קדמי

מקורי3,855.00כןלקסוס CT200H ש' 11-19מגן אח' חיצוני 17- 521597690414

531020D120V 17 - מקורי2,234.36לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג מגן קדמי

מקורי872.3כןסיטרואן C-4  ש' 11-18(ח) פס קישוט למגן קדמי ניקל -74538511

865131J00009- תומך (צדדי) שמאל למגן קדמיi20 09-12 מקורי108לאיונדאי



622259U00007-12 מקורי157.25לאניסאן נוט ש' 07-13תומך שמאל למגן קדמי

39165990V 20 - 'מקורי1,183.08לאאופל קומבו לייף - 20פינה ימ' למגן אח

71530SMGE00ZZ5D 06-12 5/3מגן אח' פנימיD 06-12 'מקורי1,028.71לאהונדה סיוויק ש

57731FL87020 - 'ש' - 18כיסוי פנס ערפל שמ XV מקורי666לאסובארו

V8Y08075339B920 - 4/5פס קישוט למגן קדמי שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי326כןאודי

71156TNYG0022- ש' - 19גריל תחתון שמאל CR-V מקורי530.55לאהונדה

V575807568C9B919 - (מגלש) מקורי939לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר אחורי

מקורי59.9כןשברולט אורלנדו ש' 12-18גריל תחתון ימין -9689566812

62222BR00A11- (לבן) מקורי75.48כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

7175065J0309- מקורי591.5לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15ספוילר/פח אבנים קדמי

V7P6807489BGRU

פס קישוט למגן קדמי שמאל (הכנה 

מקורי1,109.00כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17לצבע)  -11 (ח)

V8U0807681TT9417-18 ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 מקורי1,286.00לאאודי

מקורי232.13כןפורד פיאסטה ש' 13-18סורג מגן קדמי - 213837918

166383611TV 20 - מקורי6,287.01לאאופל קורסה ש' - 20מגן קדמי חיצוני

V5E0820951AZLL13 - מקורי870כןסקודה אוקטביה 13-16פתח אוויר מרכזי קדמי למזגן

V8W082520120 - ש' - 20מגן מנוע תחתון שמאל A4 מקורי118לאאודי

75890HV80AV 17 - מקורי825.61לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מנוע תחתון

166335801T20 - 'מקורי494.73לאאופל קורסה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

V5FF805902C04121 - מקורי3,170.00לאקופרה פורמנטור - 21ספוילר תחתון

71145TM8G0009-12 מקורי720.34כןהונדה אינסייט 09-14תושבת לוחית רישוי

866112S00110- מגן אח' חיצוניIX35 10-15 מקורי2,664.00כןיונדאי

865703W00010-(כוורת) מקורי676לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מגן קדמי פנימי עליון

6410C43414-19 'מקורי119כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי350.8כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04תומך שמ' למגן אח' 03-07 צדדי5215602060

V82A80786319 - 'ש' - 19קלקר למגן אח A1 מקורי370לאאודי

מקורי1,397.45לאשברולט טראקס ש' 13-16פינה שמ' למגן אח' -9543780113

71510TMET0119 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי CR-V מקורי2,586.51לאהונדה

V82A80737719 - 'ש' - 19תומך שמ' למגן אח A1 מקורי127לאאודי

מקורי471.39לאאופל קומבו לייף - 20סורג מגן קדמי - 3916590320

V6V6807863115 - 'מקורי65לאסקודה פביה ש' 15-21תומך עליון שמ' למגן אח

3748064J10(ח) קרוסאובר 13-16סליל כרית אוויר  -13 SX4 מקורי1,612.60כןסוזוקי

V8P0807681P9B912 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל A3 מקורי1,295.00לאאודי

V6JH807394A13 - 'מקורי99לאסיאט טולדו ש' 13-18תומך ימ' למגן אח

V8P0807241BGRU09- 'ש' 09-11כיסוי וו גרירה במגן קד A3 מקורי114לאאודי

V6JH807393A13 - 'מקורי121לאסיאט טולדו ש' 13-18תומך שמ' למגן אח

מקורי196.41לאאם ג'י ZS ש' 18-23גריל תחתון שמאל - 1035463518

86577AR00021 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי G80 מקורי1,575.00לאגנסיס

מקורי192.7לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22תושבת לוחית רישוי קד' -601018520022

מקורי182.9לאאם ג'י ZS ש' 18-23קישוט גריל תחתון שמאל - 1032050918

85229BJ00A12-'ש' 12-21תומך שמ' למגן אח  NV 200 מקורי131.42כןניסאן

LR109870(ספורט) מקורי3,942.36לארובר רנג' רובר ש' 11-21ספוילר/פח אבנים קדמי - 18

H52114CCMA15- (בומבה) 'טרייל ש' 15-23תומך שמ' למגן אח X מקורי1,397.95לאניסאן

04711T1GG00ZZVP 13-15 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי3,459.54כןהונדה

71193T0AA0113-ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי CR-V מקורי91.09לאהונדה

865920X20011- (צדדי) ש' 08-14תומך ימין למגן קדמי i10 מקורי123לאיונדאי

A117885240017 - גריל תחתון ימין

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי529.14לא13-19

6410A222

תומך ימ' למגן אח' צדדי אופקי 08-09 

מקורי115כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09(ח)

7246068P10000M16 - מקורי358.5כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן מצננים תחתון

V6F9807221FGRU21 - מקורי5,868.00כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני



V65880730520 - מקורי977כןסקודה קאמיק - 20מגן אח' פנימי

V8P3807377B(ח) ש' 09-11תומך שמ' (מוביל) למגן אח' -09 A3 מקורי158לאאודי

A1178800740999917 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי7,586.66לא13-19

H50306LBMA20 - מקורי3,426.22כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן אח' פנימי

71598T0AA01(ח) ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' 13-15 CR-V מקורי151כןהונדה

A156885352215 - 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי424.25לא14-18

MN150967WA05-10 מקורי3,416.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מגן קדמי חיצוני

865622P50013- (רשת) מקורי202.5כןקאיה סורנטו ש' 13-15סורג מגן קדמי תחתון

V6F9807248B21 - מקורי252כןסיאט ארונה ש' - 18קלקר למגן קדמי

7178163T005PK22 - 'קרוסאובר - 22תושבת לוחית רישוי קד SX4 מקורי365לאסוזוקי

כיסוי פנס ערפל ימין 521276017014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי697.55כן21

A44788513259999V 15 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני V-CLASS מקורי4,654.68לאמרצדס

57707FJ08012- 'ש' 12-17תומך ימ' למגן אח XV מקורי653לאסובארו

866112P51013- מקורי5,167.90כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן אח' חיצוני עליון

57707FL710

מגן קדמי פנימי מרכזי עליון - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי782לאסובארו

866142S00010- 'תומך צדדי ימ' למגן אחIX35 10-15 מקורי241כןיונדאי

622225X00A10- מקורי270.75לאניסאן נבארה ש' 07-09תומך ימין למגן קדמי

V5E0807681F9B917 - מקורי218כןסקודה אוקטביה ש' 17-19גריל תחתון שמאל

622235X00A10- מקורי249.09לאניסאן נבארה ש' 07-09תומך שמאל למגן קדמי

גריל תחתון שמאל 03-08 (ח)5212860020

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי75כן08

V5F080704913- מקורי114לאסיאט לאון ש' 12-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי

850909866R18 - 'מקורי4,113.34לארנו מגאן סטיישן - 18קלקר למגן אח

תומך שמ' למגן אח' 03-08 (ח)5215860030

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי201.81כן08

תפס צדדי למגן אח' ימ' 525626002103-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי447לא08

865602S30010-(כוורת) מגן קדמי פנימי תחתוןIX35 10-15 מקורי803כןיונדאי

86517A480017 - 'מקורי10כןקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

57705AN03021 - מקורי195כןסובארו אאוטבק ש'  - 21קלקר תחתון למגן קדמי

DL3350070A4D 10- 4מגן קדמי פנימיD 10-14 'מקורי1,034.86לאמאזדה 2 ש

V3V0853665B9B920 - מקורי153כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון שמאל

V03C906016CR13 - (מחשב מנוע) מקורי4,198.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18יחידת בקרה

מקורי199.05כןשברולט אורלנדו ש' 12-18קשוט מסגרת לספוילר קדמי -9694564312

מקורי77.04לאשברולט אורלנדו ש' 12-18תושבת לוחית רישוי קד' -9689562512

מקורי4,894.71כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן אח' חיצוני עליון -9591330212

850420070R18 - מקורי2,638.39כןרנו מגאן סטיישן - 18מגן אחורי פנימי

57756AN02021 - מקורי50כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

865202S30010- קלקר למגן קדמיIX35 10-15 מקורי593כןיונדאי

V3V0807611

כיסוי תחתון במגן קדמי (כיסוי מצננים) - 

מקורי457כןסקודה סופרב ש' 1815-22

7171857M005PK13 - מקורי385.7לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סורג רשת במגן קדמי

7416L710- פיקסו ש' 10-18סט תומכים למגן קדמי C-3 מקורי269.14לאסיטרואן

מקורי169.28כןשברולט אורלנדו ש' 12-18כיסוי מגן אח' חיצוני עליון -9689562712

62257BR02A10- מקורי134.08לאניסאן קשקאי ש' 08-14גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

מקורי1,170.00לאאופל קורסה ש' - 20סורג מגן קדמי - 982983198020

V5F0853665H9B9(FR דגם) מקורי338לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל - 17



V8V5807065CGRU

מגן קדמי חיצוני עם מתזים וחיישנים - 

מקורי6,240.00לאאודי A3 ש' 1312-19

865612G001(ח) מקורי655.1כןקאיה מגנטיס ש' 07-08סורג מגן קדמי 07-08

57731SJ19019-21 מקורי666לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל

מקורי2,448.46לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פח חזית - 242330120

V5E0805588Dמקורי2,455.00כןסקודה אוקטביה 13-16פח חזית-13 דיזל

מקורי1,061.78כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פח חזית עליון -07 (ח)96875470

מקורי1,055.48כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח חזית- 08-12 (ח)9801492180

64101R000021 - מקורי4,974.90כןקאיה קרניבל ש' - 21פח חזית

64101J712021 - 5/סטיישן ש' - 19פח חזיתD מקורי3,954.20לאקאיה סיד

86390R200022 - מקורי982לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי מצננים עליון

68223399AA14 - מקורי2,897.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פח משקפיים קד' שמאל

106195098E21 - ש' - 21פח חזית S מקורי2,387.93לאטסלה מודל

מקורי366.67לאפג'ו 308 ש' 14-20פח חזית 14-18 (ח)9807148180

V3V0805489B18 - מקורי116לאסקודה סופרב ש' 15-22פח ניצב חזית

V3V080693015 - (לפנס) מקורי144כןסקודה סופרב ש' 15-22שפם ימין תחתון לסורג

מקורי872.3לאפיג'ו 108 ש' 15-20פח חזית -161210578015

6400B65210- פח משקפיים קדמי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי470לא15

5215A255(ח) פח חזית -10

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,039.00כן15

7450A75313- מקורי355לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי  לגשר עליון

3502HL(ח) ש' 07-10קורת רוחב/פח חזית תחתון  - 07 C-4 מקורי428.52כןסיטרואן פיקסו

5256B86313- פח חזית מושלם

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי4,202.00לא16

5256B865(ח) מקורי2,512.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח חזית 14-19

תומך פח משקפיים קדמי ימין 532683504009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי492.18כן13

5901A006(ח) מקורי459לאמיצובישי טרייטון 15-19פח ניצב חזית -15

5220AF6420 - ש' - 20קורה ימין לפח חזית ASX מקורי223לאמיצובישי

5256B33817 - ש' 17-19גשר על' לפח חזית ASX מקורי2,292.00כןמיצובישי

5256B17817 - ש' 17-19קורה אנכית ימ' לפח חזית ASX מקורי1,442.00כןמיצובישי

5256C13920 - ש' - 20פחית חיזוק לפח חזית ASX מקורי499כןמיצובישי

פח חזית מושלם-532010290413

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,500.00לא15

5256C10918 - תומך עליון שמאל לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי809כן21

6400G64518 - תומך שמאל לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי763כן21

מקורי802.52כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פח משקף ימ' קדמי -981471398014

מקורי491.17כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18קורה תומכת שמאל לפח חזית -16 (ח)9677015380

625111845R15 - מקורי447.78כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח ניצב חזית

פח משקפיים קד' שמאל - 531081204013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי318.3לא15

641011M20010-12 מקורי1,121.70לאקאיה פורטה 09-12פח חזית

V5F9807421HGRU14 - מקורי2,821.00לאסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מגן אח' חיצוני

7172186R105PK19 - מקורי1,733.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג מגן קדמי עם חיישן

68214328AA14 - מקורי493לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תומך צדדי ימין למגן קדמי

5211948989V 08 - ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי4,782.10לאלקסוס



861841105APRM21 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד U5 מקורי26.75לאאיוויז

מקורי601.02לאאם ג'י ZS ש' 18-23פח אבנים/ספוילר אחורי - 1034418018

57731SJ37019 - מקורי188לאסובארו פורסטר - 19כיסוי צדדי שמאל למגן אחורי

מקורי691.51לאטויוטה אוונסיס 15-18פס קישוט למגן אח' -524530502015

866362L000

תומך פנימי עליון למגן אחורי (פלסטיק) 

מקורי15כןיונדאי i30 ש' 07-085D 07-12 (ח)

V3V5919486A15 - מקורי132לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת חיישן אחורי ימין חיצוני

7187254P00PSD15 - מקורי250.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22תפס מחזיר אור בספוילר אחורי

291201W00012- 5מגן מנוע תחתון ימיןD 12-16 'מקורי316.6כןקאיה ריו ש

G51491HAMA

תושבת לפנימי למגן קד שמ קצה 13-

מקורי177.92כןניסאן מיקרה אקו ש' 1411-13 (ח)

V3V5919485A15 - מקורי146לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת חיישן אחורי שמאל חיצוני

V4G5807067KGRU16 - ש' 12-17מגן אח' חיצוני A6 מקורי9,832.00לאאודי

מקורי624.45כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08תומך למגן קדמי (סט) R+L 05-08 (ח)741657

866111F51009-09 מקורי1,302.80לאקאיה ספורטג' ש' 06-09מגן אח' חיצוני

71102SMGE0006-08 5/3סורג תחתון מגן קדמיD 06-12 'מקורי1,348.90כןהונדה סיוויק ש

MR200466T(ח) R=L 00-03 מקורי148כןמיצובישי לנסר ש' 00-03תומך ימין למגן קדמי

86511A480017 - מקורי3,372.00כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

57734SJ340

פח אבנים/ספוילר אחורי - 22 (דגם 

מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

7171378R005PK19 - 'מקורי222.1לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19תושבת לוחית רישוי קד

F22144EAMA14- מקורי1,329.29לאניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימין למגן קדמי בומבה

V5JA853677E9B917 - מקורי249כןסקודה ראפיד ש' 13-18סורג מגן קדמי

622575FA5A20 - מקורי292.56לאניסאן מיקרה - 20גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל

7871235000(EX) 15 - 'מקורי507.6לאסאנגיונג טיבולי 15-20פינה שמאל למגן קד

F22154EAMA14- מקורי895.24לאניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמאל למגן קדמי בומבה

V575807251E(קופרה) מקורי426לאסיאט אטקה ש' 16-21קלקר למגן קדמי - 21

5211660140

תומך שמאל למגן קדמי צדדי 03-08 

(ח)

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי270.25כן08

04711SAA900ZZ02-08 מקורי2,676.28לאהונדה ג'אז ש' 02-08מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

7181177K1079913 - (עם גלגל ספייר) מקורי3,467.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן אח' חיצוני

6410A436HA08- '4כיסוי וו גרירה במגן אחD 08-15 'מקורי100לאמיצובישי לנסר ש

865532R500(ח) (סטישין)09-12תומך שמאל למגן קדמי (שפם) -08 CW i30 מקורי339כןיונדאי

V6F9807425B9B921 - מקורי1,189.00לאסיאט ארונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

A2138850725999916 - מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי6,860.83לאמרצדס

622576LB0A20 - מקורי511.11כןניסאן סנטרה ש' - 20גריל תחתון שמאל

52129F401017-19 מגן קדמי חיצוני תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,050.00כן22

V6F98059019B921 - מקורי239כןסיאט ארונה ש' - 18ספוילר קדמי

V6F9807929A21 - מקורי238לאסיאט ארונה ש' - 18תומך מרכזי תחתון למגן קדמי

V8X0807066GRU11-  (הכנה לצבע) 'ש' 11-18פינה ימין למגן קד A1 מקורי1,970.00לאאודי

מקורי428.09לאסיטרואן ג'אמפי - 18גריל תחתון שמאל - 161565848018

71501TM8000ZF(אפור) מקורי4,246.84לאהונדה אינסייט 09-14מגן אח' חיצוני -12

A25388520019999V 15 - מגן אח' חיצוני

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי13,453.74לאש' 15-21

57731AL16015- 'ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד B4 מקורי60כןסובארו

V5G0807241GRU13-16 'מקורי216לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי4,910.91לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן אח' חיצוני תחתון - 15612405016



521190H91815-17 מקורי1,809.00לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

852276LB0A20 - 'מקורי452.88כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמ' למגן אח

V5E680786320 - מקורי156כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגן אחורי פנימי מרכזי

V8X0807564

בסיס לכיסוי למתיז מים ימין למגן קדמי -

מקורי172לאאודי A1 ש' 1111-18

E1010EB3MA07 - מקורי1,598.01כןניסאן נבארה ש' 07-09מגן קדמי פנימי

57731AL25015- ש' 15-18גריל תחתון ימין+חור B4 מקורי444לאסובארו

7422R2(ח) ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -11  C-4 מקורי225.82כןסיטרואן

V5E380705620 - מקורי110כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

865113Z00012- מגן קדמי חיצוניCW/4D i40 12-15  מקורי2,296.00לאיונדאי

5.22E+7515- מקורי3,209.77כןטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני תחתון

D1426709-11 מקורי2,263.19לאפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי חיצוני תחתון

A29288513259999V 15 - מגן אח' חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי12,960.49לאש' 15-20

מקורי1,469.80כןטויוטה אוריס ש' 15-18סורג מגן קדמי -531120268015

D14271(ח) מקורי159.66כןפורד אדג' ש' 09-14תומך ימין צדדי למגן קדמי -09

F22116LBMA20 - (בומבה) מקורי1,552.68כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

V5G680739313-'מקורי156לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמ' למגן אח

B1Z0807368B9B9(ח) מקורי89לאסקודה אוקטביה 09-13גריל תחתון ימין 09-11

מקורי1,870.20כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך ימין לפח חזית - 532020290219

8934833190

קליפס לתושבת לחיישן מרחק קדמי - 

מקורי52.7לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

V6J0805588AGFR 13-15 מקורי1,892.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

V65780593219 - מקורי123לאסקודה סקאלה - 19פח משקפיים קדמי ימין

V57580789016-19 (לפנס) מקורי437כןסיאט אטקה ש' 16-21שפם ימין תחתון לסורג

מקורי479.96כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי על' לפח חזית -13 (ח)9676958580

641012K250(ח) מקורי2,324.90כןקאיה סול ש' 12-13פח חזית דיזל -12

V6P0805588A15- מקורי1,733.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

מקורי241.51לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פח ניצב חזית 897362229008-09

7212PL(ח) מקורי546.58כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08תומך פח חזית -04

מקורי1,515.29לאטויוטה קורולה ש' 10-13קורה תומכת מצנן מים 571040216010-12

5826080J0108-09 4/5גשר על' שמאל לפח חזיתD 08-14 'ש SX4  מקורי416.2לאסוזוקי

622216419R15 - מקורי1,022.40כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18סט תפסים למגן קדמי

P5823051K10(ח) מקורי1,028.60כןסוזוקי ספלאש 09-15גשר על' לפח חזית 09-11

62400A6205(ח) 5/סטיישן ש' 13-18גשר לפח חזית - 13D מקורי4,350.40כןקאיה סיד

5823068K01M09-11 מקורי338.5לאסוזוקי אלטו ש' 09-14גשר על' לפח חזית

מקורי1,268.48לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כיסוי עליון לפח חזית - 5164740011018

מקורי1,274.26לאלקסוס UX200 ש' - 19קורה תומכת ימין לפח חזית - 532027602019

A205620410114 - תומך גשר על' לפח חזית

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,952.88לא14-21

5821080G00(ח) מקורי1,529.80כןסוזוקי אגניס ש' 01-06גשר על' לפח חזית 01-06

5822065J00

קורת רוחב/פח חזית תחתון ברזל 06-

מקורי493.2כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 1106-15

V1K0805588R06-11 (2.0) מקורי2,672.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11(ח) פח חזית

מקורי43.76כןשברולט טראקס ש' 13-16פח ניצב חזית -13 (ח)95230239

מקורי595.4כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי על' לפח חזית -531410208013

V3G0805588AC(ח) מקורי4,522.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח חזית 15-19

AD10SK

מראה חיצונית שמ' חש' +איתות + 

חליפי2,421.92לאסקודה אוקטביה 09-13מתקפל אוט'(9 פינים) -09



AD113AU05-07 'ש' 05-07פס קישוט לדלת אח' ימ A4 חליפי222.4כןאודי

AD114TO17 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,197.45כן22

AD118VW06 - '5מראה חיצונית ימD 06-09 'חליפי706.02לאפולקסווגן פולו ש

AD121SZ08- '4/5בית מראה חיצונית שמD 08-14 'ש SX4  חליפי960.02כןסוזוקי

AD123HO15-17 חליפי1,787.40לאהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית ימין

AD128SZ11- 'חליפי968.02לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מראה חיצונית ימ

AD133MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ CX-5 חליפי306.02לאמאזדה

5.21E+1521 - מקורי1,058.92כןטויוטה היילנדר - 21מגן קדמי פנימי צר

5.22E+13521 - מקורי1,161.83כןטויוטה היילנדר - 21מגן אח' פנימי

5.21E+10521 - מקורי817.9כןטויוטה היילנדר - 21תומך ימין למגן קדמי

7414QV97- מקורי404.16לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03מגן אח' פנימי  פלסטיק

71550T7AG00ZZ19 - (בומבה) 'ש' - 19תומך ימ' למגן אח HRV מקורי1,450.07לאהונדה

מקורי329.81לאלקסוס  RX ש' 08-22סורג מגן קדמי - 531124814012

6410C638(ח) מקורי594כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך צדדי ימ' למגן אח' - 15

86611R000021 - מקורי6,296.00כןקאיה קרניבל ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון

86631R000021 - מקורי1,770.50כןקאיה קרניבל ש' - 21מגן אח' פנימי

86510G2500(חשמלי) מקורי4,595.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגן קדמי חיצוני - 20

86542Q000021 - מוביל אוויר ימין במגן קדמיi20 - 21 מקורי271לאיונדאי

5.22E+10521 - 'מקורי989.73כןטויוטה היילנדר - 21תומך ימ' למגן אח

86525R000021 - מקורי94כןקאיה קרניבל ש' - 21תומך עליון שמאל למגן קדמי

68312699AA14 - מקורי7,484.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי פנימי

D18783-11 ש' 11-16מגן קדמי חיצוני תחתון F -350 מקורי2,298.58לאפורד

מקורי251.4לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22גריל תחתון שמאל - 601013650022

852113SH0A17 - מקורי1,738.64לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמ' למגן אח' בומבה

86588K4AA0(חשמלי) מקורי231כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 21

86520K4AA0(חשמלי) מקורי615כןיונדאי קונה ש' - 18קלקר למגן קדמי - 21

86553J9NA0(חשמלי) מקורי210לאיונדאי קונה ש' - 18תומך שמאל למגן קדמי - 21

86519G630018 - 'כיסוי וו גרירה במגן קדGT LINE - 18 מקורי54.9לאקאיה פיקנטו

86571K4AA0

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 21 

מקורי659לאיונדאי קונה ש' - 18(חשמלי)

71145TNYG0019 - 'ש' - 19תושבת לוחית רישוי קד CR-V מקורי357.68כןהונדה

מקורי154.66לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך צדדי ימין למגן קדמי - 898248821117

מקורי2,411.80לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי פנימי - 521315311018

814810D19012 - מקורי496.52לאטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין

64900GI00021 - ש' - 21מגן קדמי פנימי EV 5 מקורי3,791.00כןיונדאי איוניק

850103125SCW V 17 - מקורי4,531.17לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן אח' חיצוני

מקורי6,488.55לאפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי חיצוני  183295613-16

מקורי331.32לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12תומך שמאל למגן קדמי - 898007158007

מקורי4,591.94לאוולוו XC-40 ש' 18-23פינה שמ' למגן אח' - 3984818918

86617GI01021 - 'ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח EV 5 מקורי165כןיונדאי איוניק

86530E611015- מקורי2,560.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן קדמי פנימי

מקורי256.77לאשברולט אורלנדו ש' 12-18ספוילר תחתון למגן אח'95167288

86511B200014- מקורי1,546.80לאקאיה סול ש' 14-18מגן קדמי חיצוני

מקורי486.44לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט למגן קדמי (אפור) - 2598054613

מקורי108.91כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10תומך ימין למגן קדמי (ח)96545536

85211BA60A

תומך שמ' למגן אח' פנימי ( קצה שלדה 

מקורי425לאניסאן ג'וק 10-14) -10

מקורי4,709.40כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני עליון -185740914



71130SNAU90ZZ06-12 4מגן קדמי פנימיD 06-12 'מקורי1,282.22לאהונדה סיווק ש

LR11328418-  מגן קדמי חיצוני

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי15,838.20לא12-22

מקורי2,669.58לאפיג'ו 108 ש' 15-20מגן קדמי חיצוני -161220158015

623822758R14- מקורי305.33לארנו קנגו 09-18פס קישוט תחתון (קשת) לסורג מגן

מקורי1,122.81לאסיטרואן C-1 ש' 14-18סורג מגן קדמי -160798358014

86517E600015-'מקורי309לאיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי וו גרירה במגן קד

6400G858(ח) קלקר למגן קדמי - 16

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי509כן

86522E610015-מקורי1,496.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17גריל תחתון ימין

מקורי2,930.11כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון - 163503798019

86611E600015-מקורי3,434.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן אח' חיצוני

מקורי438.89כןטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא חור לערפל -814820241013

86612E600015-מקורי2,115.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פח אבנים/ספוילר אחורי

DA6V50070C15- 4מגן קדמי פנימיD/5D 15-21 'מקורי1,359.84לאמאזדה 2 ש

149400600B22 - ש' - 22מגן אח' חיצוני תחתון Y מקורי1,421.12לאטסלה מודל

מקורי276.14כןסיטרואן קקטוס 15-20תומך שמאל למגן קדמי - 15 (ח)9813736080

DA6B501T1A(ח) 4סורג מגן קדמי 15-19D/5D 15-21 'מקורי252.21לאמאזדה 2 ש

86517D400016- 'מקורי63.1כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן קד

6400H43816 - מגן קדמי חיצוני

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי3,230.00כן

86551D700015 - מקורי406כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

מקורי2,894.58לאפיג'ו 108 ש' 15-20מגן אח' חיצוני 161222948015-18

865302G000(ח) מקורי1,121.70כןקאיה מגנטיס ש' 07-08מגן קדמי פנימי - 07

V6C6807421AGRU14- 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'מקורי3,974.00לאפולקסווגן פולו ש

86690D401016- מקורי1,252.20כןקאיה אופטימה ש' 16-20פח אבנים/ספויילר אחורי

620728561R5D 13- '3/5תושבת לוחית רישוי קדD/CW 10-16 'מקורי633.33כןרנו מגאן ש

29110D400016-  מקורי1,043.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20מגן מנוע -תחתון

KD4557K00C0212- ש' 12-16כרית אוויר נהג CX-5 מקורי1,365.84לאמאזדה

878100F01013 - מקורי580.62לאטויוטה קורולה ש' 13-18מראה פנימית

V8U080533411 - ש' 11-18תומך ימין למגן קדמי Q3 מקורי79לאאודי

GHR450C11A13-16 (עם ערפל) גריל תחתון ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי164.1לא18

6410D24315-17(ללא חיישנים) מקורי2,471.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני

מקורי714.31לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך מרכזי למגן קדמי  - 521324701016

6410A65708- מקורי77לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך שמ' למגן אח' צדדי קצר

V8U0807441J4U815 - ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל Q3 מקורי357לאאודי

מקורי1,314.55לאטויוטה פריוס ש' 07-12קלקר למגן קדמי 526114704007-12

V8X0807065CGRU

פינה שמאל למגן קד' עם חורים 

מקורי1,557.00לאאודי A1 ש' 11-18למתזים ולחיישנים - 11

960157969R13- 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 13-19  מקורי1,096.96לארנו קליאו

מקורי2,498.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן קדמי חיצוני -521190697412

620228952R18 - מקורי2,917.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

S6J38073783D 09- 'מקורי150כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך ימ' (ארוך) למגן אח

752104670R13- מקורי1,748.76כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מגן קדמי פנימי

86611D300015-18 מקורי2,216.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

מקורי241.57לאשברולט מאליבו ש' 13-15תומך ימין למגן קדמי (צדדי) -2298614113

86577D700015 - מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת שמאל למגן קדמי

מקורי327.83כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך צדדי ימ' למגן אח' -616470606012

87252D3000SHS15 - מקורי132לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גגון קד' ימין

מקורי148.08לאטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך צדדי שמ' למגן אח' -616480606012



865171W70015- '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 12-16 'מקורי8.7כןקאיה ריו ש

850224928R(ח) מקורי3,826.37כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מגן אח' חיצוני -13

V8V4807109E17 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי A3 מקורי2,579.00לאאודי

V8V3807067GRUV 12 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי5,847.00לאאודי

865231W70015- 5גריל תחתון שמאלD 12-16 'מקורי232.7לאקאיה ריו ש

865170X20010- 'ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד i10 מקורי50לאיונדאי

852100001R(ח) מקורי315.29כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך בומבה ימ' למגן אח' -13

סורג מגן קדמי -531120241013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי910לא15

GDK450A11ABB08- 'מקורי28.09לאמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי וו גרירה במגן קד

553001Y100(ח) 5בולם זעזועים אחורי - 11D 11-16 מקורי745כןקאיה פיקנטו

6400G47417 - כיסוי עליון לסורג קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי1,132.00כן19

מקורי7,289.43כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן אח' חיצוני 15612695716-20

YQ0006388018-20 איירקרוס - 18קלקר למגן קדמי C3 מקורי593.1לאסיטרואן

866142L300(ח) (סטישין)09-12תומך ימ' צדדי למגן אח' -09 CW i30 מקורי50לאיונדאי

V575806333AU3416 - מקורי990כןסיאט אטקה ש' 16-21פתח אוויר תחתון במגן קדמי

7171154P10N4915-18 מקורי3,958.00לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

866962R300(ח) (סטישין)09-12תומך ימ' עליון למגן אח' -09 CW i30 מקורי85כןיונדאי

V81A807647L9B921 - ש' 17-22סורג מגן קדמי Q2 מקורי691לאאודי

866952R300(ח) (סטישין)09-12תומך שמ' עליון למגן אח' -09 CW i30 מקורי85.05כןיונדאי

H52104EAMA14- מקורי1,372.82כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך ימ' למגן אח' בומבה

V575807305A16 - מקורי946לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן אחורי פנימי

74111SEA90103-07 מקורי877.26לאהונדה אקורד ש' 03-08מגן מנוע קדמי

71130TF0G10ZZ12- מגן קדמי פנימי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,293.45לא14

V6RA825202(ח) מקורי433כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן מנוע תחתון ימין - 13

V57580737716 - 'מקורי237לאסיאט אטקה ש' 16-21תומך שמ' למגן אח

7171262R00ZNB17-19 'מקורי69.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד

86671J900018-20 מקורי735כןיונדאי קונה ש' - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי2,343.50לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 521195395910-13

מקורי169.28לאאם ג'י EHS ש' - 21מסגרת ניקל לגריל תחתון שמאל - 1045775621

V575807393(ח) מקורי160לאסיאט אטקה ש' 16-21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 16

כיסוי צד למגן אחורי תחתון שמאל - 587246002009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,074.89לא13

7452KR(ח) ש' 07-10פס קישוט למגן קדמי שמאל C-4 מקורי519.17כןסיטרואן פיקסו

86513A700013-(שחור)מקורי86.9לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

7181162R1079917-19 מקורי3,699.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מגן אחורי חיצוני

V575807513GRU

כיסוי שמאל לספוילר/פח אבנים קדמי - 

מקורי359לאסיאט אטקה ש' 2016-21

7183078R0119 - 'מקורי72.4כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19תומך שמ' למגן אח

V81A8538889B921 - ש' 17-22ספוילר קד' ימין Q2 מקורי95לאאודי

A91088581009K8319 - מקורי6,177.94לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי חיצוני

57704AN32021 - מקורי5,600.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21מגן אח' חיצוני

71145TR0G0012- '4תושבת לוחית רישוי קדD 12-17 'מקורי472.59לאהונדה סיווק ש

866672R00009-11 '5כיסוי וו גרירה במגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי115כןיונדאי

865642L00007-11 (ללא לערפל) 5גריל תחתון ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי95כןיונדאי

758924EA0A14-16 מקורי956.24לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מנוע תחתון



7179086R10C4819 - מקורי533.8כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי חיישן רדאר במגן קדמי

V5C6853666A9B912- (עם ערפל) מקורי160כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15(ח) גריל תחתון ימין

V5E9807421GSW 17 - מקורי2,722.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן אח' חיצוני

620303VU0A(ח) מקורי1,178.07כןניסאן נוט ש' 14-17מגן קדמי פנימי -14

68143095AB14 - מקורי567לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת גריל תחתון שמאל

מקורי35.26כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10תומך צדדי ימ' למגן אח' 03-08 (ח)96545628

A91088506009K8319 - 'מקורי138.44כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד

71502TM8G01ZD09-12 -מקורי2,249.30לאהונדה אינסייט 09-14ספוילר תחתון למגן אחורי

622573VU0A(ח) מקורי284.67לאניסאן נוט ש' 14-17כיסוי נוי פנס ערפל ניקל שמאל -14

7104AH(ח) ש' 05-08מגן מנוע קד' (חלק קד') 05-08 C-5 מקורי364.09כןסיטרואן

5827068P10000M16 - מקורי683.7כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן קדמי פנימי

V4G0807648BBMT15 - ש' 12-17גריל תחתון ימין A6 מקורי1,871.00לאאודי

520300D06014-16 מקורי441.27לאטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון ימין +חור

V80A807065GRU21 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני Q5 מקורי4,250.00לאאודי

7452AK(ח) מקורי698.52כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פס קישוט למגן קדמי 05-08

V575853712A9DG

קישוט עליון גריל תחתון ימין - 21 

מקורי261כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

852203VU0A(ח) מקורי177.44כןניסאן נוט ש' 14-17תומך ימ' למגן אח' -14

V80A807442DGRU21 - ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין Q5 מקורי166לאאודי

V6F9807221BGRU18-20 מקורי3,301.00כןסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני

7171254P0000015-18 'מקורי57.5כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי וו גרירה במגן קד

526010D02014- מקורי1,142.44כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן מנוע תחתון

מקורי6,200.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' חיצוני עליון - 15615186617

V3V0853767D2ZZ20 - מקורי391כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי שמאל

V575807241D9B920 - 'מקורי54לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד

V6F9853667D9B918-20 מקורי781כןסיאט ארונה ש' - 18סורג מגן קדמי

V575807305B

 ,AMBITION) 18 - מגן אח' פנימי

(STYLE18-21 מקורי1,934.00כןסקודה קארוק

V80A807241AGRU21 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד Q5 מקורי115לאאודי

71104TV0E1012-גריל תחתון ימין עם חור ערפל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי240.16כן

V5FF807242C04121 - מקורי20לאקופרה פורמנטור - 21כיסוי וו גרירה במגן קד' תחתון

V57A807248C

 ,AMBITION) 18 - קלקר למגן קדמי

(STYLE18-21 מקורי143כןסקודה קארוק

V5C6807394A11- 'מקורי355לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימ' ( שפם ) למגן אח

866111R00011- ש' 11-18מגן אח' חיצוני i25 מקורי1,495.00לאיונדאי אקסנט

57711FE03001-06 מגן אח' פנימי

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי333לא08

865112T53014- (ללא חיישנים) מקורי3,657.90לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

D01N500S1B

מגן קדמי פנימי תחתון(מפלסטיק) 07-

5D 115D 07-14 'מקורי301.17לאמאזדה 2 ש

מקורי141.23כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן מנוע ימין -514430503015

V5QF825102B17 - מקורי749כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן מנוע תחתון אחורי ימין

04711SDLA90ZZ(ח) מקורי4,501.98כןהונדה אקורד ש' 03-08מגן קדמי חיצוני -06

291103U50013- 'מקורי1,304.50לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן מנוע תחתון קד

מקורי661.51כןפורד S-MAX ש' 06-14ספוילר/פח אבנים קדמי 06-08 (ח)1481983

מקורי482.45כןסיטרואן C-4  ש' - 21קלקר למגן אח' - 983070368021

מקורי359.46כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך ימ' למגן אח' - 983181888021



865143Z00012- תומך ימין (צדדי) למגן קדמיCW/4D i40 12-15  מקורי254לאיונדאי

מקורי8,272.08לאקאדילאק CT5 ש' - 22מגן אח' חיצוני - 8467330622

V5E08536319B9(ח) מקורי62כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי רדאר בסורג מגן קדמי - 13

86614A200013- 5 צדדיD '5/סטיישן ש' 13-18תומך ימ' למגן אחD מקורי272.7כןקאיה סיד

V3V0853767C9B9

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 20 

(BUSINESS)15-22 'מקורי168כןסקודה סופרב ש

V80A80745417 - 'ש' 17-22תומך ימ' למגן אח Q5 מקורי352לאאודי

V3V0853768C9B9

פס קישוט למגן קדמי ימין - 20 

(BUSINESS)15-22 'מקורי168כןסקודה סופרב ש

V5E38076819B9(AMBITION) 20 - מקורי167כןסקודה אוקטביה ש' - 20גריל תחתון שמאל

BP4K502J1D(ח) 5תומך שמ' למגן אח' -04D 04-08 'מקורי80.66כןמאזדה  3 ש

V5E38076829B9(AMBITION) 20 - מקורי167כןסקודה אוקטביה ש' - 20גריל תחתון ימין

V3V0853551C9B9

פס קישוט למגן קדמי - 20 

(AMBITION)15-22 'מקורי236כןסקודה סופרב ש

מקורי351.75לאקאדילאק XT4 19-22גריל תחתון שמאל - 8415543819

מקורי81.93כןוולוו XC90 ש' 15-22שקע USV במשענת יד - 130239515

מקורי263.93כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כיסוי וו גרירה במגן קד' -161019378014

866141W20012- 5תומך ימ' למגן אח' צדדיD 12-16 'מקורי184.1לאקאיה ריו ש

57707FJ01116 - (לפנס) ש' 12-17שפם שמאל תחתון לסורג XV מקורי383כןסובארו

מקורי2,013.15לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18מגן אח' פנימי - 981097598018

57731FJ46016- 'ש' 12-17כיסוי וו גרירה במגן קד XV מקורי129לאסובארו

מקורי288.65לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 162893848018

866312T00012- מקורי2,213.40לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן אח' פנימי

A4478803100999915 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים V-CLASS מקורי5,458.73לאמרצדס

A9078851000V 19 - מקורי1,166.37לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' פנימי

850923378R17 - 'מקורי780.75לאדאצ'יה לוגאן 17-18תומך ימ' למגן אח

מקורי2,920.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מגן אח' פנימי - 137774480022

מקורי87.74לאלינק אנד קו 01 - 22תומך שמאל למגן קדמי - 888941059922

מקורי3,978.05כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן קדמי חיצוני - 163264578019

6402A40216 - פס קישוט ניקל למגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי2,760.00כן

850427214R(ח) מקורי1,675.40כןרנו קנגו 09-18תומך מרכזי למגן אח' -12

98222806XT(ח) מקורי311.02כןסיטרואן קקטוס 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח' - 19

1612202680

גריל למגן קידמי ימ' ללא חור לערפל 

מקורי214.22לאפיג'ו 108 ש' 15-20עם חור לקישוט -14

622358108R12- מקורי1,028.11לארנו קנגו 09-18מגן מנוע תחתון

86642E620015-'מקורי714כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך בומבה ימ' למגן אח

86511D710015-18 מקורי3,709.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן קדמי חיצוני עליון

DA6B507J015-19 4פס קישוט ניקל למגן קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי712.44כןמאזדה 2 ש

622232066R

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס)  -13 

CW3/5D/CW 10-16 'מקורי1,171.78לארנו מגאן ש

850420009RCW 13- '3/5תומך שמ' למגן אחD/CW 10-16 'מקורי2,091.17לארנו מגאן ש

758900007R10- 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'מקורי707.97לארנו מגאן ש

מקורי494.57כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18קלקר למגן קדמי -526114710015

V6C6807394B14- '5תומך ימ' למגן אחD 10-17 'מקורי240לאפולקסווגן פולו ש

86529D700015-18 מקורי431כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת לוחית רישוי קדמית

6400H86417 - ש' 17-19קישוט צד  לגריל תחתון ימין ASX מקורי369לאמיצובישי

מקורי813.36לאפיג'ו 208 ש' 15-19סורג מגן קדמי -981051618015



V3C8853677G04112- סורג מגן קדמיCC 12-17 'מקורי993לאפולקסווגן פאסט ש

14996754D 08-11 מקורי511.91לאפורד מונדאו ש' 08-12ספוילר אחורי

DB7H50221BBB4D 15- 4מגן אחורי חיצוניD/5D 15-21 'מקורי2,770.34לאמאזדה 2 ש

DB7A502J14D 15- '4תומך שמ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי69.81כןמאזדה 2 ש

6410D56117 - 'ש' 17-19תומך שמ' למגן אח ASX מקורי289כןמיצובישי

6410C04717 - ש' 17-19תומך מרכזי למגן אחורי ASX מקורי54כןמיצובישי

521190F92313- מקורי6,756.90כןטויוטה וורסו 13-18מגן קדמי חיצוני

6400H65618 - תומך ימין למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי219כן21

86517G500016-18 'מקורי31.6כןקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן קד

6400G65918 - תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי326כן21

מקורי3,445.04כןפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי חיצוני עליון - 16 (ח)1617019580

850450015R(ח) 3D 12- '3/5תומך שמ' למגן אחD/CW 10-16 'מקורי522.61כןרנו מגאן ש

AD15CI13 - 'חליפי120.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ

AD164MA17-18 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ CX-3 חליפי1,306.02לאמאזדה

AD166MI

כיסוי מראה חיצונית ימ' עם איתות 

חליפי256.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22(לבן)-14

AD166SK13 - (חשמלית) 'חליפי2,139.02לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית ימ

AD167VW15 - 'פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי596.82כן15-22

AD168HY15- 'חליפי1,689.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

AD168MI15-17 'חליפי2,960.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית ימ

AD16CI13 - 'חליפי120.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ

AD16CV07- 'מראה חיצונית שמ

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי640.02לא

AD173OP98- 'חליפי196.02לאאופל אסטרה ש' 98-04מראה חיצונית שמ

AD175MI16 - מראה חיצונית שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי1,386.02לא

AD176SKV 15 - 'חליפי968.02לאסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית שמ

AD178MI15 - 'חליפי3,225.25כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' ימ

AD183MI18 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי974.95כן21

AD185OP05- 'חליפי603.85כןאופל אסטרה ש' 05-07פס קישוט לדלת אח' ימ

AD187TO19 - ש' - 19המשך קישוט סף מדרכה ימין RAV-4 חליפי488כןטויוטה

AD189HY16- קרוס 16-18טפט לדלת אחורית ימין i20 חליפי186.15כןיונדאי

AD192VW98-04 'חליפי557.87לאפולקסווגן גולף ש' 98-04מראה חיצונית שמ

AD213TO19 - 4כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD 19 - 'חליפי1,934.60כןטויוטה קורולה ש

AD217VW

מראה חיצונית שמ' חש'+איתות לא 

חליפי806.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מתקפלת -04

AD240RE96- 'חליפי290.06כןרנו מגאן ש' 96-98פס קישוט לדלת אח' שמ

AD242PE13-'חליפי760.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18מראה חיצונית ימ

AD246FO11 -  'כיסוי למראה חיצונית שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי236.02לא

AD256TO13- חליפי1,506.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית שמ'+חימום

AD262RE08-10 'חליפי415.78כןרנו לוגן 08-11פס קישוט לדלת אח' ימ

AD268HO06- '4פס קישוט לדלת קד' ימD 06-12 'חליפי232.18כןהונדה סיווק ש

AD268HY05- 'חליפי197.6כןיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט לדלת אח' שמ

AD269FO

פס קישוט לדלת אח' שמאל לצבע 06-

חליפי176כןפורד פוקוס ש' 0806-08



AD274RE20 - 'חליפי1,378.08כןרנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת אח' ימ

AD293VW11- 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מראה חיצונית ימ

AD295HO12 - '4דלת אח' שמD 12-17 'חליפי2,960.07כןהונדה סיווק ש

AD295VW11- 'חליפי1,506.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15מראה חיצונית ימ

AD297VWGTI -13 (פלסטיק שחור) חליפי942.4כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פח סף ימין

86561A9NB018 - מקורי1,250.30לאקאיה קרניבל ש' 15-20סורג מגן קדמי

86552GI00021 - ש' - 21תומך צדדי ימין למגן קדמי EV 5 מקורי199כןיונדאי איוניק

521196B92514 - מגן קדמי חיצוני עם מתזים

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי10,653.29כן21

86651GI00021 - 'ש' - 21תומך שמ' למגן אח EV 5 מקורי254כןיונדאי איוניק

68111467AA11- מקורי10,663.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' חיצוני תחתון ללא חור

מקורי156.98כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסיט רוח תחתון ימין - 09 (ח)9804466580

965430195D 03-08 'תומך שמ' למגן אח

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי43.26כן5

866201G200(ח) 5D -07 'מקורי343.5כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר למגן אח

6400J65120 - מקורי186כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20גריל תחתון שמאל

7171151K0079909-12 מקורי2,732.40כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן קדמי חיצוני

86577GI00021 - ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי EV 5 מקורי1,415.00כןיונדאי איוניק

5310206240V 18-20 מקורי1,716.84לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

86513J9CA021 - מקורי237כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86563G205016-18 מקורי525כןיונדאי איוניק ש' 16-20גריל תחתון שמאל

64900Q000021 - מגן קדמי פנימיi20 - 21 מקורי3,987.00לאיונדאי

92411D900016 - מקורי238.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי פנס אחורי שמאל

5271306120

פס קישוט למגן קדמי שמאל 18-20 

(LE)18 - 'מקורי310.03לאטויוטה קאמרי ש

86672G6AA021 - כיסוי שמאל תחתון במגן אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי35כן

מקורי546.18כןפורד קוגה ש' 13-18סורג מגן קדמי -13 (ח)5234601

86591H840018 - מקורי251.6כןקאיה סטוניק - 18ספוילר קדמי

622573HN0B13 - מקורי354.76לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון ימין עם ניקל

86511AA01021 - מקורי4,929.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מגן קדמי חיצוני

521193T97021 - מקורי9,224.48לאטויוטה קאמרי ש' - 18מגן קדמי חיצוני

מקורי4,831.77לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי - 531023343021

52119YP918(סהרה) מקורי8,975.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני - 20

86562AA000R5T21 - מקורי651כןיונדאי אלנטרה ש' - 21גריל תחתון ימין

V8V5807067GGRUש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 17 סדאן A3 מקורי5,670.00לאאודי

מקורי6,711.45לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מגן קדמי חיצוני - 163849478019

86692H840018 - מקורי399.8כןקאיה סטוניק - 18כיסוי תחתון במגן אחורי

52115YP040(סהרה) מקורי309.36כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך ימין למגן קדמי - 20

86652AA00021 - 'מקורי225כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך ימ' למגן אח

86651AA00021 - 'מקורי225כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך שמ' למגן אח

865883X00011-13 'ש' 11-15כיסוי וו גרירה במגן קד i35 מקורי64כןיונדאי אלנטרה

A222610350013 - מגן אח' פנימי

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,352.78לא19

6410C333(ח) מקורי1,291.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן אח' פנימי -08

F20306UAMH21 - מקורי4,677.02כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן קדמי פנימי

מקורי1,505.96כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' פנימי - 520234703016

מקורי2,682.88לאסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 163355768019

86514A400013- מקורי57.6לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי צדדי

850B21681R18 - מקורי1,565.78כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים



71101T1VE00ZE16- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי4,971.22לאהונדה

620903YU0A17 - מקורי1,332.73לאניסאן סנטרה ש' 17-19קלקר למגן קדמי

H50306UAMA21 - מקורי3,200.07כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן אח' פנימי

71140T1VE0016- (לפנס)ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג CR-V מקורי354.67לאהונדה

A166620003415 - מגן קדמי פנימי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,678.83לאש' 15-20

622253YU1A17 - מקורי323.49לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך שמאל למגן קדמי

86690A200013- '5/סטיישן ש' 13-18פלס מתחת למגן אחD מקורי646.1לאקאיה סיד

866561G60010-11- מקורי83.6לאקאיה ריו ש' 07-12תומך ימ' למגן אח' צדדי

מקורי241לאטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך שמ' למגן אח' -525765210011

525360D03012- מקורי200כןטויוטה יאריס ש' 12-13תפס שמאל צדדי במגן קדמי

מקורי275.38לאפורד פוקוס ש' 00-05גריל תחתון שמאל 115052302-05

850B26UA0A21 - מקורי1,654.19כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

57707FJ02013- מקורי345כןסובארו אימפרזה 13-16תומך צדדי ימין למגן קדמי

YQ009643ZV21 - איירקרוס - 18פס קישוט למגן קדמי C3 מקורי1,856.81כןסיטרואן

V3V0807833A2ZZ20 - מקורי263כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי שמאל

865502S300

קישוט לסורג מגן קדמי (תחתון שחור) -

10IX35 10-15 מקורי368כןיונדאי

71510TFAT0016- ש' 13-18פח אבנים/ספויילר אחורי CR-V מקורי1,663.88כןהונדה

A205885260015 - פס קישוט למגן קדמי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי960.23לא14-21

V5E7807521EF9RV 20 - מקורי775לאסקודה אוקטביה ש' - 20פח אבנים/ספוילר אחורי

865192B70010- 'מקורי112כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12תושבת לוחית רישוי קד

V658807441A20 - 'מקורי18כןסקודה קאמיק - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

V4KE807549A19 - מקורי453לאאודי אי-טרון - 19קלקר למגן קדמי תחתון

A205885136515 - מגן קדמי פנימי תחתון

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי465.14לא14-21

865232B70010- מקורי179כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12כיסוי פנס ערפל שמאל

מקורי853.06כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך ימין למגן קדמי(בומבה) -09 (ח)5701305030

V5C6807394B12- מקורי355לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימ' למגן אח' צדדי

86569C870016- קרוס 16-18סורג מגן קדמי עליון i20 מקורי1,847.00כןיונדאי

מקורי433.66לאפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון ימין ללא חור - 981053348015

מקורי142.81כןטויוטה אוונסיס 09-14כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -532860590312

V5G6807568D9B9

פח אבנים/ספוילר אחורי אגזוז בודד  

מקורי1,085.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-1613-20

86528C870016- קרוס 16-18מסגרת לפנס ערפל ימין i20 מקורי409לאיונדאי

850456409R13- '5תומך שמ' למגן אחD 13-19  מקורי450.2לארנו קליאו

V5C6807421HGRU(ח) מקורי4,133.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן אח' חיצוני -15

86510F200016 - מקורי3,868.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

מקורי178.33כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך ימ' למגן אח' (צדדי קצר) -13 (ח)5256205050

86611A780016 - מקורי3,339.40לאקאיה פורטה 13-18מגן אח' חיצוני

DA6V500S0C5D 15-19  4מגן קדמי פנימי תחתוןD/5D 15-21 'מקורי327.77כןמאזדה 2 ש

סורג אמצעי מגן קדמי 531126020014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,251.12לא21

V6F0853667A9B9FR 17 - מקורי755לאסיאט איביזה  ש' 17-22סורג מגן קדמי

6410D27118 - מקורי2,670.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' פנימי

V6F0853665CGRUFR 17 - מקורי481כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

מקורי4,222.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אחורי חיצוני תחתון - 20 156137254

68353836AB18 - מקורי160לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך ימין למגן קדמי

15835914D 08-11 מקורי3,532.56לאפורד פוקוס ש' 08-11מגן אח' חיצוני

98108804VV17-20 (ניקל) מקורי960.51לאפיג'ו 3008 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי



520150F02011- מקורי650לאטויוטה וורסו 09-12תומך ימ' למגן אח' בומבה

GHT650031CBB13 - (2.5 נפח) מגן קדמי חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,983.18כן18

V6V080772318 - מקורי65לאסקודה פביה ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

520210K02212- מקורי1,134.77לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי פנימי

KB8A50031EBB17 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני CX-5 מקורי1,984.81לאמאזדה

866191W70014 - 4תושבת למגן אח' מרכזיD 12-16 'מקורי95.3לאקאיה ריו ש

KB8A500T1A17 - ש' 17-22תפס ימין למגן קדמי CX-5 מקורי40.01כןמאזדה

261528871R14- מקורי362.12כןרנו גרנד סניק ש' 14-16סט גריל תחתון ימין+שמאל

866343Z300(ח) תומך ימ' למגן אח' -12CW/4D i40 12-15  מקורי85כןיונדאי

V6V0807008F9R18 - מקורי1,152.00לאסקודה פביה ש' 15-21ספוילר קד' ימין

V6V0807007F9R18 - מקורי1,152.00לאסקודה פביה ש' 15-21ספוילר קד' שמאל

86518A200013- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18תומך ימין למגן קדמיD מקורי180.1כןקאיה סיד

6400A90808- מקורי285כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך צדדי ימין לכנף קדמית

86517A200013-5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמיD מקורי180.1כןקאיה סיד

V6F08536659B9V 17 - מקורי148כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון שמאל

86513A2000(ח) 5/סטיישן ש' 13-18תומך שמאל צדדי למגן קדמי -13D מקורי226.6כןקאיה סיד

6400A59408-  מקורי145לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך ימין צדדי עליון

620224CE3H

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחייישנים -

מקורי3,999.72לאניסאן X טרייל ש' 1515-23

V6F9807421BGRU18 - מקורי2,813.00כןסיאט ארונה ש' - 18מגן אחורי חיצוני עליון

V7E0807184A10- מקורי123לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12תומך ימין למגן קדמי

86560A200013-15 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18סורג מגן קדמיD מקורי701.9לאקאיה סיד

מקורי411.89לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18מגן אח' פנימי מרכזי - 447885051615

622114CL0A15- (בומבה) טרייל ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי X מקורי1,233.49כןניסאן

90688026719B5106 - 'כיסוי פינה שמ' למגן אח

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי301.79לא18

V7E08078197G910- מקורי424כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי שמאל

V3V0955109A20 - מקורי157לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי מתיז מים שמאל

V65880772320 - מקורי67כןסקודה קאמיק - 20תומך שמאל למגן קדמי

57711FE081(ח) מגן קדמי פנימי 03-05

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,339.00כן08

מקורי1,035.43כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18בית לכיסוי פנס ערפל ימין 10-13 (ח)1609292480

A21388503259999V 16 - מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי5,938.98לאמרצדס

620724BA0A15- טרייל ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי X מקורי1,378.98לאניסאן

V565853665B9B9

כיסוי פנימי לגריל תחתון שמאל 17-20 

V17-22 'מקורי52כןסקודה קודיאק ש

866712L300

תומך שמ' צדדי עליון למגן אח'  -09 

מקורי186.9לאיונדאי CW i30 (סטישין)CW09-12 (ח)

7182153R0000017 - 'מקורי45לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך ימ' למגן אח

7414SS08-11 'מקורי161.98לאסיטרואן ג'אמפי 08-11כיסוי וו גרירה במגן אח

622544CC0A15- טרייל ש' 15-23סורג מגן קדמי X מקורי901.27לאניסאן

מקורי405כןטויוטה פריוס ש' 13-15קלקר למגן קדמי -526114708013

מקורי1,624.79לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18מגן קדמי פנימי 74224610

622564BA0B15- טרייל ש' 15-23גריל תחתון ימין עם חור לערפל X מקורי217.22לאניסאן



865902R00009-11 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 07-12 'ש i30 מקורי313לאיונדאי

מקורי600כןטויוטה פריוס ש' 07-12תושבת לוחית רישוי קד' -521144708010

מקורי678.33לאטויוטה פריוס ש' 13-15תומך צדדי ימין למגן קדמי -13 (ח)5211547030

68295585AB18 - 'מקורי356לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך שמ' למגן אח

מקורי1,230.87לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך שמאל למגן קדמי -525364801308

86631A780016 - מקורי1,796.50כןקאיה פורטה 13-18מגן אח' פנימי

6410D242(היברידי) מקורי3,031.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני - 18

V5F08078249B9(ח) מקורי100כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר קדמי ימין - 12

מקורי1,545.00לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פח אבנים/ספוילר אחורי (מגלש) - 1031913

6400J467(היברידי) מקורי5,297.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני - 18

מקורי332לאאלפא רומאו סטלביו 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -15612596020

7239280J0008- 4/5מגן מנוע תחתון שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי771.4לאסוזוקי

1619191680

סט תומכים צדדים למגן קדמי ימין + 

מקורי507.32כןפיג'ו 5008 17-21שמאל 17-20

865601YBA03D 15 - 3סורג מגן קדמיD 13-16 מקורי1,870.20לאקאיה פיקנטו

865901YBA0(ח) 3D 15 - 3פס קישוט למגן קדמיD 13-16 מקורי379.8כןקאיה פיקנטו

G46L50C21A17 - גריל תחתון שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי68.1לא18

מקורי289.93כןפיג'ו 5008 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' 161919108017-20

מקורי2,032.50כןפיג'ו 5008 17-21סורג מגן קדמי 161919248017-20

G46L50C2217 - קישוט לגריל תחתון שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי308.4כן18

V3G0807305T15-19 מקורי4,207.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן אחורי פנימי

86556D300015 - (שוכב) מקורי232לאיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

86695A780016 - מקורי1,528.90כןקאיה פורטה 13-18ספוילר למגן אחורי

B5L68074219B910- מקורי3,380.00לאסקודה יטי 10-13מגן אח' חיצוני

מקורי3,612.22לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי פנימי - 8433146517

LR09888918- מגן אח' חיצוני

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי14,450.00לא12-22

AC114CV15 - (חיצוני בלבד) חליפי1,873.94לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית

AC11SK01-08 חליפי350כןסקודה פביה ש' 01-08גשר על' לפח חזית

AC122HY11-13 ש' 11-18פח חזית i25 חליפי863.6כןיונדאי אקסנט

AC122RE04-06 חליפי165.19כןרנו סניק ש' 04-09גשר על' לפח חזית

AC123CV18 - חליפי1,396.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי שמאל לפח חזית

AC123FO09- חליפי1,056.02לאפורד אדג' ש' 09-14מגן קדמי פנימי תחתון דק

AC125OP05-07 חליפי350כןאופל אסטרה ש' 05-07גשר על' לפח חזית

AC126VW21 - חליפי136כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח משקפיים קדמי ימין

AC12FO09- חליפי133כןפורד אדג' ש' 09-14גשר על' לפח חזית

AC134KI16 - חליפי246.94כןקאיה פורטה 13-18כיסוי עליון לפח חזית

AC135FI04-06 חליפי364.61כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06גשר תחתון

86577R002021 - מקורי9,313.30לאקאיה קרניבל ש' - 21ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי2,437.03כןטויוטה קאמרי ש' - 18גריל תחתון שמאל - 814820619021

מקורי301.81לאפורד קוגה ש' 13-18גריל תחתון שמאל -523345113

V5E0955109EGRU17 - מקורי57כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי למתיז מים שמאל במגן קדמי

57707SJ32019 - 'מקורי888לאסובארו פורסטר - 19תומך ימ' חיצוני למגן אח

86617A480017 - 'מקורי15.4לאקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן אח

86591G6BA0(X LINE) 21 - פח אבנים קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי434.1כן

92421AA00021 - מקורי122כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי פנס אחורי ימין

525350D32021 - מקורי872.76כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

86521R200022 - מקורי1,893.20כןקאיה ספורטג' ש' 22-23קלקר למגן קדמי

86552R200022 - מקורי491.8כןקאיה ספורטג' ש' 22-23תומך ימין למגן קדמי צדדי



71100T1VE30ZE

מגן קדמי חיצוני עליון עם חורים 

מקורי4,761.08כןהונדה CR-V ש' 13-18למתזים 13-15

8984854120V 17 - מקורי3,388.93לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי חיצוני

6512A86920 - מקורי434כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

86561Q000021 - גריל תחתון שמאלi20 - 21 מקורי1,189.00כןיונדאי

526140R090V 19 - ש' - 19קלקר עליון למגן קדמי RAV-4 מקורי661.3לאטויוטה

86694R201022 - 'מקורי1,074.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט שמ' למגן אח

SU001A3246V 17 - מקורי6,705.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן אח' חיצוני

86598GI00021 - ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין EV 5 מקורי291לאיונדאי איוניק

64900R201022 - מקורי4,856.90כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי פנימי

מקורי88.4כןפורד קוגה ש' 13-18תומך פנימי שמ' למגן אח' -13 (ח)1788558

86642G201016 - מקורי1,099.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך בומבה למגן אחורי ימין

מקורי318.1לאקאדילאק ATS 13-21גריל תחתון ימין - 2287962416

5.21E+3517 - מקורי5,577.65לאטויוטה היילנדר 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון

5312206120(SE) 21 - מקורי456.44לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט סורג מגן קדמי

86698AA20021 - 'מקורי554כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט ימ' למגן אח

86610CG03022 - מקורי2,899.00כןיונדאי סטאריה ש' - 22מגן אח' חיצוני

5.14E+10521 - מקורי1,341.82כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי מגן מנוע תחתון

מקורי12,938.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני - 73575579922

98120618XT(ח) ש' 17-21סורג מגן קדמי עליון - 17 C-3 מקורי806.09כןסיטרואן

מקורי304.9לאלקסוס CT200H ש' 11-19תומך שמאל למגן קדמי - 521167601111

758904EA0A16-18  מקורי1,441.32כןרנו קדג'אר 16-20מגן מנוע תחתון

D651500K2A

תומך שמאל אמצעי פנימי למגן קדמי 

מקורי64.91כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(פלסטיק שחור)07-11 (ח)

V565807061B9B9V 17-20 מקורי2,477.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר קדמי

4513002450C113- מקורי2,008.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18כרית אויר נהג

מקורי63.77כןשברולט ספארק 15-18תפס צדדי שמאל למגן קדמי - 4272358215

מקורי1,204.18לאוולוו S90 ש' 16-19מגן אח' חיצוני תחתון - 3138330416

71109TV0E5115- 5גריל תחתון שמאלD 15-16 'מקורי319.84לאהונדה סיווק ש

622546FR0A18 - טרייל ש' 15-23סורג מגן קדמי X מקורי1,029.95לאניסאן

A177885410319 - ש' -19כיסוי שמאל במגן קדמי A קלאס W177 מקורי665.66לאמרצדס

638444CC0A15 - טרייל ש' 15-23ספוילר קד' ימין X מקורי721.33כןניסאן

V5658078232ZZ17-20 'מקורי713לאסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט למגן אח

04715TV0E50ZZ15- 5מגן אחורי חיצוניD 15-16 'מקורי3,514.50לאהונדה סיווק ש

638454CC0A15 - טרייל ש' 15-23ספוילר קד' שמאל X מקורי439.84לאניסאן

71502TV0E5015- 5פח אבנים/ספויילר אחוריD 15-16 'מקורי1,547.63כןהונדה סיווק ש

86530A600012- מגן קדמי פנימי עליון

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,621.00כן/סטישין

מקורי1,357.00כןפיאט 3D 08-20 500תומך מרכזי למגן אח' -08 (ח)51786783

865152T00012- מקורי36כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך צדדי שמאל למגן קדמי

6400F8994WD 10- מגן קדמי חיצוני עם חור

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,116.00לא15

V3V58078342ZZV 15 - 'מקורי1,036.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט ימ' למגן אח

V3V58078232ZZV 15 - 'מקורי1,221.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן אח

V3V58078332ZZV 15 - 'מקורי1,036.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט שמ' למגן אח

98335046XT(SHINE PK) 20 - ש' 17-21סורג מגן קדמי עליון C-3 מקורי1,148.67לאסיטרואן

85071HV00A17 - 'מקורי141.53לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן אח

A205885670219 - כיסוי שמאל במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי483.42לא14-21

57731FJ22012-15 'ש' 12-17כיסוי וו גרירה במגן קד XV מקורי190לאסובארו

מקורי802לאפיאט דובלו ש' 10-18קלקר למגן קדמי-5181421010



866231H100(ח) 5/סטיישן ש' 10-12תומך שמ' למגן אח' סטיישן -10D מקורי213.3כןקאיה סיד

6400F879

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פלסטיק) 

מקורי182לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-13-15 (ח)

104709200H21 - ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי X מקורי57.76לאטסלה מודל

מקורי2,381.74לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי פנימי עליון -3905972616

V5E38537682ZZ20 - מקורי318לאסקודה אוקטביה ש' - 20ניקל לגריל תחתון ימין

57704FL00017 - מקורי3,038.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן קדמי חיצוני

6400F537

תומך שמאל עליון למגן קדמי  -13 

מקורי1,134.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15(ברזל)

AD2LE15 - 'ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ NX חליפי371.75כןלקסוס

AD303RE09- (שחור) '4פס קישוט לדלת קד' שמD 09-15 'חליפי180.02לארנו פלואנס ש

AD303VW11- 'חליפי431.66כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית ימ

AD309FO(דגם קסטום) חליפי2,076.92לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימ' - 14

AD319VW13-16 'חליפי1,731.92לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית שמ +איתות

AD328KI13 - '5מראה חיצונית ימD 11-16 חליפי860.02לאקאיה פיקנטו

AD350MA99-04 'חליפי250כןמאזדה לנטיס ש' 99-04פס קישוט לדלת אח' ימ

AD353MA99-04 'חליפי250כןמאזדה לנטיס ש' 99-04פס קישוט לדלת קד' שמ

AD357MA99-04 'חליפי506.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04מראה חיצונית שמ

AD363MA00-05 'ש' 00-03מראה חיצונית ימ MPV חליפי960.02לאמאזדה

AD389RE09-14 4מראה חיצונית שמ' חשמליD 09-15 'חליפי860.02לארנו פלואנס ש

AD401RE13- 5פס קישוט לדלת אח' שמ' בלי חורD 13-19  חליפי359.22כןרנו קליאו

AD40SE16 - 'חליפי198.9כןסיאט אטקה ש' 16-21זרוע מגב שמשה אח

AD410RE13- חליפי955כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ' עם חור

AD419SU12 - ש' 12-17קישוט סף מדרכה דלת קדמית ימין XV חליפי2,048.82כןסובארו

AD41SE12 - 'חליפי206.55כןסיאט לאון ש' 12-19זרוע מגב שמשה אח

AD435RE16 - 'חליפי240.15כןרנו קדג'אר 16-20ניקל לפס קישוט לדלת אח' ימ

AD438RE16 - 'חליפי505.41כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת קד' ימ

AD438SU13- ש' 12-17מראה חיצונית ימין XV חליפי856.02לאסובארו

AD442SU19 - 'חליפי839.99כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' ימ

AD444SU(X דגם) חליפי1,682.15כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת קד' ימ' - 19

AD45SE17 - 'חליפי1,960.02לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית שמ

AD487TO13- 'ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ RAV-4 חליפי1,091.07כןטויוטה

AD491CVV 11 - '4/5מראה חיצונית ימD 11-17 'חליפי680.02לאשברולט סוניק ש

AD519TO13-ש' 13-18מראה חיצונית שמ'+איתות RAV-4 חליפי1,506.02לאטויוטה

AD59CI05-08 'ש' 05-10מראה חיצונית ימ  C-4 חליפי690.69לאסיטרואן

AD623HY10-'מראה חיצונית שמIX35 10-15 חליפי1,256.02לאיונדאי

AD692TO

מראה חיצונית שמ' 

חליפי2,086.02לאטויוטה וורסו 13-18+חשמל+חימום+איתות -14

AD6DC15 - 'חליפי396.73כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח

AD702TO15- חליפי4,237.25כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת קדמית שמאל

AD709TO12 - 'חליפי960.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13מראה חיצונית ימ

AD8DC18 - 'חליפי1,106.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית ימ

826102L000XP09 - '(סטישין)09-12ידית פנ' לדלת קד' שמ CW i30 מקורי228לאיונדאי

8791002L5119 - '4מראה חיצונית ימD 19 - 'מקורי1,995.00כןטויוטה קורולה ש

7173363T0022 - קרוסאובר - 22תומך עליון ימין למגן קדמי SX4 מקורי89.5כןסוזוקי

V65780783404119 - מקורי107כןסקודה סקאלה - 19פס קישוט למגן קדמי ימין

95405220

תושבת מנוע עליונה (צמוד לטיימינג) - 

מקורי582.09כןשברולט סוניק ש' 114/5D 11-17 (ח)



865301R10111- ש' 11-18מגן קדמי פנימי i25 מקורי556לאיונדאי אקסנט

5LT10TZZAE14 - 'מקורי2,182.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פינה ימין למגן קד

F20306LBMA20 - מקורי2,420.88כןניסאן סנטרה ש' - 20מגן קדמי פנימי

כיסוי פנס ערפל שמאל 521286016014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי697.55לא21

7171178R105PK19 - מקורי2,805.70כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן קדמי חיצוני עם חורים למתזים

A4538800170CC8L

מגן קדמי חיצוני עליון 16-19 

(LAUNCH EDITION)16- 'מקורי3,275.40לאמרצדס סמארט ש

866180X20011- 'ש' 08-14תומך שמ' למגן אח i10 מקורי186לאיונדאי

מקורי450.47כןשברולט ספארק 15-18סורג מגן קדמי ללא ניקל - 15 (ח)42352967

850226LB4J20 - מקורי3,989.76לאניסאן סנטרה ש' - 20מגן אח' חיצוני

BR5S5017104-06 ('קד'= אח) 4תושבת לוחית רישויD 04-09 'מקורי154.09לאמאזדה 3 ש

V6F0807109H21 - מקורי1,731.00לאסיאט ארונה ש' - 18מגן קדמי פנימי

6400D101WC10- מקורי3,296.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מגן קדמי חיצוני

7172164R105PK - קרוסאובר 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון עם חיישנים SX4 מקורי1,521.00כןסוזוקי

7173262R0000017 - מקורי65.9כןסוזוקי איגניס ש' 17-21תומך שמאל למגן קדמי

865122P50013- מקורי2,868.90לאקאיה סורנטו ש' 13-15ספוילר/פח אבנים קדמי

91088577009K83V 19 - 'מקורי2,534.98לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה שמ' למגן אח

מקורי235.03כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כיסוי וו גרירה במגן אח' -14 (ח)1609630680

71535SNAA00ZZ(ח) 4תומך בומבה ימ' למגן אח' -06D 06-12 'מקורי176.24כןהונדה סיווק ש

V3V0853666C9B9(L&K גימור ) מקורי153כןסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון ימין - 20

57704FJ02413- מקורי1,554.00לאסובארו אימפרזה 13-16מגן אח' חיצוני

7183263T0022 - 'קרוסאובר - 22תומך שמ' למגן אח SX4 מקורי95.7כןסוזוקי

V3V0807218D20 - מקורי3,729.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני ללא מתזים

מקורי430.06כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט ימ' למגן אח' - 521614240013

V658807394A20 - 'מקורי51כןסקודה קאמיק - 20תומך ימ' למגן אח

V658807393A20 - 'מקורי46לאסקודה קאמיק - 20תומך שמ' למגן אח

1638494680V 19 - איירקרוס - 19מגן קדמי חיצוני C-5 מקורי7,121.48לאסיטרואן

57707FJ16012- 'ש' 12-17תומך ימ' צדדי למגן אח XV מקורי444לאסובארו

866622P500(ח) מקורי169.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15תומך ימ' צדדי למגן אח' -13

MR467018(ח) מקורי1,289.00כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07תומך ימין למגן קדמי 02-07

AC136KI11-14 5פח חזיתD 11-16 חליפי1,284.20כןקאיה פיקנטו

AC136MA4D 11- 4פח חזיתD 10-14 'חליפי1,082.22כןמאזדה 2 ש

AC136OP13- חליפי866.94כןאופל מוקה 14-16גשר על' לפח חזית

AC13MA02-04 חליפי950.42כןמאזדה לנטיס ש' 99-04פח חזית

AC145FI08- 3פח חזיתD 08-20 500 חליפי1,877.53כןפיאט

AC14SK08-11 (1.4 & 1.2 מנוע) חליפי921.01כןסקודה פביה ש' 08-14פח חזית

AC151FI12- חליפי1,934.84כןפיאט פנדה ש' 12-18פח חזית

AC153VW97-00 חליפי350כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00פח חזית בנזין

AC154TO18 - חליפי445.86כןטויוטה קאמרי ש' - 18תומך תחתון לפח חזית

AC155SK10- חליפי1,552.91כןסקודה יטי 10-13פח חזית

AC156FI14 - חליפי2,888.64כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פח חזית

AC157VW5D 03-05 5פח חזיתD 03-05 'חליפי1,654.25כןפולקסווגן פולו ש

AC15ME17 - פח ניצב חזית

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי482.76כן14-21

AC161KI09-12 חליפי1,065.62כןקאיה פורטה 09-12פח חזית

AC165HY15 - פח חזיתi20 15-20 חליפי2,504.75כןיונדאי

AC173TO(חשמלי) חליפי1,139.14כןטויוטה פריוס ש' 16-20גשר על' לפח חזית - 20



AC174TO(חשמלי) חליפי940.73כןטויוטה פריוס ש' 16-20קורה שמאל לפח חזית - 19

AC174VW1.4 10- 5פח חזיתD 10-17 'חליפי1,640.02לאפולקסווגן פולו ש

AC17CV04-07 חליפי1,037.66כןשברולט מאליבו ש' 04-07גשר על' לפח חזית

AC182NI14- חליפי1,463.39כןניסאן קשקאי ש' 14-20גשר על' לפח חזית

AC18CV4/5D 03-08 4גשר תחתוןD 03-10 'חליפי357.74כןשברולט אופטרה ש

AC190VW13 - חליפי2,306.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח חזית

AC192AU17-20 ש' 17-22פח חזית Q5 חליפי5,680.02לאאודי

AC195AU2.0 19 - ש' 18-22פח חזית A6 חליפי5,271.70כןאודי

AC19SE17 - (לפנס) חליפי606.23כןסיאט איביזה  ש' 17-22שפם ימין תחתון לסורג

AC19SK12- (ברזל) חליפי1,611.60כןסקודה סיטיגו 12-18פח חזית

AC1DC15 - חליפי1,510.10כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פח חזית

AC1SZ95-98 חליפי355.81כןסוזוקי בלנו ש' 95-98פח ניצב חזית

AC1VW10- (צר) 5מגן קדמי פנימי תחתוןD 10-17 'חליפי473.6כןפולקסווגן פולו ש

AC20CH18 - חליפי6,925.80כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פח חזית

AC20SK13- חליפי1,476.56כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח חזית

AC21CVחליפי100כןשברולט אלרו ש' 99-05קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC21NI08-10 (2.0+דיזל) חליפי1,544.42כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח חזית

AC23HO5D 01-05 5פח חזיתD 01-04 'חליפי1,443.06כןהונדה סיוויק ש

AC23SZ06-08 חליפי285.28כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח ניצב חזית ברזל

AC25CI18 - חליפי1,079.82כןסיטרואן ג'אמפי - 18פח חזית

5212460040

פחית כיסוי ליד גריל תחתון שמאל 03-

08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי280כן08

865732K50012- קטן R+L מקורי27.7כןקאיה סול ש' 12-13תומך למגן קדמי

62070HV00A17 - מקורי2,204.63לאניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט מרכזי למגן קדמי

1680393980

סט מסיטי רוח למגן קדמי ימין + שמאל 

מקורי952.93לאסיטרואן C-4  ש' - 21- 21

62256HV10B17 - מקורי373.31לאניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט למגן קדמי ימין

86642A600012- 'תומך ימ' (בומבה) למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי607לא/סטישין

866133X00011- 'ש' 11-15תומך שמאל (סרגל) למגן אח i35 מקורי100כןיונדאי אלנטרה

מקורי386.41לאאופל אסטרה ש' 16-19פס קישוט למגן קדמי שמאל -1346959816

26910HV00A17 - מקורי465.01כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת פנס ערפל קדמי ימין

865840X20011- ש' 08-14כיסוי פנס ערפל ימין i10 מקורי126כןיונדאי

CEZ95003XA8N08-10 מקורי3,636.15כןמאזדה 5 ש' 05-10מגן קדמי חיצוני

מקורי345.75כןפורד טרנזיט ש' 14-21תומך ימ' למגן אח' -14 (ח)1814023

A2538850425999915-19 מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,883.36לאש' 15-21

852216UA0A21 - 'מקורי122.1כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך שמ' למגן אח

V5G0807723A(GTI) -13 מקורי203לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמאל למגן קדמי

V4K08076839B918 - ש' 18-22סורג מגן קדמי A6 מקורי575לאאודי

622566W80B15 - מקורי357.33לאניסאן אלמרה ש' 15-17גריל תחתון ימין ללא ערפל

7452YP10-  (ניקל) מקורי3,869.36כןפיג'ו 3008 10-16פס קישוט למגן קדמי תחתון

525350D09012- מקורי603.08לאטויוטה יאריס ש' 12-13תומך ימין למגן קדמי

622566UA1A21 - מקורי286.97כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

291201R00011- ש' 11-18מגן מנוע תחתון קד' ימין i25 מקורי421לאיונדאי אקסנט

מקורי199.19כןסיטרואן C-1 ש' 14-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -15 (ח)1612395180

04715T5AT00ZZ15-17 מקורי2,980.99לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן אחורי חיצוני עם חיישנים

A205885250119 - סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,519.33לא14-21

מקורי918.04לאסיטרואן C-1 ש' 14-18תושבת לוחית רישוי קד' -161222818015



V11A807109D21 - מקורי4,705.00לאסקודה אניאק ש' - 21מגן קדמי פנימי

A1678856500

מגן אח' חיצוני תחתון עם חיישנים עם וו 

גרירה - 20

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי6,237.54לאש' 15-20

מקורי240.78כןפיג'ו 3008 10-16כיסוי וו גרירה במגן אח' -10 (ח)742296

A166610420015 - מגן אח' פנימי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי3,652.42לאש' 15-20

850903YU0A17 - מקורי867.08לאניסאן סנטרה ש' 17-19קלקר למגן אחורי

V5C6807217AGGRUV 15 - מקורי4,273.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

57731FL08118 - ש' - 18גריל תחתון ימין XV מקורי222לאסובארו

7632B743

מראה חיצונית שמ' מתקפלת לצבע - 

מקורי2,932.00לאמיצובישי ASX ש' 1717-19

76003S100019 - 'מקורי4,553.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת קד' שמ

5757A54118 - 'פס קישוט אחורי לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,147.00כן21

מקורי1,484.00לאפיאט 500X ש' 15-18מראה חיצונית שמאל -73560361215

מקורי307.03כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט קדמי לדלת קד' ימין - 757510202019

5757A39418 - גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,015.00לא21

מקורי147כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט אחורי לדלת אחורית שמאל - 757660202019

87621S104019 - מקורי746לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

6921002350A019 - 4ידית חיצונית לדלת קדמי שמאלD 19 - 'מקורי2,211.88לאטויוטה קורולה ש

BHP250660F13 - 4/5גומי גשם דלת אח' ימ' ניקלD 13-18 'מקורי207.71לאמאזדה 3 ש

5700C20720 - 'ש' - 20דלת קד' שמ ASX מקורי4,993.00לאמיצובישי

מקורי1,258.35לאטויוטה היילקס ש' 15-21מנוע למיכל מתיז מים קד' - 853303307015

832803W010

פס קישוט עומד אחורי ניקל לדלת אח' 

מקורי420.4לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ימ' - 10

GJR950M30C(ח) טפט קדמי לדלת אחורית ימין - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי146.76כן18

67003025405D 19 - '5דלת אח' ימD/SW 19 - 'מקורי8,032.26כןטויוטה קורולה ש

7632C351WA(ח) כיסוי מראה חיצונית שמ' - 08

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי292כן

8791502380A019 - 5כיסוי למראה חיצונית ימיןD/SW 19 - 'מקורי313כןטויוטה קורולה ש

96610F200016 - מקורי302כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18צופר טונים נמוכים

82250P200021 - מקורי381.3כןקאיה סורנטו ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

87610C808119 - 'מראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי3,134.00לאיונדאי

V3V0857522K18 - 'מקורי2,085.00כןסקודה סופרב ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית ימ

95420G220016 - מקורי231לאיונדאי איוניק ש' 16-20אנטנה חכמה

5702A23917 - ש' 17-19מעצור לדלת קד' ימין = שמאל ASX מקורי235כןמיצובישי

87610C8120V 16 - 'קרוס 16-18מראה חיצונית שמ i20 מקורי1,887.00כןיונדאי

98815C800015 - 'זרוע מגב שמשה אחi20 15-20 מקורי374כןיונדאי

77004R001021 - 'מקורי6,860.70כןקאיה קרניבל ש' - 21דלת אח' ימ

87611E601015 - 'מקורי971לאיונדאי סונטה ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי511כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אטם לדלת אחורי ימין (על הדלת) - 678710234019

87620P205021 - 'מקורי2,556.00לאקאיה סורנטו ש' - 21מראה חיצונית ימ

מקורי816כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אטם לדלת אחורי ימין (על הבודי) - 623310238019

6512A478(ח) כיסוי לפסטיק סף ימין - 13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי269כן16

86596N7010 21 - מקורי792כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט למגן קדמי ימין

86511S1500(LUXURY) 21 - מקורי4,804.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון



86631G6BA0(X LINE) 21 - מגן אח' פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,460.30כן

86511A23003D 13-15 5/סטיישן ש' 13-18מגן קדמי חיצוניD מקורי2,332.50לאקאיה סיד

521590H910(PULSE) 22 - ש' - 22מגן אח' חיצוני X מקורי1,760.91כןטויוטה אייגו

86564G205016-18 מקורי525כןיונדאי איוניק ש' 16-20גריל תחתון ימין

788194CC0A18 - טרייל ש' 15-23כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי X מקורי141.82כןניסאן

521510H904(PULSE) 22 - ש' - 22כיסוי מרכזי למגן אחורי X מקורי1,119.01כןטויוטה אייגו

525750H05022 - 'ש' - 22תומך ימ' למגן אח X מקורי538.63כןטויוטה אייגו

525760H05022 - 'ש' - 22תומך שמ' למגן אח X מקורי538.63כןטויוטה אייגו

86697G6AA021 - 'פס קישוט שמ' למגן אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי113.2כן

86512Q0000

ספוילר/פח אבנים קדמי - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי3,404.00לאיונדאי

86512R2CA0(PHEV) 22 - מקורי2,237.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי1,285.10לאלקסוס IS250 ש' 08-20תומך צדדי שמ' למגן אח' - 521565304015

261520541R09 - 4סט מסגרת פנס ערפל ניקלD 09-15 'מקורי787.23לארנו פלואנס ש

86617R2CA0(PHEV) 22 - 'מקורי189לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי וו גרירה במגן אח

64900Q040022 - מקורי4,387.00כןיונדאי באיון ש' - 22מגן קדמי פנימי

521130D230(SKY) 21 - מקורי180.44כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גריל תחתון שמאל

865111D050-07 מקורי1,081.40לאקאיה קארנס ש' 07-10מגן קדמי חיצוני

DL8D50031ABB19 - ש' 17-21מגן קדמי חיצוני CX-3 מקורי2,468.31כןמאזדה

86511R2000(URBAN) 22 - מקורי4,153.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מגן קדמי חיצוני עליון

86525Q0AA022 - מקורי243לאיונדאי באיון ש' - 22תומך שמאל למגן קדמי

5310233160(LE) 21 - מקורי3,573.98כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

1WL27TZZAC14 - מקורי6,392.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי חיצוני עליון

850934565R17 - מקורי249.78לאדאצ'יה לוגאן 17-18קלקר למגן אח' שמאל

735649286

גריל תחתון ימין עם חור לערפל וניקל - 

מקורי1,878.00לאפיאט טיפו ש' 1616-18

8264A312WA15 - מקורי359כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי מתיז מים ימין במגן קדמי

86595N7010

פס קישוט למגן קדמי שמאל - 21 

(ELITE)21 - 'מקורי792לאיונדאי טוסון ש

V4KE80710919 - מקורי4,197.00לאאודי אי-טרון - 19מגן קדמי פנימי עליון

מקורי521לאפיאט 3D 08-20 500קלקר למגן קדמי - 5200776015

6400J91420 - מקורי2,513.00כןמיצובישי טרייטון - 20מגן קדמי פנימי

86650GI02021 - ש' - 21מגן אח' חיצוני תחתון EV 5 מקורי2,586.00לאיונדאי איוניק

2.4688E+1315 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי3,342.35לא19

6400A851

-(ח) תומך שמאל למגן קדמי (לפנס)08

104D 08-15 'מקורי50כןמיצובישי לנסר ש

V8W0807065ATGRUA4 20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים A4 מקורי8,994.00לאאודי

7171154P00N4915-18 מקורי4,077.90לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי חיצוני

V5C6807863(ח) מקורי355לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך מרכזי (עליון) למגן אח' -11

71501TV0E01ZD5D 12- (לבן) מגן אח' חיצוני

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי3,468.84לא

865203X10011-13 ש' 11-15קלקר למגן קדמי i35 מקורי289כןיונדאי אלנטרה

V4K0807065AGRU18-20  ש' 18-22מגן קדמי חיצוני A6 מקורי12,898.00לאאודי

865122K50012-מקורי1,221.00לאקאיה סול ש' 12-13מגן קדמי תחתון

מקורי1,749.31לאקאדילאק XT4 19-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 8449418919

V4K08078112ZZ18 - 'ש' 18-22פס קישוט שמ' למגן אח A6 מקורי922לאאודי

מקורי50כןיונדאי מאטריקס 08-10תומך שמאל למגן קדמי -08 (ח)8655710000



V5N0853677H9B911- מקורי863לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סורג מגן קדמי

V65780772419 - מקורי56כןסקודה סקאלה - 19תומך ימין למגן קדמי

A213885700016 - פס קישוט ניקל למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי5,224.78לאמרצדס

V6F0807863C17 - מקורי190לאסיאט איביזה  ש' 17-22פס מחבר למגן אחורי

מקורי792.57לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי צדדי-521154705016

7414ZJ(ח) מקורי143.13כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן אחורי 09-11

29110A700013- מקורי265.7לאקאיה פורטה 13-18מגן מנוע מרכזי

A253885250115 - 'תומך שמ' למגן אח

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,285.32לאש' 15-21

MR99657005-08 (לבן) מקורי116כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11תומך צדדי ימין למגן קדמי

V8R0807107AGRU09-10 ש' 09-16פינה שמאל למגן קד' ללא חיישן Q5 מקורי3,260.00לאאודי

866113X001

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים-11-

מקורי1,265.00לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 1311-15

2.12885E+1313 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי230.91לא18

V5JA8537672ZZ17 - מקורי720כןסקודה ראפיד ש' 13-18קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל

V5N0807421GGRU11- מקורי4,208.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מגן אח' חיצוני

מקורי4,554.24לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מגן אח' פנימי - 5053531017

620226FS3HV 18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X מקורי7,468.34כןניסאן

מקורי569.03כןטויוטה אוריס ש' 15-18מסגרת למחזיר אור אחורי שמאל - 526820201015

V5C680737615- 'מקורי415כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תומך ימ' למגן אח

866313X10011-13 ש' 11-15מגן אח' פנימי i35 מקורי940כןיונדאי אלנטרה

7173354P0000015 - מקורי120.5כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22תומך ימין למגן קדמי

AC263KI10- חליפי1,624.33לאקאיה סול ש' 10-11פח חזית

AC26NI08- 4/5פח ניצבD 08-11 'חליפי159.74כןניסאן טידה ש

AC270KI15 - חליפי4,294.89כןקאיה סורנטו ש' 15-20פח חזית

AC271KI16 - חליפי2,960.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח חזית

AC274KI16 - חליפי2,806.02לאקאיה פורטה 13-18פח חזית

AC275VW14- חליפי168כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך פח חזית

AC28HO05-08 חליפי1,280.72כןהונדה ג'אז ש' 02-08פח חזית

AC28NI10- חליפי1,397.12כןניסאן ג'וק 10-14גשר תחתון

AC29TO09- חליפי137.1כןטויוטה אוונסיס 09-14פח ניצב חזית

AC316AU

קורת רוחב/גשר קדמי תחתון (צר) 08-

חליפי486.02לאאודי Q7 ש' 1008-14

AC31CI05-08 חליפי1,352.66כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פח חזית

AC327AU12- ש' 12-17פח חזית A6 חליפי3,859.00כןאודי

AC32MA5D 07-11 5פח חזיתD 07-14 'חליפי902כןמאזדה 2 ש

AC33CI07- ש' 07-10גשר קדמי עליון C-4 חליפי836.8כןסיטרואן פיקסו

AC33KI06- חליפי1,460.02לאקאיה ספורטג' ש' 06-09פח חזית

AC35NI10- חליפי1,680.02לאניסאן ג'וק 10-14קורה תומכת מצנן מים

AC39MA10- חליפי1,150.00כןמאזדה 5 ש' 10-18פח חזית

AC402TO01-02 חליפי396.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02פח צר חזית

AC405MI08-10 חליפי1,519.20כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09גשר על' לפח חזית

AC421TO07-09 חליפי678.57כןטויוטה יאריס ש' 07-11פח חזית

AC425MI13 - חליפי1,405.90כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח משקפיים ניצב קד' שמאל

AC426MI13 - חליפי1,123.20כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח משקפיים ניצב קדמי ימין

AC42MA13-16 פח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי958.1כן18



AC435CI04-08 1.6 חליפי1,460.29כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פח חזית

AC438PE13-חליפי1,134.54כןפיג'ו 301 ש' 13-18גשר עליון לפח חזית

AC439TO12- חליפי3,763.91כןטויוטה יאריס ש' 12-13פח חזית

AC442TO08- חליפי806.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12גשר על' לפח חזית

AC446TO13-15 ש' 13-18פח חזית RAV-4 חליפי4,337.11כןטויוטה

AC45SE06-09 חליפי990כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11פח חזית

AC469TO16-חליפי285.45כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאלי לפח חזית

AC472MA17 - ש' 17-22פח חזית CX-5 חליפי990כןמאזדה

AC477MA19 - חליפי223.62כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי גשר על' לפח חזית

AC488TO18 - חליפי10,005.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18גשר על' לפח חזית

AC51SE14- חליפי120.65כןסיאט לאון ש' 12-19תומך פח חזית שמאל

AC548RE98-01 חליפי1,232.31כןרנו קנגו ש' 98-03גשר עליון

AC551RE98- חליפי714.54כןרנו קנגו ש' 98-03קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC564RE04-09 4/5פח משקפיים קדמי ימיןD 04-09 'חליפי258.57כןרנו מגאן ש

V6F9806333B9B921 - מקורי262לאסיאט ארונה ש' - 18ספוילר/פח אבנים קדמי

866612P50013- 'מקורי169.3לאקאיה סורנטו ש' 13-15תומך שמ' צדדי למגן אח

MR467017(ח) מקורי378.75כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07תומך שמאל למגן קדמי 02-07

V8K0807331E(ח) ש' 08-15תומך (תושבת) שמ' למגן אח' -09 A4 מקורי325כןאודי

866122P50013 - מקורי2,985.40כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן אח' חיצוני תחתון

V6F9807833B9B921 - מקורי136כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי תחתון שמאל במגן אחורי

V5E380709320 - מקורי247לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי פנימי צר

V8X0807065GRU11-(הכנה לצבע) 'ש' 11-18פינה שמאל למגן קד A1 מקורי1,616.00לאאודי

מקורי6,580.19לאקאדילאק XT6 20-22מגן קדמי חיצוני תחתון - 8466354720

04578827AK11 - מקורי3,726.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מגן אח' פנימי

מקורי394.74לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט שמ' למגן אח' - 1066579822

B1Z0821142A09-10 מקורי74לאסקודה אוקטביה 09-13פחית כנף ימין למגן קדמי

7181178R115PK19 - מקורי3,887.30לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן אח' חיצוני

105835400F21 - ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון X מקורי1,807.69לאטסלה מודל

1638953680

מגן אח' חיצוני 18-20 (מושלם כולל 

מקורי6,443.68לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18ספוילר)

866961J000(ח) פינה ימ' למגן אח' -09i20 09-12 מקורי15כןיונדאי

V5G08536779B913-16 מקורי656לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

מקורי3,045.33כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18פח אבנים/ספוילר אחורי 163895398018-20

83280SNBY12ZD06-12 4מגן שמש צד שמאלD 06-12 'מקורי554.24לאהונדה סיווק ש

H52116LBMA20 - מקורי1,736.06לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

מקורי240.97כןשברולט טראקס ש' 17-18קלקר למגן קדמי עליון - 4252763617

V57585371267E20 - מקורי257כןסיאט אטקה ש' 16-21קישוט גריל תחתון ימין

V5E380718420 - (מוביל מגן) מקורי82לאסקודה אוקטביה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

71101TL0G50ZE12 - (שחור) מקורי4,804.57כןהונדה אקורד ש' 12-15מגן קדמי חיצוני

865613U00010- מקורי860.5כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג מרכזי מגן קדמי

A2138850338999916-21 מגן קדמי חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי10,807.00לאמרצדס

מקורי41.89כןשברולט טראקס ש' 17-18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 4239276017

758926LB0A20 - מקורי1,558.26לאניסאן סנטרה ש' - 20מגן מנוע תחתון

04715TR0G10ZZ12- 4מגן אח' חיצוני+חיישניםD 12-17 'מקורי3,751.57לאהונדה סיווק ש

מקורי2,569.82כןסיטרואן C-4  ש' - 21מגן אח' פנימי - 983390888021

V5FF807217QGRUV 21 - מקורי3,576.00כןקופרה פורמנטור - 21מגן קדמי חיצוני

520210H031(ח) מקורי1,161.83כןטויוטה אייגו ש' 15-21מגן קדמי פנימי -15

86696GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט למגן אח EV 5 מקורי1,286.00לאיונדאי איוניק



מקורי157.82כןאופל אינסיגניה 17-18תומך ימ' למגן אח' - 2279377417

86564DB000

מסגרת לפנס ערפל / תאורת יום ימין -

מקורי773.5לאקאיה נירו פלוס - 2222

29110DB10022- מקורי998.5לאקאיה נירו פלוס - 22מגן מנוע תחתון

86662R2CA0(GT LINE) 22 - מקורי1,590.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23גריל תחתון ימין

V4KE807067GRU19 - מקורי11,392.00לאאודי אי-טרון - 19מגן אח' חיצוני

מקורי3,712.57לאשברולט קפטיבה ש' 07-10מגן אח' חיצוני  (ללא חיישנים )2096126107-10

86511H8AC0(LX) 22 - 5מגן קדמי חיצוניD/4D 17-22 'מקורי3,300.50לאקאיה ריו ש

86531CV00023 - ש' - 23סורג מגן קדמי EV6 מקורי2,120.40לאקאיה

1638495180

סט תושבות למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי502.24לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 1919

6400B39708-15 (שחור) סורג מגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי319לא

622243YU0A17 - מקורי174.19כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימין למגן קדמי

מקורי653.4לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22תומך שמ' למגן אח' - 525761601022

71107TGGA5017 - 5סורג מגן קדמיD 17-22 'מקורי1,656.60לאהונדה סיווק ש

620305FA6A20 - מקורי2,023.31כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי פנימי

V5JA80705013-(סרגל) מקורי162כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי

מקורי2,208.70לאטויוטה BZ4X ש' - 22פינה שמ' למגן אח' - 521624294822

735743709

 LIMITED)  22 - מגן קדמי חיצוני

(PLUS17-23 מקורי3,905.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס

V5JA80704913-(סרגל) מקורי92כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי

521020R10022 - ש' - 22תומך בומבה למגן קדמי ימין צר BZ4X מקורי1,949.38לאטויוטה

86594AT00023 - מקורי232.7לאקאיה נירו 16-23המשך לקשת כנף במגן קדמי ימין

מקורי634.8כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19תומך צדדי שמ' למגן אח' - 19 (ח)9817643080

מקורי2,137.91כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי פנימי 08-10 (ח)13259739

BT4Z17C947B11- מקורי170.06לאפורד אדג' ש' 09-14תומך שמאל למגן קדמי

86614G200016 - 'מקורי225כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך ימ' למגן אח

8983937841

 ,+S+, LS ) 21 - 'תומך שמ' למגן אח

(  LS, LSE21 - 'מקורי81.06כןאיסוזו די. מקס ש

מקורי391.07לאטויוטה BZ4X ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 532854293722

865A7AT00023 - מקורי60.7לאקאיה נירו 16-23תומך שמאל עליון למגן קדמי

6400H06816 - כיסוי ימין בסורג מגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי46כן

מקורי1,930.64לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני + חיישן 9482450608-10

622A05FP0A20 - 'מקורי133.44לאניסאן מיקרה - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

V5JA8076819B913-16 מקורי78לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון שמאל

8149RW(ח) ש' 10-16מראה חיצונית ימ'  - 10 C-3 מקורי623.66כןסיטרואן

מקורי214.55כןפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי בורג זרוע מגב שמשה אח' -146240608

מקורי3,642.40לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15דלת אח' שמ' 680046583306-11

8791042C0013- 'ש' 13-18מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי2,128.33לאטויוטה

83665G200016 - 'מקורי473כןיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פנ' לדלת אח' ימ

6512A87620 - מקורי1,618.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

6512A87520 - מקורי1,618.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

מקורי1,513.19כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19עוצר דלת אח' ימין = שמאל - 686300234019

5730B91320 - 'מקורי6,879.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת אח' שמ

86392J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18טפט עליון לדלת אח' ימין

7585202901

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 19 

5D5D/SW 19 - 'מקורי2,276.00כןטויוטה קורולה ש

87549C500015 - מקורי38.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20מדבקה שקופה לדלת אח' ימין

87610G613121 - 'מראה חיצונית שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,654.60לא



77004H600019 - 'מקורי3,043.00כןיונדאי אקסנט 19-22דלת אח' ימ

7507842040

פס קישוט תחתון לדלת אחורית שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי1,433.00לאטויוטה

5757A29215 - מקורי1,193.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי גשם לדלת אחורית ימין

מקורי749.65לאשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית ימ' (חשמלי) -9590552011

B1Z0837698D(ח) מקורי164כןסקודה אוקטביה 09-13גומי קדר דלת קד' ימין -09

7407A486

משולש קישוט גדול מראה חיצונית ימ' - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,615.00כן21

87610F1AC0V 19 - 'מקורי6,043.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית שמ

86383F900019 - מקורי112כןיונדאי אקסנט 19-22טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

82661H6050

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי213כןיונדאי אקסנט 1919-22

B1Z0837697D(ח) מקורי164כןסקודה אוקטביה 09-13גומי קדר דלת קד' שמ'-09

מקורי368כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19משולש קישוט מראה חיצונית שמ' - 601180225019

82661J721020 - מקורי679.6לאקאיה אקס סיד - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

87752J9500PGY18 - מקורי1,503.00כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

6700402560SW 19 - '5דלת אח' שמD/SW 19 - 'מקורי9,419.00כןטויוטה קורולה ש

7632D71520 - מקורי815כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

7632D737

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי579כןמיצובישי טרייטון - 2020

7410B201XA20 - מקורי279לאמיצובישי טרייטון - 20טפט לדלת קד' שמאל

מקורי2,895.55כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת אח' שמ'-5D -11 (ח)96893536

V7E1857528LGRU15 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי298כן15-22

מקורי446.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט לדלת קד' שמ' - 507505920022

75076F402017 - טפט ניצב לדלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי337.65כן22

5360A324HA20 - מקורי5,648.00לאמיצובישי טרייטון - 20מדרגה סף ימין

879400KF31

מראה חיצונית שמ' חמשלית עם איתות 

מקורי2,256.07לאטויוטה היילקס ש' 15-21- 15

6512A76018 - מקורי3,348.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי סף מדרכה ימין

מקורי2,407.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית שמ' - 879404739019

מקורי1,613.22כןטויוטה פריוס ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 879314740019

D2631415 - 'מקורי4,667.34לאפורד אדג' ש' 15-18דלת קד' שמ

7632B441V 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ ASX מקורי1,755.00לאמיצובישי

8796147390

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,936.58לאטויוטה פריוס ש' 1916-20

87620E6010V 15 - 'מקורי3,771.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מראה חיצונית ימ

87732R210022 - 'מקורי1,990.30לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט לדלת אח' ימ

8791548040A0V 13 - 'ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי402.86כןטויוטה

83110G200016 - מקורי632כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

82662R201022  - 'מקורי372.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23המשך ידית דלת חיצונית קד' ימ

מקורי63כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט מדבקה לדלת אח' ימין - 759790203019

82120C7000

גומי אטימה לדלת קדמית ימין - 15 

מקורי531כןיונדאי i20 15-20(בבודי)

76990P100022 - 'מקורי180.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מעצור דלת קד' ימ

מקורי901.87כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי גשם לדלת קדמית ימין - 757100249019

863922L000(ח) 5טפט דלת אח' ימין (עליון) 07-11D 07-12 'ש i30 מקורי27כןיונדאי

V576857508AC9B9V 16-19 'מקורי1,229.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ

7632D610HA21 - מקורי1,180.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין



מקורי5,935.00כןפיאט טיפו ש' 16-18דלת קד' שמ'-5198494416

8546Q308-09 'מקורי171.45לאפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט לדלת אח' שמ

670020F02009-11 'מקורי2,855.00כןטויוטה וורסו 09-12דלת קד' שמ

96365W410P21 - מקורי1,865.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

83210R2000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי399.6כןקאיה ספורטג' ש' 2222-23

96213C815019 - בסיס אנטנהi20 15-20 מקורי650לאיונדאי

7250A13621 - מקורי2,997.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

83130C8000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

15i20 15-20 מקורי186כןיונדאי

7250A13521 - מקורי2,847.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

865902T00012- מקורי272כןקאיה אופטימה ש' 12-15ספוילר/פח אבנים קדמי

A90788511009K83V 19 - מקורי3,236.53לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן אח' חיצוני

מגן אח' חיצוני -10 דיזל5215960971

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי5,564.00לא13

V8R0807453B09- 16 'ש' 09-16תומך שמ' למגן אח Q5 מקורי166לאאודי

V5E0853677K9B9V 17 - מקורי235כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג מגן קדמי

V5F0807050A17 - מקורי447לאסיאט לאון ש' 12-19תומך ימין למגן קדמי

V3V012133415 - מקורי361כןסקודה סופרב ש' 15-22כונס אוויר ימין למגן קדמי

7181155G017994D 02-04 4/5מגן אח' חיצוניD 02-04 'מקורי2,992.00לאסוזוקי ליאנה ש

V8R0807061C4U812-09 ש' 09-16ספוילר/פח אבנים קדמי Q5 מקורי2,450.00לאאודי

33351TM8J0112-14 מקורי210.03לאהונדה אינסייט 09-14פס קישוט למגן קדמי שמאל

V5K0807723A09- מקורי115לאפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך שמאל למגן קדמי

84036428

ספוילר/פח אבנים קדמי - 19 

(PREMIUM LUXURY)XT4 19-22 מקורי1,568.90לאקאדילאק

852211HA0A11- 'מקורי141.53כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13תפס צדדי שמ' למגן אח

1091879S0A21 - (לצבע) ש' - 21מגן קדמי חיצוני X מקורי3,284.48לאטסלה מודל

V3V0853666A9B9V 15-19 מקורי238לאסקודה סופרב ש' 15-22גריל תחתון ימין

7172160P005PK13 - מקורי229.1כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג מגן קדמי

מקורי198.79כןטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך ימ' פנימי למגן אח' -12 (ח)5256252050

741672

סט תומכים למגן אח' 05-08 

מקורי485.81כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(SALOON) (ח)

V5L6807864A14 - מקורי102כןסקודה יטי 14-18תומך למגן אחורי אמצעי ימין

86530A200013-5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18מגן קדמי פנימיD מקורי3,422.70כןקאיה סיד

7452WW(ח) ש' 05-10פס קישוט למגן קדמי ימין 08-10  C-4 מקורי323.8כןסיטרואן

V6JL853665A9B913 - מקורי272לאסיאט איביזה  ש' 09-16גריל תחתון שמאל

7175163T005PK22 - קרוסאובר - 22גריל תחתון ימין SX4 מקורי283.6כןסוזוקי

V5G0853677C9B913-16  דגם (GTI) מקורי633לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג מגן קדמי

FBM229KM1JV 15- מקורי989.11לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן קדמי חיצוני

95015921

גריל תחתון ניקל שמאל עם חור ערפל -

מקורי416.12לאשברולט טראקס ש' 1313-16

V5M0955109HGRU(ח) מקורי376כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11כיסוי שפריצר שמאל במגן קד' -10

מקורי136.32לאשברולט טראקס ש' 13-16תומך ימ' למגן אח' -9538717513

V6F980718418 - מקורי86לאסיאט ארונה ש' - 18תומך ימין למגן קדמי

V6588070619B920 - מקורי396כןסקודה קאמיק - 20ספוילר קדמי

663171J00009- תומך צדדי שמאל לכנף קדמיתi20 09-12 מקורי15כןיונדאי

86611A220013- 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' חיצוני סטיישןD מקורי2,717.30לאקאיה סיד

AD134MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ CX-5 חליפי210.02לאמאזדה



AD137DI06- חליפי706.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11מראה חיצונית חשמלית ימ' + כיסוי

AD138VW13 - 'חליפי175.1כןפולקסווגן גולף ש' 13-20זרוע מגב שמשה אח

AD140CV19 - 'חליפי1,256.02לאשברולט ספארק - 19מראה חיצונית ימ

AD142MA15 - ש' 12-16כיסוי למראה חיצונית ימין CX-5 חליפי186.02לאמאזדה

AD143NI15 - 'טרייל ש' 15-23זרוע מגב שמשה אח X חליפי330.65כןניסאן

AD144NIV 15 - 'טרייל ש' 15-23מראה חיצונית שמ X חליפי2,951.13לאניסאן

AD153PE01- חליפי328.28כןפיג'ו  307 ש' 02-05פס קישוט לדלת ק.שמ' לצבע

AD165HY14 - 'ש' 14-19זרוע מגב שמשה אח i10 חליפי226.95כןיונדאי

AD169TO19 - '4מראה חיצונית ימD 19 - 'חליפי1,695.75כןטויוטה קורולה ש

AD170SK4D 13- 'חליפי6,202.40כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' ימ

AD174SK13 - 'חליפי1,506.02כןסקודה ראפיד ש' 13-18מראה חיצונית שמ

AD175FI

מראה חשמלית שחורה+חישן חום ימ' 

חליפי736.02לאפיאט פיורינו ש' 0909-17-

AD176NI

מראה חיצונית ימ' חשמלי+כיסוי (קיפול 

חליפי806.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ידני) -11

AD186HY15 - טפט לדלת אח' ימיןi20 15-20 חליפי136.85כןיונדאי

AD18CI12 - 'חליפי126.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ

AD18HY07-11 'חליפי24כןיונדאי אקסנט ש' 07-11פס קישוט לדלת אח' שמ

AD196TO19 - '4דלת אח' ימD 19 - 'חליפי5,175.90כןטויוטה קורולה ש

AD198MI4D 07- 'דלת אח' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי3,660.64כן15

AD201OP16 - 'חליפי256.02לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית שמ

AD204VW00-02 5מראה חיצונית שמ'-חשמליD 00-02 'חליפי386.02לאפולקסווגן פולו ש

AD207RE17 - '5מראה חיצונית שמD 13-19  חליפי1,806.02לארנו קליאו

AD210TO-09 'דלת אח' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי6,561.60כן13

AD211RE17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD חליפי1,823.92כןרנו גרנד קופה

AD211TO19 - '4דלת אח' שמD 19 - 'חליפי4,888.35כןטויוטה קורולה ש

AD216RE17 - '4 ש' 17-23זכוכית מראה חיצונית ימD חליפי224.02לארנו גרנד קופה

AD234VW04-08 (שחור)  'חליפי281.6כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פס קישוט לדלת קד' ימ

AD236SZ

מראה חיצונית שמאל 

חליפי1,586.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15חשמלית+מתקפלת+איתות - 09

AD236VW04- 'חליפי479.2כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פס קישוט (לצבע) לדלת אח' שמ

AD23HY

מראה חיצונית ימ' 07-09 (חשמלי ללא 

חליפי680.02לאיונדאי i30 ש' 5D 07-12קיפול אוטומטי)

AD241FO08- 'חליפי168.02לאפורד פוקוס ש' 08-11זכוכית מראה חיצונית ימ

AD243PE13-'חליפי806.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18מראה חיצונית שמ

AD24CI08 - 'חליפי181.86כןסיטרואן ג'אמפי 08-11זרוע מגב שמשה אח

866113Z30012- מגן אח' חיצוניCW/4D i40 12-15  מקורי2,938.00לאיונדאי

V8X0807753GRU

כיסוי למתיז מים במגן קדמי שמאל 

מקורי219לאאודי A1 ש' 11-18חיצוני (הכנה לצבע)-11

16776105XT21 - ש' - 21סורג מגן קדמי  C-4 מקורי1,515.67כןסיטרואן

מקורי542.81כןשברולט טראקס ש' 17-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 4253301117

57731SG22016- 'מקורי416לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי709.62כןסיטרואן C-4  ש' - 21קלקר למגן קדמי - 983469378021

V5G6807393A13-'מקורי141לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך שמ' למגן אח

6400B61610- מגן קדמי פנימי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי889לא15

V5G0821135B(ח) מקורי152כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך  כנף  שמאל למגן קדמי-13

A11888503039999

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים  

URBAN/PROGGRESIVE - 17

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי18,310.31לא-19



555014AF2B17 - מקורי4,926.09לאניסאן סנטרה ש' 17-19גשר מתלה אחורי

622406CA0A19 - מקורי457.53כןניסאן אלטימה ש' - 19מגן קדמי פנימי מרכזי

86641A200013-5 שD '5/סטיישן ש' 13-18תומך שמ' למגן אחD מקורי558.3לאקאיה סיד

521193A931V 12 - ש' 07-18מגן קדמי חיצוני GS מקורי4,460.30לאלקסוס

מקורי525לאטויוטה אוריס ש' 15-18פח אבנים/ספוילר אחורי -15 (סטיישן)5245302140

A247620790120 - ש' 20-מגן קדמי פנימי GLA H247 מקורי3,806.88לאמרצדס

H52105FAHA20 - מקורי402.81לאניסאן מיקרה - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

622566LB0A20 - מקורי511.11כןניסאן סנטרה ש' - 20גריל תחתון ימין

V80A807284A17 - ש' 17-22תומך צדדי ימין למגן קדמי Q5 מקורי140לאאודי

85022HV13A(כסוף מטאלי) מקורי10,112.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני - 17

BP4K502H1D(ח) 5תומך ימ' למגן אח' -04D 04-08 'מקורי80.66כןמאזדה  3 ש

6400C17510- (ללא חור ערפל) גריל תחתון שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי206לא15

57731AL390NN(ח) מקורי83כןסובארו אאוטבק ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח' -15

A167885420220 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי702.05לאש' 15-20

V3C8807221FGRU12- מגן קדמי חיצוני + מתזיםCC 12-17 'מקורי4,618.00לאפולקסווגן פאסט ש

V6V0807109E20 - מקורי1,640.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי פנימי

מקורי1,590.00כןאלפא רומאו סטלביו 17-22גריל רשת תחתון ימין - 15612596217

68310168AB17 - מקורי9,522.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני עליון

H52115FAHA20 - מקורי544.34לאניסאן מיקרה - 20תומך בומבה למגן אחורי שמאל

V2Q0825229B19 - מקורי247לאסקודה סקאלה - 19מגן תחתון

V6V0807248B20 - מקורי124כןסקודה פביה ש' 15-21קלקר למגן קדמי

A205885520119 - גריל תחתון ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי513.59לא14-21

מקורי979.32כןטויוטה קאמרי ש' 15-17קלקר למגן קדמי-526110638015

865202B70010-11 מקורי338לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12קלקר למגן קדמי

29110A280013-15 '5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע תחתון אח' אחD מקורי745.4לאקאיה סיד

6400C625WA12-15 מגן קדמי חיצוני

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי3,077.00לא

מקורי1,303.37כןאופל אסטרה ש' 11-15סורג עליון מגן קדמי -13 (ח)13387218

865641R00011- ש' 11-18כיסוי פנס ערפל ימין i25 מקורי134לאיונדאי אקסנט

A222885090118 - קישוט גריל תחתון ימין

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי587.21לא19

62022HV05D(כחול) מקורי10,314.39לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני - 17

מקורי326.63לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18גריל תחתון ימין עם חור לחיישן - 15611910916

מקורי830כןלקסוס IS250 ש' 08-20סורג מגן קדמי 15-16 (ח)5311353060

B3T080718308- מקורי70כןסקודה סופרב ש' 08-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי

167373471T

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים עם חורים 

מקורי3,909.57לאסיטרואן C-3 ש' 17-21לקשתות - 20

A253885810320- מגן אח' חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי8,155.54לאש' 15-21

V4M8807065AGRUV 18 - ש' 18-20מגן קדמי חיצוני Q8 מקורי21,403.00לאאודי

A166885001412 - תומך ימין למגן קדמי

מרצדס  X166 קלאס GL ש' 

מקורי112.82לא12-15

מקורי1,126.96לאאופל אינסיגניה 11-16מגן אח' חיצוני תחתון - 2316227911

V565807368C9B921 - מקורי156לאסקודה קודיאק ש' 17-22גריל תחתון ימין

מקורי350לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מסגרת ניקל פנס ערפל ימין -520304201010



7.42E+05(ח) מקורי1,671.17כןפיג'ו 5008 10-16סורג מגן קדמי (קישוט כרום) - 11

V565807394C21 - 'מקורי126לאסקודה קודיאק ש' 17-22תומך ימ' למגן אח

13368946

פס קישוט ניקל מרכזי למגן אח' סטיישן 

מקורי600.52לאאופל אסטרה ש' 11-15- 11

6410A59108 -'מקורי106לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך שמ' למגן אח

866111G0104D 07-08 מקורי818.6לאקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' חיצוני

A205885187414 - (מבריק) פס קישוט למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי14,223.15לא14-21

A90688044709B5115 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי3,559.68לא18

E775ESG00013 - מקורי524לאסובארו פורסטר 13-18מדרך למגן אחורי

מקורי890.4כןסיטרואן קקטוס 15-20גריל תחתון ימין -15 (ח)1611372980

V5G0853666E9B9

גריל תחתון ימין עם ערפל  13-16 

(GTI)13-20 'מקורי532לאפולקסווגן גולף ש

850B21816R

מגן אח' חיצוני עם חיישנים 16-18 (6 

מקורי4,915.93לארנו קדג'אר 16-20חורים)

A21288527389999

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישנים - 

13

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי7,247.92לא18

865711J50012- (כוורת)'מגן מנוע תחתון קדi20 12-15 מקורי203כןיונדאי

865111Y3003D 13- 3מגן קדמי חיצוניD 13-16 מקורי1,198.20לאקאיה פיקנטו

863812L000(ח) ('קד ) 5טפט לדלת אח' שמ' 07-11D 07-12 'ש i30 מקורי290כןיונדאי

מקורי400.48כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19צופר גבוה - 865100219019

98850R200022 - 'מקורי55.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגב שמשה אח

8607747010A017 - כיסוי אנטנה

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי328.12כן22

5702A31421 - 'מקורי422לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר עליון לדלת קד' ימ' = שמ

76253T8KG2115 - 'ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית שמ HRV מקורי932.68כןהונדה

מקורי1,150.37לאאופל קורסה ש' 11-15מראה חיצונית ימ' - 642824811

87722R2000

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי2,653.70כןקאיה ספורטג' ש

מקורי352כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט עליון לדלת קד' שמ' - 750724212019

876102WAP016 - 'מקורי3,098.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מראה חיצונית שמ

832802W00016 - מקורי521לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18טפט אחורי לדלת אחורית ימין

82250R2000

טפט עומד לדלת קדמית שמאל - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי293.1לאקאיה ספורטג' ש

87620G408018 - 'מראה חיצונית ימi30 - 18 מקורי2,834.00כןיונדאי

87611G5030V 19 - 'מקורי268.2כןקאיה נירו 16-23זכוכית מראה חיצונית שמ

75071F4020V 17 - טפט לדלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי158.59כן22

V4M0857535BV 17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית שמ Q5 מקורי657לאאודי

670030F05009-11 'מקורי2,155.00לאטויוטה וורסו 09-12דלת אח' ימ

86391DB00022- מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 22טפט עומד קדמי לדלת אחורית ימין

83270A900015 - מקורי239.8כןקאיה קרניבל ש' 15-20טפט אחורי לדלת אח' שמאל

B5J6853439L9B9(ח) מקורי46כןסקודה פביה ש' 08-14טפט דלת אח' שמ' -11

87610E6310V 18 - 'מקורי4,658.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מראה חיצונית שמ

5179560110

תומך אמצעי למדרגה צדדית ימין= 

שמאל - 14

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי714.44כן21

853300F01113 - 'מקורי652.24כןטויוטה וורסו 13-18מנוע למיכל מתיז מים קד

87751F111016 - מקורי2,537.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה שמ

5179760130

תומך צדדי למדרגה צדדית ימין= שמאל 

14 -

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי804.33כן21

מקורי58.3כןשברולט ספארק 11-15ציר עליון דלת קד' ימין -11 (ח)96689912



76200SWWG41ZA(ח) ש' 03-08מראה חיצונית ימ' 07-09 CR-V מקורי2,269.16כןהונדה

863922L20009- (עליון)(סטישין)09-12טפט דלת אח' ימין CW i30 מקורי99לאיונדאי

76003AT000(PHEV) 22 - 'מקורי10,531.00לאקאיה נירו 16-23דלת אח' שמ

79380C102015 - מקורי57לאיונדאי טוסון ש' 15-20מעצור דלת קדמית שמאל

7250A164V 18 - פלסטיק סף מדרכה ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי799לא21

מקורי4,328.51לאטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית שמ' - 20 (חשמלי)8794047560

BR5S50221CBB5D 07-08 5מגן אח' חיצוניD 04-08 'מקורי2,317.20לאמאזדה  3 ש

קלקר למגן קדמי -526110219010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי1,085.17כן12

V6VA807217G22 - מקורי2,135.00כןסקודה פביה ש' - 22מגן קדמי חיצוני

7810X1(ח) 'מקורי1,311.93כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט ימ' למגן אח

865691Y3003D 13- 3סורג מגן קדמי תחתוןD 13-16 מקורי725.5לאקאיה פיקנטו

7119QC11- מקורי467.53לאפיג'ו 5008 10-16תומך שמאל לכנף קדמי

V6VE80742122 - מקורי2,135.00כןסקודה פביה ש' - 22מגן אח' חיצוני

865852S30010- גריל תחתון שמאל+חור ערפלIX35 10-15 מקורי330כןיונדאי

865281Y3203D 13- 3גריל תחתון ימין עם חור ערפלD 13-16 מקורי177לאקאיה פיקנטו

V6VA8076119B922 - מקורי239כןסקודה פביה ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי389.68כןסיטרואן C-1 ש' 14-18ספוילר קד' ימין+שמאל -161239508014

86564A603012- מסגרת גריל תחתון ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי209לא/סטישין

A167885310320 - ש' 20-פח אבנים/ספוילר אחורי GLS X167 מקורי4,598.97לאמרצדס

74114TR0A00(ח) 4כיסוי מנוע תחתון - 12D 12-17 'מקורי518.01כןהונדה סיווק ש

6400G163

בסיס למסגרת ניקל לפנס ערפל שמאל -

מקורי538כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

13368944

פס קישוט ניקל שמ' למגן אח' (סטיישן) -

מקורי266.01כןאופל אסטרה ש' 11-15 11

5215953933

מגן אח' חיצוני (עם חור לחיישנים) 08-

מקורי3,370.90לאלקסוס IS250 ש' 1108-20

511650368R18 - 'מקורי108.1כןרנו קפצ'ור ש'  13-22כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי87.5כןשברולט ספארק 15-18תומך ימ' למגן אח' - 4239648215

A118610000019 - קלאס ש' 13-22מגן אח' פנימי CLA מקורי2,995.20לאמרצדס

735489509

מגן אח' חיצוני הכנה לצבע דלת 

מקורי2,556.00לאפיאט קובו ש' 12-17מתרוממת 12-

71110TGGA001.5L 17 - 5ספוילר קדמיD 17-22 'מקורי820.01כןהונדה סיווק ש

V8R0807108LGRU13-16 'ש' 09-16פינה ימין למגן קד Q5 מקורי3,810.00לאאודי

71206TGGK001.5L 17 - 5תומך שמאל למגן קדמיD 17-22 'מקורי1,196.67לאהונדה סיווק ש

V5E3807834BF9R(RS) 20 - מקורי157לאסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,209.00כןפיאט 500L ש' 13-17(ח) מגן קדמי פנימי עליון -5190619913

71118TGGE10ZA1.5L 17 - 5גריל תחתון שמאלD 17-22 'מקורי1,857.74לאהונדה סיווק ש

865272W00012- מקורי178כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך שמאל למגן קדמי

521120K15012- 'מקורי820לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פינה (כנפון) ימין למגן קד

מקורי350.34כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך שמ' למגן אח' (ארוך) -74215911

מקורי121.24כןפורד פיאסטה ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא ערפל - 209073018

5379A474(ח) מקורי119כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מסיט רוח ימין -13

A213885076516 - מגן אח' פנימי מרכזיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,380.51לאמרצדס

מקורי499.32לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18כיסוי פנס ערפל שמאל 160929548010-13

622A04CL0A15- 'טרייל ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד X מקורי222.4כןניסאן



V575853665S041(קופרה) מקורי441כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל - 21

מקורי13.19כןטויוטה אוונסיס 09-14קליפס ימין למגן קדמי -12 (ח)5253550060

V3T5807863A13- מקורי120לאסקודה סופרב ש' 13-15תומך אמצעי למגן אח' שמאל

מקורי24.64לאאיוויז U5 ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 86184310321

מקורי392כןלנצ'יה דלתא 11-12תומך שמאל למגן קדמי-11 (ח)51817715

865142P50013- מקורי60.8כןקאיה סורנטו ש' 13-15תומך ימין צדדי למגן קדמי

מקורי1,825.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן אח' חיצוני 521594791316-18

V575807568D9DG(קופרה) מקורי1,692.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח אבנים/ספוילר אחורי - 21

V5M0853665M9B909-11 מקורי517כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11גריל תחתון שמאל

865910X20011- (צדדי) ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי i10 מקורי131כןיונדאי

A117885230017 - גריל תחתון שמאל

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי2,798.97לא13-19

850904EA0B14-16 'מקורי450.76לאניסאן קשקאי ש' 14-20קלקר למגן אח

62223BA60A10 - מקורי566.11כןניסאן ג'וק 10-14תומך צדדי שמאל למגן קדמי

71593T0AA0113-15 'ש' 13-18(ח) תומך ימ' למגן אח CR-V מקורי151כןהונדה

865242P51013-מקורי165.8לאקאיה סורנטו ש' 13-15גריל תחתון ימין +חור

V6F9853667H9B921 - מקורי850כןסיאט ארונה ש' - 18סורג מגן קדמי

מקורי217.14לאטויוטה קורולה ש' 08-10גריל תחתון שמאל -814821206008

91088578009K83V 19 - 'מקורי2,058.33לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

MN14545405-10 מקורי1,117.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סורג מגן קדמי

622406LB0A20 - מקורי4,643.26לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך מרכזי למגן קדמי

מקורי2,774.80כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן מנוע תחתון -980726248014

622256LB0A20 - מקורי188.7לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

866202P50013- 'מקורי705.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15קלקר למגן אח

A44788505259B51

מגן קדמי חיצוני ללא ערפל עם חיישנים 

מקורי3,319.75לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18- 15

57711AL0109P15- ש' 15-18מגן קדמי פנימי B4 מקורי2,199.00כןסובארו

V5G0807050A13-16 מקורי109לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך  צדדי ימין למגן קדמי

850223YU4J17 - מקורי2,342.51כןניסאן סנטרה ש' 17-19מגן אחורי חיצוני

V6F9807834B9B921 - מקורי153כןסיאט ארונה ש' - 18כיסוי תחתון ימין במגן אחורי

V5E380738120 - מקורי72לאסקודה אוקטביה ש' - 20תומך אמצעי למגן קדמי

V4M0857527GRUV 17 - 'ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ Q5 מקורי293לאאודי

76003H8000( דגם טורבו) 5דלת קדמית שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי6,472.80לאקאיה ריו ש

B5J08575319B9(ח) מקורי117כןסקודה פביה ש' 08-14כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ' -11

96302W190P22 - 'מקורי4,344.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מראה חיצונית שמ

76523K700020 - ש' - 20טפט לדלת קד' ימין i10 מקורי158כןיונדאי

77521K700020 - ש' - 20טפט לדלת אח' ימין i10 מקורי158כןיונדאי

96210K730020 - ש' - 20בסיס לאנטנה i10 מקורי1,076.00לאיונדאי

7632F022(LUXURY) 21 - 'מקורי6,388.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מראה חיצונית ימ

9008S1(ח) מקורי5,675.56כןפג'ו 308 08-13דלת אח' ימ' -08

מקורי439.4כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט עליון לדלת קד' ימין - 759854705016

5727A563XB

פס קישוט לדלת קד' שמ' - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי2,354.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

מקורי73כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט לדלת קד' ימין - 759750202019

83662G2010

כיסוי המשך ידית לדלת אחורית ימין - 

מקורי179לאיונדאי איוניק ש' 1616-20

82661K706020 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין i10 מקורי844לאיונדאי

83661K705020 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין i10 מקורי844לאיונדאי



813712R000FFF

כבל בריח פנימי לדלת קדמית ימין = 

מקורי265לאיונדאי i30 ש' 5D 07-12שמאל - 07

מקורי2,125.41לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת קד' ימין -9594050811

86383G500016 - מקורי71.5לאקאיה נירו 16-23טפט ניצב לדלת אח' שמאל

DB4P691G7V 17 - 'ש' 17-21זכוכית מראה חיצונית שמ CX-3 מקורי69.27לאמאזדה

692100K20015 - 'מקורי843.53כןטויוטה היילקס ש' 15-21ידית חיצונית לדלת אח' ימ' = שמ

6922702390

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי97.37לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19שמאל - 19

מקורי1,659.00כןפיאט קובו ש' 12-17ידית לדלת הזזה ימין - 73552456912

V5JA831051C(ח) מקורי3,930.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת קד' שמ' -13

6920602370C0

ידית פנימית לדלת קד' = אח' שמאל - 

194D 19 - 'מקורי601.51לאטויוטה קורולה ש

75312SWWE01

פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ' 07-09 

מקורי1,238.86כןהונדה CR-V ש' 03-08(ח)

מקורי391לאפיאט דובלו ש' 10-18פסנתר חלונות דלת נהג - 73551181410

69840F401017 - מנגנון חלון אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,434.57לא22

86190G200017 - 'מקורי190כןיונדאי איוניק ש' 16-20משולש קישוט למראה חיצונית ימ

69206F4010C1

ידית פנימית לדלת קד' = אח' שמאל - 

17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי525.83כן22

מקורי1,998.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בסיס לאנטנה - 867604706119

87610J9080P6Wמקורי3,258.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ' - 20 היברידי

AD253TO03-07 4מראה חיצונית שמ' תקע מרובעD 03-04 'חליפי780.02כןטויוטה קורולה ש

AD259RE04-08 4/5מראה חיצונית שמ' חשמליD 04-09 'חליפי460.02כןרנו מגאן ש

AD261MA05-10 'חליפי57.03כןמאזדה 5 ש' 05-10פס קישוט לדלת אח' ימ

AD261RE04-08 4/5מראה חיצונית שמ' ידניD 04-09 'חליפי455.42לארנו מגאן ש

AD26RE20 - 'חליפי1,908.87כןרנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת קד' שמ

AD278NI10-11 'חליפי960.02לאניסאן ג'וק 10-14מראה חיצונית שמ

AD280FO

מראה חיצונית ימ' + חימום לצבע 06-

חליפי720.02לאפורד פוקוס ש' 0806-08

AD281FO

מראה חיצונית שמ' + חימום לצבע 06-

חליפי720.02לאפורד פוקוס ש' 0806-08

AD286RE20 - 'חליפי1,360.48כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ

AD288RE20 - 'חליפי1,360.48כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ

AD302VW10- '5מראה חיצונית שמD 10-17 'חליפי906.02לאפולקסווגן פולו ש

AD305VW11-  'חליפי356.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית שמ

AD306VW11 - 'חליפי295.2כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15פס קישוט לדלת אח' שמ

AD308MI14- חליפי159.2כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות

AD313HY11-'ש' 11-15מראה חיצונית ימ i35 חליפי620.02לאיונדאי אלנטרה

AD33CI98- (חשמלי)'חליפי540.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03מראה חיצונית ימ

AD370MI08-מנוע+HB3+HB4 חליפי1,168.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס ראשי

AD372CV11- (חשמלי) 'חליפי680.02לאשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית ימ

AD393RE13- 5פס קישוט לדלת קד' שמ' עם חורD 13-19  חליפי740.37כןרנו קליאו

AD398RE13- 5פס קישוט לדלת אח' ימ' ניקלD 13-19  חליפי261.35כןרנו קליאו

AD412TO12- 'חליפי2,264.00כןטויוטה קאמרי ש' 12-14דלת אח' שמ

AD423SU13 - 'חליפי1,598.00כןסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת קד' שמ

AD440RE12- חליפי248.02לארנו קנגו 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ' לצבע

AD443RE

פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ' לצבע -

17 5D 13-19  חליפי195.71כןרנו קליאו



AD444RE

פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ' לצבע - 

175D 13-19  חליפי358.8כןרנו קליאו

AD445SU(X דגם) חליפי1,622.78כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת קד' שמ' - 19

AD449RE12 - 'חליפי986.02לארנו קנגו 09-18מראה חיצונית ימ

AD451RE17 - '4 ש' 17-23כיסוי מראה חיצונית שמD חליפי320.02לארנו גרנד קופה

AD452SU13- 'חליפי306.02כןסובארו אימפרזה 13-16כיסוי עליון מראה חיצונית שמ

AD47CI04- (ידני לצבע) 'חליפי486.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מראה חיצונית שמ

AD4BU06- 'חליפי706.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-09מראה חיצונית שמ

AD4LE19 - ש' 19-23כיסוי סף מדרכה שמאל ES חליפי2,478.60כןלקסוס

AD528NI15 - חליפי1,360.02לאניסאן ג'וק 15-19מראה חיצונית ימ' לצבע + איתות

מקורי177.51לאטויוטה אוונסיס 09-14תומך שמ' למגן אח' (צדדי קצר) 525630503009-12

V8U0807065GRU

פינה שמאל למגן קד'(עם חור למתיז ) 

מקורי3,217.00לאאודי Q3 ש' 14-1111-18

V8U0807681ASP911- ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 מקורי365לאאודי

1614346380V 18 - מקורי3,792.55לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי חיצוני

865823W00010- מקורי609.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי ימין

1632593080

מגן אח' חיצוני עם חיישנים (6 חיישנים) 

מקורי4,463.17לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18-2018

86524H903017 - 5גריל תחתון ימיןD/4D 17-22 'מקורי232.1כןקאיה ריו ש

V5E780744120 - 'מקורי47לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן אח

6410A239(ח) תומך לפינה שמ' במגן אח' -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,575.00כן15

מקורי196.68כןטויוטה ספייס וורסו 11-16קלקר למגן קדמי -526115209011

מקורי93.2לאטויוטה ספייס וורסו 11-16כיסוי וו גרירה במגן קד' -521275293511

71180T1EE1016- ש' 13-18סורג מגן קדמי CR-V מקורי736.87לאהונדה

V8U0807380B9B911- ש' 11-18פס קישוט למגן קדמי ימין Q3 מקורי73לאאודי

622249U00007-12 מקורי157.25לאניסאן נוט ש' 07-13תומך ימין למגן קדמי

GS1D500T1G08- (צדדי) מקורי124.72לאמאזדה 6  ש' 08-13תומך ימין למגן קדמי

850406UA0A21 - מקורי707.63כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן אחורי פנימי מרכזי

מקורי295.59לאטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך ימ' למגן אח' -525755212011

GS1D500U1G08- (צדדי) מקורי101.95לאמאזדה 6  ש' 08-13תומך שמאל למגן קדמי

86561H150003-08 מקורי136לאיונדאי טרקאן ש' 03-08סורג מגן קדמי

H50323SHMH17 - מקורי2,924.66לאניסאן סנטרה ש' 17-19מגן אח' פנימי

V5C680726215 - מקורי450לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תושבת לגריל תחתון ימין

7013XZ(ח) ש' 11-18מגן מנוע תחתון (אח') 11-12  C-4 מקורי1,417.39כןסיטרואן

71507TFAT0016 - 'ש' 13-18פינה שמ' למגן אח CR-V מקורי1,864.68כןהונדה

YQ0096668021 - איירקרוס - 18פס קישוט למגן קדמי ימין עליון C3 מקורי265.01לאסיטרואן

V8U082113612-ש' 11-18תומך ימין למגן קדמי Q3 מקורי315לאאודי

5212702911

כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -10 (לא 

היברידי)

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי93.2כן12

YQ009470XT21 - 'איירקרוס - 18כיסוי וו גרירה במגן קד C3 מקורי382.86כןסיטרואן

71102TV0E5015- 5ספוילר למגן קדמי חיצוניD 15-16 'מקורי2,265.30לאהונדה סיווק ש

8264A02608- מקורי1,276.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מתיז מים ימין במגן

V565807093AV 17 - מקורי218לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי פנימי צר

68310779AA17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת סורג מגן קדמי

מקורי368.73כןפורד פוקוס ש' 00-05ספוילר למגן קד' 02-05 (ח)1144014

04715TV0E01ZZ(ח) מגן אח' חיצוני (לצבע) -12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי3,236.88כן

622456LB0A20 - מקורי893.78כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

983103U000(ח) מקורי144כןקאיה ספורטג' ש' 10-12זרוע מגב קד' שמאל -10



מקורי3,022.01כןשברולט טראקס ש' 17-18מגן קדמי פנימי תחתון - 17 (ח)42474400

6410B014(ח) תומך ימ' למגן אח' -08

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי121כן

98347032XT21 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני תחתון  C-4 מקורי2,109.71כןסיטרואן

A2138851225999916-21 מגן אח' חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי18,528.67לאמרצדס

V5G08536659B9(ח) מקורי393כןפולקסווגן גולף ש' 13-20גריל תחתון שמאל תחתון 13-16

V8X0807241GRU11- 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד A1 מקורי137לאאודי

57707AL310(ח) ש' 15-18תומך שמ' למגן אח' -15 B4 מקורי337כןסובארו

מקורי245.52כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -521270292715

V8X0807067GRU

מגן אח' חיצוני ללא חיישני חניה (הכנה 

מקורי4,075.00לאאודי A1 ש' 11-18לצבע)-11

MN17343109- תפס שמאל למגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי58לא

57731AL220NN(ח) ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -15 B4 מקורי83לאסובארו

V8X080730911- ש' 11-18מגן אח' פנימי A1 מקורי1,238.00לאאודי

מקורי313.64כןשברולט טראקס ש' 17-18גריל תחתון שמאל - 4253298417

56410AL05015- ש' 15-18מגן מנוע תחתון B4 מקורי1,480.00לאסובארו

מקורי1,178.32כןטויוטה קורולה ש' 08-10מגן אח' פנימי 520231224008-09

מקורי3,238.20לאשברולט טראקס ש' 17-18מגן אחורי חיצוני עליון - 4253301717

71116TL0G5012- מקורי456.73לאהונדה אקורד ש' 12-15גריל תחתון שמאל

6410B011XA08- 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי61כן

62022HV21A

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (שחור 

מקורי10,314.39לאניסאן קשקאי ש' 14-20מטאלי) - 17

V5758078333Q7

קישוט ניקל לגריל שמאל במגן אחורי - 

(FR) 2116-21 'מקורי110לאסיאט אטקה ש

71505TL0G0112- 'מקורי138.94כןהונדה אקורד ש' 12-15תומך ימ' למגן אח

866143Z300(ח) תומך ימ' (צדדי) למגן אח' -12CW/4D i40 12-15  מקורי109כןיונדאי

A1668859225999916 - מגן קדמי חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי7,877.00לאש' 15-20

V8X080725111-ש' 11-18קלקר למגן קדמי A1 מקורי301לאאודי

A205610071414 - מגן אח' פנימי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי4,318.86לא14-21

98370493VA21 - ש' - 21סט גרילים תחתון ימין + שמאל  C-4 מקורי1,268.13לאסיטרואן

86642A200013-5 שD '5/סטיישן ש' 13-18תומך ימ' למגן אחD מקורי558.3לאקאיה סיד

A213885540116 - קלקר למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי3,118.61לאמרצדס

57731AL17015- 'מקורי60כןסובארו אאוטבק ש' 15-20(ח) כיסוי וו גרירה במגן קד

6787442030

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי145כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

9002W0(ח) ש' 05-10דלת קד' שמ' -05  C-4 מקורי9,886.01כןסיטרואן

V6F0833052CV 17 - 'מקורי4,451.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22דלת אח' ימ

8546V4(ח) מקורי280.98כןפג'ו 308 08-13פס קישוט לדלת אח' ימ' -08

87611D7020

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

V 1515-20 'מקורי1,248.00כןיונדאי טוסון ש

V5E9833052CCW  13 - 'מקורי3,897.00כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' ימ

79390H500019 - מקורי174לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת קד' ימין

865200D0505D 19 - 5צופר טונים נמוכיםD/SW 19 - 'מקורי392.44כןטויוטה קורולה ש

879150F91013 - 'מקורי103.78לאטויוטה וורסו 13-18כיסוי תחתון מראה חיצונית ימ



98087470XT18 - 'מקורי802.51כןסיטרואן ג'אמפי - 18פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי217.36כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18משולש קישוט מראה חיצונית שמ' - 601184202013

79420B300019 - 'מקורי185לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ציר עליון דלת אחורית ימ

98087471XT18 - 'מקורי802.51כןסיטרואן ג'אמפי - 18פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי73.76לאשברולט ספארק 11-15ציר תחתון דלת קד' שמ' -9668991711

מקורי1,950.78לאאופל מוקה 14-16מראה חיצונית מושלמת שמ' - 4246428514

מקורי229כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט קשת לדלת קד' שמאל - 759864203019

96210J920018 - מקורי805לאיונדאי קונה ש' - 18בסיס לאנטנה

6787242140

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי584לאטויוטה RAV-4 ש' - 19שמאל - 19

71322J9D0018 - מקורי5,543.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח סף ימין

71312J9D0018 - מקורי5,543.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח סף שמאל

V83A8538909B919 - ש' - 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין Q3 מקורי709לאאודי

79480J900018 - מקורי223לאיונדאי קונה ש' - 18עוצר דלת אח' שמאל

87650J9000TRY18 - מקורי184כןיונדאי קונה ש' - 18משולש המשך מראה שמאל

מקורי820.31כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מעצור דלת אחורית ימין = שמאל - 686304204113

87621E601015 - 'מקורי971כןיונדאי סונטה ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית ימ

BCWC691GX19 - 4/5זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD -19 'מקורי322.43כןמאזדה 3 ש

879310KC8015 - מקורי689לאטויוטה היילקס ש' 15-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

879450D90109 - 'מקורי249.5לאטויוטה יאריס ש' 07-11כיסוי מראה חיצונית שמ

8794533030A1V 18 - 'מקורי413כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי מראה חיצונית שמ

67001K002020 - מקורי5,178.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת קד' ימין

V83A853960AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת קד' ימ Q3 מקורי1,467.00לאאודי

83210G6000

גומי גשם לחלון דלת אחורית שמאל - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי124.2לא

V4M0807647A4W317 - ש' 15-21סורג מגן קדמי Q7 מקורי634לאאודי

866122B70010- מקורי1,153.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ספוילר אחורי

A156880420018 - סורג מגן קדמי עם חיישנים

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי1,053.32לא14-18

7422V911-'מקורי217.54כןפיג'ו 508 ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח

A2538851502999920 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי455.1לאש' 15-21

86653B200014- 'מקורי136.5לאקאיה סול ש' 14-18תומך שמ' למגן אח

866202BAA0(ח) מקורי144כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12קלקר למגן אח' 06-11

A2138859705999921 - 'כיסוי וו גרירה במגן אחE 16-22 קלאס W213 מקורי618.56לאמרצדס

7416AC11- מקורי664.7כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך (מרכזי) למגן קדמי

525750D130(ח) מקורי723.36כןטויוטה יאריס ש' 12-13תומך צדדי ימ' למגן אח' -12

V760807417GGRU18 - מקורי7,632.00לאפולקסווגן טוארג - 18מגן אח' חיצוני

71190TEAT001.0L 17 - 5תומך שמאל למגן קדמיD 17-22 'מקורי351.45כןהונדה סיווק ש

866672W00012- 'מקורי106לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15כיסוי וו גרירה במגן אח

V4K0807065GRU18 - ש' 18-22מגן קדמי חיצוני עם מתזים A6 מקורי10,001.00לאאודי

V81A807184A21 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי Q2 מקורי96לאאודי

866132B70010- 'מקורי184לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך שמ' למגן אח

מקורי6,033.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן קדמי חיצוני -73563385915

866723U00013- 'מקורי1,182.80כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פינה ימ' למגן אח

DL33501T0A4D 10-12 4סורג מגן קדמיD 10-14 'מקורי491.87כןמאזדה 2 ש

A24788064069999(ללא חיישנים) ש' - 20מגן קדמי חיצוני - 20 GLB מקורי14,501.78לאמרצדס

מקורי5,330.71כןשברולט קרוז 08-20מגן קדמי חיצוני 4233878115-16

מקורי404כןפיאט 500X ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -15 (ח)735633861

BCW850C21C09 (1.6) 4/5גריל שמאל במגן ללא חורD 09-13 'מקורי123.23לאמאזדה 3 ש



6400F12313 -גריל תחתון שמאל עם חור

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי43לא16

מקורי411.94כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08תפס שמ' למגן אח' 04-08 (ח)5256305010

A156885003714 - קלקר למגן קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי1,170.77לא14-18

V8Y0807672TB24/5גריל תחתון ימין - 20 סדאןD 20 - 'ש A3 מקורי1,385.00לאאודי

A253885003715 - קלקר למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,599.96לאש' 15-21

620268919R16-18 מקורי2,190.19לארנו קדג'אר 16-20ספוילר/פח אבנים קדמי

V4K08535512ZZ19 - 'ש' 18-22פס קישוט למגן אח A6 מקורי615כןאודי

V6V0853677E9B918 - מקורי228לאסקודה פביה ש' 15-21סורג מגן קדמי ללא בקרת שיוט

A17788028019999(AMG) 19- ש' -19מגן קדמי חיצוני A קלאס W177 מקורי21,313.29לאמרצדס

מקורי359.46כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך שמ' למגן אח' - 983181898021

מקורי42.01כןפורד S-MAX ש' 06-14כיסוי וו גרירה במגן אח' 06-09 (ח)1475200

68227140ACLaredo 14 - מקורי6,417.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן קדמי פנימי

DL34500S1(ח) 4D 10- 4מגן קדמי פנימי תחתוןD 10-14 'מקורי248.59כןמאזדה 2 ש

103484400C21 - ש' - 21מגן אחורי פנימי מרכזי X מקורי38.92לאטסלה מודל

BP4K50171A

 5D 04-08 תושבת לוחית רישוי קדמית

מקורי287.12כןמאזדה  3 ש' 5D 04-08(ח)

57719AL02015- מקורי6,958.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20מגן אחורי פנימי

04715TR3A80ZZ

מגן אח' חיצוני-13 לצבע (דגם 

מקורי2,964.54כןהונדה סיווק ש' 4D 12-17אמריקאי) (ח)

A1778805400999919 - ש' -19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A קלאס W177 מקורי17,290.61לאמרצדס

A167885330019 - ספוילר/פח אבנים קדמי ניקל

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי4,472.90לאש' 15-20

521196A94609- מגן קדמי חיצוני ארוך

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי4,325.00כן13

866131W20012- 5תומך שמ' למגן אח' צדדיD 12-16 'מקורי184.1לאקאיה ריו ש

71102T1GG0013-15 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני תחתון CR-V מקורי2,860.63כןהונדה

A1178850622965017 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי379.09לא13-19

62257BR00A11 -מקורי275.79לאניסאן קשקאי ש' 08-14גריל תחתון שמאל ללא חור

5256205030

תומך ימ' למגן אח' (צדדי קצר) 09-12 

מקורי177.51כןטויוטה אוונסיס 09-14(ח)

620229DJ0H19 - מקורי4,657.01כןניסאן מקסימה 16-19מגן קדמי חיצוני

71109T1GG00(ח) ש' 13-18סורג מגן קדמי 13-15 CR-V מקורי507.34כןהונדה

269156FP0A18 - טרייל ש' 15-23תושבת גריל תחתון שמאל X מקורי581.39לאניסאן

57731FJ42016- ש' 12-17כיסוי לפנס ערפל ימין עם חור XV מקורי254לאסובארו

A205885336515 - מגן קדמי פנימי תחתון

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,069.00לא14-21

V2K3807417K9B910-מקורי2,555.00לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15מגן אח' חיצוני  עם חיישנים

מקורי1,777.87לאסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח' לצבע - 163355818019

71501T1GG0013-15 ש' 13-18מגן אחורי חיצוני CR-V מקורי3,260.17לאהונדה

V658807183

תומך שמאל למגן קדמי (מוביל מגן) - 

מקורי39לאסקודה קאמיק - 2020

A447620053015 - ש' 15-18מגן קדמי פנימי V-CLASS מקורי3,035.64לאמרצדס

850226UA0B(לבן פנינה) מקורי8,712.59כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן אחורי חיצוני עליון - 21

V8U0807453A11- 'ש' 11-18תומך שמ' למגן אח Q3 מקורי124לאאודי



V5M0807417GGRU(ח) מקורי4,239.00כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מגן אח' חיצוני 10-12

865603X000

סורג מגן קדמי תחתון  (עם מסגרת 

מקורי611לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15תחתונה מניקל) 11-13

מקורי2,815.47כןלקסוס NX ש' 15-23סורג מגן קדמי - 521127823018

531640D06017-19 תושבת מגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי587.15כן22

V5NA8536669B917-19 מקורי555לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22גריל עליון ימין ללא חור לחיישן

מקורי4,444.53כןסיטרואן C-4  ש' - 21מגן אח' חיצוני - 21 (ספייס טורר)1609617480

74110TV1E0315-  5מגן מנוע תחתוןD 15-16 'מקורי2,894.75לאהונדה סיווק ש

850226FR2H18 - טרייל ש' 15-23מגן אח' חיצוני X מקורי8,556.08לאניסאן

71101T7WA00ZG15- ש' 15-18מגן קדמי חיצוני עליון HRV מקורי3,610.98כןהונדה

86571A600012- מגן קדמי פנימי תחתון

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי653כן/סטישין

C235502J1A05-07 (צדדי לבן) 'מקורי667.21לאמאזדה 5 ש' 05-10תומך שמ' למגן אח

מקורי5,858.31לאטויוטה היילקס ש' 02-05מגן אח' חיצוני שחור 521053518002-05

V565853677E9B9V 17-20 מקורי542כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג מגן קדמי

7104LE10- (ברזל)  מקורי2,724.14כןפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי פנימי

V4L0807105KGRU11-ש' 08-14מגן קדמי חיצוני עם חישן Q7 מקורי7,800.00לאאודי

A205885680219 - כיסוי ימין במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי483.42לא14-21

68111470AB17 - מקורי5,051.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן אח' חיצוני תחתון

622236UA0A21 - מקורי172.98כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי3,126.51לאוולוו S90 ש' 16-19ספוילר קדמי תחתון - 3984002716

7.42E+11

מגן קדמי פנימי תחתון (פלסטיק) -10 

מקורי1,178.19כןפיג'ו 5008 10-16(ח)

811560K01006- מקורי69.92לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תפס תחתון לפנס ראשי שמאל

865631H510(ח) 5/סטיישן ש' 10-12גריל תחתון שמאל ללא ערפל - 10D מקורי132.4כןקאיה סיד

6400F06013- מקורי363כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גריל תחתון ימין עם חור

V5QF82523621 - מקורי914כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן מנוע תחתון

מקורי231לאפיאט דובלו ש' 10-18תומך ימ' למגן אח'-5181835310

מקורי227.9לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך ימין למגן קדמי -1342370016

A2058809202999919 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי14,224.00לא14-21

57707FL41017 - מקורי666לאסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך שמ' למגן אחורי

A213880310521 - 'תושבת לוחית רישוי קדE 16-22 קלאס W213 מקורי1,096.70לאמרצדס

982430911T

 GARND) 19- מגן קדמי חיצוני שמאל

(CHIC

 DS3 CROSSBACK סיטרואן

מקורי3,349.37לאש' -19

98208448XT

פח אבנים/ספוילר אחורי -19 

(GRAND CHIC)

 DS3 CROSSBACK סיטרואן

מקורי2,092.24לאש' -19

26915HV00A17 - מקורי511.52לאניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת פנס ערפל קדמי שמאל

104961000F21 - ש' - 21קישוט עליון לגריל תחתון ימין X מקורי67.24לאטסלה מודל

מקורי19,252.89לאוולוו XC90 ש' 15-22מגן אח' חיצוני תחתון - 4000194515

מקורי320.55כןקאדילאק SRX 10-13תומך פנימי ימ' למגן אח' - 2090455010

מקורי625כןפיאט 500X ש' 15-18תומך שמ' למגן אח' -5193765915

525360D09012- מקורי603.08לאטויוטה יאריס ש' 12-13תומך שמאל למגן קדמי

108814800F21 - (בומבה) מקורי131.9לאטסלה מודל 3 ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

V8W0807521AARU616 - ש' 16-19ספוילר אחורי A4 מקורי3,478.00לאאודי

8W0853551D3Q720 -'ש' - 20קישוט ניקל למגן אח A4 מקורי1,753.00לאאודי



מקורי696.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט מסגרות ניקל לפנסי ערפל - 160832338009

814810D13012-(ללא חור) מקורי480.6לאטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין

A11788050409999(AMG) 13-16 מגן אח' חיצוני

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי10,010.42לא13-19

768510D05012- מקורי642.25כןטויוטה יאריס ש' 12-13ספוילר/פח אבנים קדמי

1607398480R+L -12 (סט) מקורי426.8כןפיג'ו 208 ש' 12-14קלקר למגן קדמי

7416H9

סט תומכים צדדיים למגן אחורי 

מקורי521.41כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ימין+שמאל - 09 (ח)

865200X21011- (פלסטיק כוורת) ש' 08-14מגן קדמי פנימי i10 מקורי546לאיונדאי

525760D13012- 'מקורי723.36לאטויוטה יאריס ש' 12-13תומך צדדי שמ' למגן אח

V4K5807067GGRU19 - ש' 18-22מגן אח' חיצוני A6 מקורי9,232.00כןאודי

866143X00011- 'ש' 11-15תומך ימני (סרגל) למגן אח i35 מקורי163כןיונדאי אלנטרה

מקורי69לאפיאט טיפו ש' 16-18תומך שמאל למגן קדמי-5198451116

86642H840018 - מקורי443.7לאקאיה סטוניק - 18תומך בומבה למגן אחורי ימין

מקורי2,469.15כןטויוטה יאריס וורסו ש' 02-06מגן קדמי חיצוני -521195228005

7400A155(ח) מקורי79כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי גגון קד' שמאל -13

A205620203414 - מגן קדמי פנימי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,116.12לא14-21

866202T50014- 'מקורי783.3לאקאיה אופטימה ש' 12-15קלקר למגן אח

527120H902(ח) מקורי204.64כןטויוטה אייגו ש' 12-14כיסוי פנס ערפל ימין -12

735589797

פינה שמאל למגן קד' (דגם צורה 

מקורי1,574.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21ארוכה) -14

514470H010(ח) מקורי445.93כןטויוטה אייגו ש' 12-14ספוילר/פח אבנים קדמי -12

866911J000(ח) כיסוי שמ' למגן אח' 09-11i20 09-12 מקורי20כןיונדאי

520230H010(ח) מקורי550כןטויוטה אייגו ש' 12-14מגן אח' פנימי -12

521190E91408 - ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי7,059.00לאלקסוס

V4K8807067AGRU19 - ש' 19-22מגן אח' חיצוני A7 מקורי10,002.00לאאודי

V4K880730917 - ש' 10-18מגן אח' פנימי A7 מקורי3,332.00לאאודי

865173U00013- 'מקורי28.9כןקאיה ספורטג' ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד

A2058850224914914-21 'כיסוי וו גרירה במגן אח

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי601.56לא14-21

6405A19413- מקורי2,336.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ספוילר/פח אבנים קדמי

DN2050C114D 10-11 4גריל תחתון שמאל +ערפלD 10-14 'מקורי100.67לאמאזדה 2 ש

V8U0807066GRU11-( עם חור למתיז) 'ש' 11-18פינה ימין למגן קד Q3 מקורי2,944.00לאאודי

852263SH0A17 - 'מקורי461.27כןניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח

V8U0821468A12-ש' 11-18תומך עליון צדדי ימין למגן קדמי Q3 מקורי220לאאודי

DR6250C21

גריל תחתון שמאל ללא ערפל 10-11 

5D5D 07-14 'מקורי87.05לאמאזדה 2 ש

71593T1WA0116 - 'ש' 13-18תומך ימ' למגן אח CR-V מקורי116.97לאהונדה

622526UA0A21 - מקורי492.27כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך ימין למגן קדמי

622536UA0A21 - מקורי492.27כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך שמאל למגן קדמי

YQ000565ZV21 - איירקרוס - 18פח אבנים/ספוילר אחורי C3 מקורי3,548.95לאסיטרואן

71130TV0E1015- 5מגן קדמי פנימיD 15-16 'מקורי2,720.42כןהונדה סיווק ש

86696G200016 - מקורי270כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן בוץ אחורי ימין

620726FL0A18 - טרייל ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי X מקורי2,753.38כןניסאן

A205885623815 - ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,376.02לא14-21

622A06FV0H18 - 'טרייל ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד X מקורי199.7כןניסאן

מקורי674.94לאסיטרואן ברלינגו - 19תומך שמ' למגן אח' - 981680818019

V5E38535512ZZ20 - מקורי432כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי

מקורי498כןטויוטה קורולה ש' 10-13קלקר למגן קדמי -526111227010



A2928854722(קופה) ספוילר קד' שמאל - 15

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי991לאש' 15-20

71130T8KG01ZZ(ח) ש' 15-18מגן קדמי פנימי -15 HRV מקורי3,931.61כןהונדה

A166885023815 - ספוילר קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי3,207.00לאש' 15-20

626604CE1B18 - טרייל ש' 15-23מגן מנוע תחתון X מקורי3,468.05לאניסאן

A292885003715 - קלקר למגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,203.04לאש' 15-20

C23556B9XC05-10 (צינור) מקורי451.43לאמאזדה 5 ש' 05-10מגן אח' פנימי

952306825D 11 - '4/5כיסוי וו גרירה במגן אחD 11-17 'מקורי65.09לאשברולט סוניק ש

V5QF825236A17 - מקורי1,207.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן מנוע תחתון

מקורי4,564.76לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18ספוילר קדמי - 15611717016

מקורי2,056.95לאטויוטה אוריס ש' 15-18גריל תחתון ימין -520300221015

V8P1858531GB01C12- 'ש' 12-19בסיס מראה חיצונית שמ A3 מקורי1,528.00לאאודי

57704FL24017 - מקורי7,655.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מגן אח' חיצוני

מקורי1,376.00כןפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' חיצוני (דלת מתרוממת)-10 (ח)735497865

GS1E502J1C08- 'מקורי140.04כןמאזדה 6  ש' 08-13(ח) תומך שמ' למגן אח

57707FL40017 - מקורי666לאסובארו אימפרזה ש' 17-18תומך ימ' למגן אחורי

7416L1(ח) R=L 05-08 'מקורי766.51כןפיג'ו 407 ש' 05-10סט תומכים למגן אח

מקורי7,603.66לאאופל מוקה 14-16דלת אח' שמ' - 4255866714

B00078158015 - 'מקורי625.37כןפיג'ו 108 ש' 15-20מראה חיצונית שמ

V6F98539699B918 - 'מקורי237כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לדלת אח' שמ

96210E6000WW715 - מקורי1,145.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17אנטנה

614120D18020 - מקורי1,309.49כןטויוטה יאריס ש' - 20פח סף שמאל

793803X00111 - ש' 11-15עוצר דלת קדמית שמאל i35 מקורי171לאיונדאי אלנטרה

67001B1020(ח) מקורי1,520.90כןדייהטסו סיריון ש' 06-11דלת קד' ימין -06

8791033J50V 18-20 'מקורי3,572.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית ימ

מקורי527כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מוביל חלון קדמי ימין - 681410239019

81420K700020 - ש' - 20מנגנון נעילה דלת אח ימין i10 מקורי581לאיונדאי

83130G6000

גומי אטימה לדלת אחורית שמאל - 17 

(ח)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי295.2כן

686100D18014 - מקורי820.31לאטויוטה יאריס ש' 14-19עוצר דלת קד' שמאל

מקורי48.12כןאופל קורסה ש' 11-15טפט ניצב דלת אח' ימ' -11 (ח)13257511

8153YW(ח) מקורי484.56כןפיג'ו 107 ש' 08-14מראה חיצונית שמ' -10

מקורי12,087.40לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת אח' ימ' - 5053953217

9108112700

זכוכית עליונה מראה חיצונית קדמית 

מקורי37.8לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19שמאל - 19

10005111SEPP21 - 'ש' - 21דלת אח' שמ EHS מקורי9,544.24לאאם ג'י

S6J48310565D 09- מקורי4,550.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16דלת קד' ימין

879310E51021 - מקורי1,243.81כןטויוטה היילנדר - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

7.58E+4521 - מקורי411.87כןטויוטה היילנדר - 21טפט לדלת אח' שמאל

93575H65004X19 - מקורי145לאיונדאי אקסנט 19-22מתג חלון קדמי ימין

7.57E+2521 - 'מקורי2,329.93כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

93575E630015 - מקורי596לאיונדאי סונטה ש' 15-17מתג חלון קדמי ימין

V8Y4833051A20 - '4/5דלת אח' שמD 20 - 'ש A3 מקורי9,087.00לאאודי

879100K842V 15 - 'מקורי2,102.25לאטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית ימ

852410D15014 - 'מקורי215.18לאטויוטה יאריס ש' 14-19זרוע מגב שמשה אח

1730620

קישוט משולש חיצוני למראה חיצונית 

שמ' בכנף -11 (ח)

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,379.24כן

82652G6010

כיסוי המשך ידית חיצונית לדלת קדמית 

שמאל - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי77.8לא



V5K094910109- מקורי219כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס איתות למראה שמאל

79380F200019 - מקורי289לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20עוצר דלת קד' שמאל

מקורי354.53לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת קד' שמאל - 20 (חשמלי)7575647050

79480F200019 - מקורי195לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20עוצר דלת אח' שמאל

96610F210019 - מקורי303לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20צופר טונים נמוכים

9002AS10- 'פיקסו ש' 10-18דלת קד' שמ C-3 מקורי4,003.30לאסיטרואן

9002AR(ח) מקורי6,624.81כןפיג'ו 3008 10-16דלת קד' שמ' -10

935703X310YDA11 - ש' 11-15מתג חלון לדלת קדמית שמאל i35 מקורי786לאיונדאי אלנטרה

87752G630018 - כיסוי סף ימיןGT LINE - 18 מקורי1,063.40לאקאיה פיקנטו

82540G200016 - מקורי956כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי מוביל שמשה דלת קדמי ימין

8794033K3021 - 'מקורי4,564.70לאטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית שמ

757410E903V 21 - 'מקורי1,222.00לאטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

MN190106HB(ח) מקורי735כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פס קישוט לדלת קד' ימ' 04-08

מקורי1,305.99כןטויוטה קאמרי ש' - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 879021201021

8790733191

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,624.99כןטויוטה קאמרי ש' - 2118

879400KE33(סהרה) מקורי4,076.74כןטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית שמ' - 20

93580D31314X15 - מקורי432לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלון אחורי ימין

מקורי343.48כןשברולט קרוז 08-20גומי קדר דלת קד' שמ' -08 (ח)95021340

8794012G9010-11 מקורי1,498.00לאטויוטה קורולה ש' 10-13מראה חיצונית שמ' + איתות

67003K201021 - 'מקורי6,526.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21דלת אח' ימ

87620L5020(PREMIUM) 20 - 'מקורי4,658.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מראה חיצונית ימ

879100DE4021 - 'מקורי2,605.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מראה חיצונית ימ

75922K201021 - מקורי344לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

77513K700020 - ש' - 20טפט אחורי לדלת אח' שמאל i10 מקורי95כןיונדאי

מקורי539.18לאסיטרואן C-3 ש' 17-21סט פסי קישוט לדלת אח' שמ' - 981324888017

MN190107HB(ח) מקורי574.22כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פס קישוט לדלת אח' שמ' 04-08

8545HN(ח) מקורי326.8כןפיג'ו 3008 10-16פס קישוט לדלת קד' שמ' -10

87731S1000CA19 - 'מקורי1,720.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת אח' שמ

8545GP(ח) ש' 09-11פס קישוט לדלת קד' ימ' -09 C-5 מקורי691.77כןסיטרואן

V6F1857508H9B9V 17 - 'מקורי645לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית ימ

V575854950D9B9

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

מקורי1,240.00כןסיאט אטקה ש' 1616-21

7719261M005PK - 'קרוסאובר 13-16משולש קישוט למראה חיצונית שמ SX4 מקורי39.8לאסוזוקי

7597842050V 19 - ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל RAV-4 מקורי81לאטויוטה

מקורי581.52לאב.מ.וו 120 ש' - 20טפט לדלת אח' ימין - 5135745237620

68462831AAV 20 - 'מקורי12,478.00לאדודג' ראם - 20מראה חיצונית שמ

מקורי1,449.40לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת קד' שמ' - 750724803008

87732S1AB0SCR21 - 'מקורי1,615.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

750750H010

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 22 

(PULSE)22 - 'ש X מקורי719.52כןטויוטה אייגו

מקורי2,853.10לאשברולט טראוורס 17-23מראה חיצונית שמ' - 8449831417

V6F0837475C2ZZ

גומי גשם חיצוני לדלת קדמית שמאל - 

מקורי545כןסיאט איביזה  ש' 1717-22 (ח)

8470265J0026U12 - 'מקורי905.7כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מראה חיצונית שמ

879150H07022 - ש' - 22כיסוי למראה חיצונית ימין X מקורי434.49לאטויוטה אייגו

86180C7000 - 'משולש קישוט למראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי267לאיונדאי

879450H07022 - ש' - 22כיסוי למראה חיצונית שמאל X מקורי434.49כןטויוטה אייגו

מקורי397.36לאשברולט טראוורס 13-16סף אחורי לדלת אח' שמ' - 9524817013

13453502V 16 - 'מקורי1,059.24לאאופל אסטרה ש' 16-19מראה חיצונית שמ

77003S801021 - 'מקורי8,113.00כןיונדאי פאליסייד - 21דלת אח' שמ

670040H100(PULSE) 22 - 'ש' - 22דלת אח' שמ X מקורי7,864.19כןטויוטה אייגו



83270S800021 - מקורי387כןיונדאי פאליסייד - 21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

757370D01014-16 'מקורי150.5כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' ימ

670030R121(XLE) 19 - 'ש' - 19דלת אח' ימ RAV-4 מקורי11,648.54לאטויוטה

87620H635021 - 'מקורי3,105.00כןיונדאי אקסנט 19-22מראה חיצונית ימ

מקורי184.01לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22טפט עומד לדלת קדמית שמאל - 757561601022

7575316010

טפט שוכב לדלת קדמית ימין - 22 

(ACTIVE)22 - 'מקורי486.53לאטויוטה קורולה קרוס ש

מקורי491לאפיאט 500X ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 7177799915

מקורי483.27לאאופל אדם 3D ש' 14-17כיסוי מראה חיצונית שמ' - 1335220514

מקורי8,187.76כןפורד S-MAX ש' 06-14דלת קד' ימין -06 (ח)1727506

82661Q001021 - ידית חיצונית לדלת אחורית ימיןi20 - 21 מקורי584לאיונדאי

87620K2000V 20 - 'מקורי2,070.00לאיונדאי וניו - 20מראה חיצונית ימ

826521R050

כיסוי המשך ידית לדלת קדמית שמאל - 

מקורי109כןיונדאי אקסנט i25 ש' 1111-18

76004N700521 - מקורי7,325.00כןיונדאי טוסון ש' - 21דלת קד' ימין

670030H090(PURE) 22 - 'ש' - 22דלת אח' ימ X מקורי4,555.00לאטויוטה אייגו

87626N701021 - מקורי843כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

6700312A1007-11 'מקורי3,387.90לאטויטה אוריס ש' 07-09דלת אח' ימ

83660N700021 - מקורי550לאיונדאי טוסון ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

87620N750021 - 'מקורי4,185.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מראה חיצונית ימ

87610N750021 - 'מקורי4,185.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מראה חיצונית שמ

83260N701021 - מקורי453כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית ימין

68111633AB14 - 'מקורי1,946.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט למדרכה למגן אח

105637900C

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון שמאל -

מקורי57.76לאטסלה מודל S ש' - 21 21

V5JA8073689B9V 13-16 מקורי110לאסקודה ראפיד ש' 13-18גריל תחתון ימין

6400D58313- (תחתון) מקורי874לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי פנימי

מקורי516.84כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16גריל תחתון ימין+חור -14 (ח)9801674480

71140TARG00

תומך עליון ימין למגן קדמי (שפם) 15-

מקורי119.92לאהונדה ג'אז ש' 1715-19

מקורי91.03לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך ימ' למגן אח' -1349937116

V83A807611

כיסוי תחתון במגן קדמי (מגן מצננים) - 

מקורי794לאאודי Q3 ש' - 1919

מקורי170כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן אח' -07 (ח)735417226

מקורי91.03לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך שמ' למגן אח' -1349937016

מקורי660.33כןפיג'ו 3008 10-16קלקר למגן קדמי -10 (ח)742284

520230D08012-( ברזל) מקורי1,154.00כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן אח' פנימי תחתון

7416P4R=L -10 מקורי518.43כןפיג'ו 3008 10-16סט תומך למגן קדמי

521560D04012- 'מקורי393כןטויוטה יאריס ש' 12-13(ח) תומך שמ' למגן אח

B00081238015- ש' 14-18קלקר למגן קדמי C-1 מקורי537.62כןסיטרואן

71103TARG0015- מקורי228.87לאהונדה ג'אז ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לפנס

V81A807672EX7L

 DESIGN 17-20 גריל תחתון ימין

LUXURY ASSISTANCE17-22 'ש Q2 מקורי1,374.00לאאודי

6400D34013-16 מגן קדמי חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,917.00כן16

מקורי1,171.01כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך ימ' למגן אח' 525754704016-18

מקורי871.12לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מגן קדמי פנימי תחתון - 1336868613

BBP350260A4D 09- 4/5מגן אח' פנימיD 09-13 'מקורי1,362.32לאמאזדה 3 ש

V5LA807221C21 - מקורי6,085.00לאסקודה אניאק ש' - 21מגן קדמי חיצוני

758906UA0C21 - מקורי712.47כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן מנוע תחתון



מקורי311.89לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך ימין למגן קדמי - 1336888211

V4M0807682T4W3V 17 - ש' 15-21גריל תחתון ימין Q7 מקורי968כןאודי

B00081388015- ש' 14-18מגן אח' פנימי C-1 מקורי842.29לאסיטרואן

V5LA8536779B921 - מקורי318לאסקודה אניאק ש' - 21סורג מגן קדמי

V565807217A21 - מקורי3,239.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

1631059480

 GRAND/SO) 18-22 מגן אח' חיצוני

(CHIC

 DS7 CROSSBACK סיטרואן

מקורי9,794.98לאש' -18

57711FL0419P18 - ש' - 18מגן אח' פנימי XV מקורי2,381.00כןסובארו

V8V4807067DGRUV 12 - ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי8,788.00לאאודי

850220N825(ח) מקורי558.52כןניסאן אלמרה  ש'96-00מגן אח' חיצוני 96-00

87752N700021 - מקורי1,815.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

V575854940B9B9

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין - 

מקורי886כןסיאט אטקה ש' 1616-21

87751N700021 - מקורי1,815.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

83650N700021 - מקורי550לאיונדאי טוסון ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

5727A071HB(ח) 3D -08-'מקורי4,839.29כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי1,831.21לאאופל קרוסלנד X - 18מראה חיצונית ימ' - 3911150118

V6F083717917 - מקורי255לאסיאט איביזה  ש' 17-22מעצור לדלת קדמית ימין = שמאל

8473086R2000019 - מקורי1,016.50לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

10562182SPRP21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין EHS מקורי188.66לאאם ג'י

V565857537BGRUV 17 - 'מקורי161לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ

96210N7400EB21 - מקורי1,097.00כןיונדאי טוסון ש' - 21אנטנה

23251584V 16 - 'מקורי749.49לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ

BCY17302XB5D 19 - '4/5דלת אח' שמD -19 'מקורי2,627.10לאמאזדה 3 ש

87616Q002021 - כיסוי למראה חיצונית שמאלi20 - 21 מקורי526לאיונדאי

98267136XT14 - 'פיקסו ש' 10-18מראה חיצונית שמ C-3 מקורי2,317.78לאסיטרואן

83220Q001021 - אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימיןi20 - 21 מקורי526לאיונדאי

75924B101006-11 מקורי180כןדייהטסו סיריון ש' 06-11טפט דלת קד' שמ' ניצב

76003GI00021 - 'ש' - 21דלת קד' שמ EV 5 מקורי5,637.00כןיונדאי איוניק

87611GI010

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי354כןיונדאי איוניק EV 5 ש' - 2121

8474086R10000

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,016.50לאסוזוקי ויטרה ש' 1915-22

87722GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ EV 5 מקורי2,586.00לאיונדאי איוניק

V8U0853969RGRU15 - 'ש' 11-18פס קישוט לדלת אח' ימ Q3 מקורי959לאאודי

82860S100019 - מקורי305כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20טפט ניקל עליון לדלת קד' ימין

981704729V19 - 'מקורי4,113.68כןפיג'ו 508 ש' - 19מראה חיצונית ימ

מקורי133.18כןטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קדמית ימין ניצב 07-10 (ח)7575547010

96213Q020021 - בסיס לאנטנהi20 - 21 מקורי1,351.00לאיונדאי

מרזב קד' ימ' -172291311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי968.17לא

8392363J000CE06-מקורי442.9לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10טפט  עומד דלת קד' ימין

77980AA00021 - מקורי288לאיונדאי אלנטרה ש' - 21עוצר דלת אח' שמאל

מקורי2,833.64לאאופל מוקה X ש' 17-20מראה חיצונית ימ' - 4246429617

68144729AE12 - 'מקורי7,614.00לאדודג' ראם 12-19דלת קד' שמ

9006J3(ח) מקורי3,151.06כןפיג'ו 107 ש' 08-14דלת אח' ימ' -10

BBM4500T1H09- 4/5תומך ימין למגן קדמי צדדיD 09-13 'מקורי91.94לאמאזדה 3 ש

6410C48113-16 מגן אח' חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,984.00כן16

SU001A436417 - מקורי4,288.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מגן קדמי פנימי

7416P8(ח) מקורי676.72כןפיג'ו 3008 10-16תומך מרכזי למגן אח' - 10

71598TB9G01(ח) (סטיישן) -מקורי78.06כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17תומך שמ' למגן אח' 14



865614P50012- סורג מגן קדמיi20 12-15 מקורי250כןיונדאי

284524CB0A18 - טרייל ש' 15-23תושבת רדאר קדמי X מקורי713.6לאניסאן

85022HV15B(אפור מטאלי) מקורי8,454.42כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן אח' חיצוני עליון - 21

MN16782810-12 -מקורי50כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תפס ימין למגן קדמי

V80A807061AGRU17-20  ש' 17-22ספוילר קדמי Q5 מקורי3,190.00לאאודי

865191J51012- 'תושבת לוחית רישוי קדi20 12-15 מקורי187כןיונדאי

7401SV10- מקורי2,108.86לאפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי חיצוני תחתון

57709SG01113-15 (ספורט) מקורי2,112.00לאסובארו פורסטר 13-18מגן קדמי חיצוני דגם

מקורי789.41לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון למגן קדמי שמאל -161137058015

מקורי2,142.14לאסיטרואן קקטוס 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון + סורג -161136528015

7410KQ

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחישנים -10 

מקורי3,640.48כןפיג'ו 5008 10-16(ח)

מקורי1,357.00לאפיאט 3D 08-20 500תומך  מרכזי למגן אח'- 08-11 (ח)51865469

865641J50012- תומך ימין עליון למגן קדמיi20 12-15 מקורי107לאיונדאי

866201F50008- 'מקורי635.9לאקאיה ספורטג' ש' 06-09קלקר למגן אח

52811AL000V 15 - ש' 15-18סורג מגן קדמי B4 מקורי4,600.00לאסובארו

V6578073689B919  - מקורי71כןסקודה סקאלה - 19סורג מגן קדמי ימין

7.42E+09

כיסוי למתיז מים במגן קדמי חיצוני 

מקורי357.15כןפיג'ו 5008 10-16(הכנה לצבע)-R+L 11 (ח)

86636SG390EN13 - מקורי300לאסובארו פורסטר 13-18כיסוי למתיז מים קדמי שמאל

V8U0807550J15 - ש' 11-18קלקר למגן קדמי Q3 מקורי598כןאודי

D65152140A07-11  (ברזל)5תומך צדדי לכנף קד' ימיןD 07-14 'מקורי99.82לאמאזדה 2 ש

A253885002515 - קישוט למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי718.05לאש' 15-21

V81A807067CGRU21 - ש' 17-22מגן אחורי חיצוני עליון Q2 מקורי3,616.00כןאודי

7120RP11- מקורי467.53לאפיג'ו 5008 10-16תומך ימין לכנף קדמי

ספוילר קד' שמאל -10 (לא היברידי)7685202170

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי595.8כן12

מקורי700.34לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון שמ' למגן אח' -161142908015

7416R8(ח) R=L 11- 'מקורי708.61כןפיג'ו 5008 10-16סט תומך למגן אח

V6VA80709322 - מקורי131כןסקודה פביה ש' - 22מגן קדמי פנימי צר

86514H840018 - מקורי203.5כןקאיה סטוניק - 18תומך ימין למגן קדמי

6410B633WB15 - 'מקורי1,949.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פינה שמ' למגן אח

86650S100019 - מקורי6,959.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן אחורי חיצוני תחתון

620915FA0A20 - מקורי185.91כןניסאן מיקרה - 20קלקר תחתון למגן קדמי

57717FG0025D 08- 'ש' 08-13תומך ימ' למגן אח B3 מקורי117כןסובארו

מקורי480כןטויוטה קורולה ש' 08-10קלקר למגן קדמי 526111219008-09

86555S1000(ח) מקורי135כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תומך שמאל למגן קדמי - 19

1742938

תומך צדדי ימ' (ארוך) למגן אח' -11  

5D

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי299.91לא

מקורי2,572.04לאלקסוס  RX ש' 08-22ספוילר/פח אבנים קדמי -524114806020

7239968K00M(ח) מקורי35.9כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מגן רוח קדמי 09-11

1638495480

סט קישוטים לגרילים תחתון ימין + 

מקורי978.27לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19שמאל - 19

מקורי904.76לאלקסוס  RX ש' 08-22תושבת לוחית רישוי קד' - 521144846015

V5JH807394A13- מקורי46לאסקודה ראפיד ש' 13-18תומך שפם אחורי ימין

מקורי17,252.62לאוולוו S90 ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 4000534216

86562F2AA019 - מקורי173לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20גריל תחתון ימין

86561F2AA019 - מקורי173כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גריל תחתון שמאל

V8V5807065SGRUש' 12-19מגן קדמי חיצוני - 16 סדאן A3 מקורי7,249.00לאאודי

68262018AA17 - מקורי280לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי ראדאר במגן קדמי



V1P0807217DTGRU12-16 מקורי3,750.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי חיצוני +מתזים

6407A33620 - מקורי1,444.00לאמיצובישי טרייטון - 20קישוט עליון גריל תחתון ימין

86564F2AA019 - מקורי495כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פס קישוט למגן קדמי ימין

7173180J004D 08- 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי136.9לאסוזוקי

86612F2AG019 - מקורי1,752.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח אבנים/ספוילר אחורי

39086932CW 16 - 'מקורי359.44לאאופל אסטרה ש' 16-19תומך צדדי ימ' למגן אח

V6J4807421EGRU5D 12- מקורי2,850.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

865124H50013 - מגן קדמי חיצוני עליוןi800 08-21 מקורי2,026.00כןיונדאי

7414SZ(ח) ש' 02-09ספוילר/פח אבנים קדמי (סט) -02 C-3 מקורי488.61כןסיטרואן

13311287CW V 11 - מקורי881.24כןאופל אסטרה ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי

V6J4807863A5D 09- (פלסטיק) מקורי295כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' פנימי עליון

7182375K0008- '4/5תומך (שפם) ימ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי130.2כןסוזוקי

620727869R21 - מקורי809.15לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי

סליל כרית אוויר  -176843211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,706.70לא

מקורי450.94לאפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון שמאל עם חור לערפל -981072988015

מקורי232.69כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימ' למגן אח 521554203013-15

86631D700015- מקורי2,049.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי פנימי

מקורי445.65כןטויוטה RAV-4 ש' 10-12גריל תחתון ימין -521274208010

68295580AB18 - 'מקורי359לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה ימ' למגן אח

מקורי3,370.90לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' חיצוני 08-11 (ח)5215953929

6410C02017 - ש' 17-19מגן אח' פנימי ASX מקורי3,421.00כןמיצובישי

מקורי1,382.32לאטויוטה פריוס ש' 07-12תומך שמאל (בומבה) למגן אחורי - 520164703009

86512G500016-18 מקורי2,721.00כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני תחתון

6400F77315 - מקורי2,283.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי חיצוני ללא חורים לקשת

86571G500016-18 מקורי934.2כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי פנימי תחתון

96743883ZD(ח) מקורי8,224.38כןפיג'ו 301 ש' 13-18דשבורד (לוח מכוונים) - 13

86552G500016-18 מקורי186.4כןקאיה נירו 16-23תומך ימין למגן קדמי

מקורי484.08כןפג'ו 308 ש' 14-20סט תומכים מרכזי למגן אח' - 14 (ח)1611616580

מקורי306.54לאפג'ו 308 ש' 14-20סט תומכים למגן אח' ימין + שמאל - 161161648014

850772238R

פס קישוט שמ' למגן אח' (המשך כנף) - 

מקורי650.62כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 1815-21

86558G500016-18 מקורי193.8כןקאיה נירו 16-23פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,190.43לאפיג'ו 3008 10-16ספוילר למגן קדמי חיצוני - 980522048014

1611608880SW - 14 מקורי2,109.97לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן אח' חיצוני עם חייישנים

865901Y300(ח) 3D 13- 3ספוילר קדמיD 13-16 מקורי379.8כןקאיה פיקנטו

6407A24618 - פס קישוט למגן קדמי ימין עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,085.00לא21

מקורי402.18לאפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון שמאל ללא חור - 981053368015

V5M080737510- 'מקורי118לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תומך שמ' למגן אח

7173162R0000017 - מקורי65.9כןסוזוקי איגניס ש' 17-21תומך ימין למגן קדמי

86610C871016- קרוס 16-18מגן אחורי חיצוני עליון i20 מקורי4,418.00כןיונדאי

86614C870016- 'קרוס 16-18תומך ימ' למגן אח i20 מקורי419כןיונדאי

6415A070HA18 - כיסוי תחתון ימין למגן אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי974כן21

86612F1110

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חיישנים 

מקורי4,178.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-1816-21

1617975980

סט תומכים למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי535.7כןפיג'ו 3008 1717-21

מקורי116.45כןטויוטה אוונסיס 09-14מסגרת לפנס ערפל ימין -814830501012



68353837AB18 - מקורי160לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך שמאל למגן קדמי

86514F100016 - מקורי256.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך צדדי ימין למגן קדמי

13368949CW 11 - 'מקורי168.86לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמ' חיצוני למגן אח

5215516130

קליפס למגן אח' L=R (צדדי) לבן 98-

מקורי40.6לאטויוטה קורולה ש' 0298-00

V81A80725417 - 'ש' 17-22תומך צדדי ימ' למגן אח Q2 מקורי224לאאודי

מקורי525לאפיאט דובלו ש' 10-18תושבת לוחית רישוי קד' - 73561559815

865201M10009- מקורי459.8לאקאיה פורטה 09-12קלקר למגן קדמי

6420A05120 - מקורי618כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי עליון במגן אחורי מרכזי

מקורי804.53לאלקסוס  RX ש' 08-22תושבת לוחית רישוי קד' -521144819008

V8U0805608A12- ש' 11-18מסגרת לפנס ערפל ימין Q3 מקורי419לאאודי

52143350V 15 - מקורי4,368.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן אח' פנימי

6430A35520 - 'מקורי181לאמיצובישי טרייטון - 20תושבת לוחית רישוי קד

V7P6853671ERYP10- מקורי3,195.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17סורג מגן קדמי

מקורי1,381.62כןשברולט אפיקה ש' 07-09מגן אח' פנימי 07-09 (ח)96941154

מקורי921.35כןאופל אסטרה ש' 16-19ספוילר קד' ימין - 3908920316

7181180J007995D 08-11 4/5מגן אח' חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי3,035.30כןסוזוקי

מקורי1,312.60כןאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן קדמי פנימי עליון - 898367566021

V1ST807221F12-17 מקורי2,035.00לאסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי חיצוני ללא חור לערפל

10344162SPRP18 - ש' 18-23מגן אח' חיצוני עליון ZS מקורי3,689.63לאאם ג'י

V5L0853666B9B914 - מקורי48לאסקודה יטי 14-18גריל תחתון ימין

52133F401017 - תומך למגן קדמי ימין = שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי587.15כן22

V4G0807363B15 - 'ש' 12-17תומך תחתון שמ' למגן אח A6 מקורי225לאאודי

מקורי2,514.21כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני תחתון - 981697768019

57707XA13A

תומך שמאל פנימי למגן קדמי 08-09 

מקורי1,146.00כןסובארו B9 ש' 08-11(ח)

V2K5807248A10- מקורי259לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15קלקר למגן קדמי

71104SAA000ZF(ח) 'מקורי264.94כןהונדה ג'אז ש' 02-08כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,274.08לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן אח' פנימי - 521717601011

מקורי73.76כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תומך שמ' למגן אח' 07-10 (ח)95133854

850703327R22 - מקורי1,025.25לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי96.9כןדייהטסו YRV ש' 01-04סורג מגן קדמי  01-04 (ח)5311397403

71500TZAJ00ZF20 - מקורי6,534.42לאהונדה ג'אז ש' - 20מגן אח' חיצוני

8983951530( +S , S+, LS) 21 - מקורי653.07לאאיסוזו די. מקס ש' - 21גריל תחתון ימין

735653329V 16 - מקורי4,159.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי חיצוני

מקורי2,700.98כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 163355718019

85022AU340(ח) מקורי758.25כןניסאן פרימרה ש' 02-08מגן אח' חיצוני -02

V5E5955425(ח) מקורי100כןסקודה אוקטביה 13-16מגב שמשה אח' -13

7592247011

טפט לדלת קדמית שמאל קשת 07-10 

מקורי268.79כןטויוטה פריוס ש' 07-12(ח)

87610J9070YG718 - 'מקורי742לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

76512Q0000

טפט קשת עליון לדלת קדמית שמאל - 

21i20 - 21 מקורי240כןיונדאי

כיסוי מראה חיצונית שמ' - 203219815

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי537.84לא19

מקורי10,294.93כןאופל מוקה ש' - 21דלת קד' שמ' - 983750508021

87621Q0010

זכוכית מראה חיצונית ימ' - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי526לאיונדאי

87616Q0010 21 - 'כיסוי מראה חיצונית שמi20 - 21 מקורי526כןיונדאי

87620G2080

מראה חיצונית ימ' מתקפלת עם חימום -

מקורי3,522.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20 16



77003Q040022 - 'מקורי7,457.00לאיונדאי באיון ש' - 22דלת אח' שמ

87626Q0010(PRIME) 21 - 'כיסוי מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי526כןיונדאי

7410A033XA(ח) מקורי120כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת אח' שמ' 04-08 -קשת

V575837478C5AP16 - מקורי169כןסיאט אטקה ש' 16-21גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין

V6F995542703C18 - 'מקורי136כןסיאט ארונה ש' - 18מגב שמשה אח

6800461M0113- 'קרוסאובר 13-16דלת אח' שמ SX4 מקורי4,464.20כןסוזוקי

V81A8538899B917 - ש' 17-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל Q2 מקורי944לאאודי

8152A9(ח) פיקסו ש' 10-18כיסוי מראה חיצונית ימ' -10 C-3 מקורי183.65כןסיטרואן

מקורי3,210.70כןפיג'ו 107 ש' 08-14דלת קד' ימין -10 (ח)1612539780

863632P000(ח) מקורי77.2כןקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' שמ' ניצב 10-11

BDGG58410FPR19 - 4/5ידית חיצונית לדלת קדמי ימיןD -19 'מקורי317.5לאמאזדה 3 ש

7410A075XA4טפט לדלת קד' שמ' 08-10 עמודD 08-15 'מקורי229לאמיצובישי לנסר ש

8471851K00ZCE

כיסוי מראה חיצונית צבע (שחור) ימ'-

מקורי368.5כןסוזוקי ספלאש 1309-15 (ח)

BDGG59410FPR19 - 4/5ידית חיצונית לדלת קדמי שמאלD -19 'מקורי313.32לאמאזדה 3 ש

96545653

 4D 05-10 'פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי81.11כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10(ח)

V6J0857537DGRU10- 'מקורי195לאסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי1,677.00כןשברולט טראוורס 13-16פס קישוט לדלת קד' ימ' -1925927213

1855103

זכוכית תחתונה למראה חיצונית שמ' - 

מקורי262.42כןפורד טרנזיט ש' 1414-21

V4KE95122320 - מקורי609לאסיאט לאון ש' - 20צופר טונים גבוהים

V8Y0837206A

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

5D 204/5D 20 - 'ש A3 מקורי700לאאודי

863822P00010-11 מקורי88לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת אח' שמ' קשת

מקורי192.86כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי למראה חיצונית שמ'-13 (ח)1609065080

מקורי4,195.05כןפיג'ו 301 ש' 13-18דלת קד' ימין-13 (ח)9675195080

527530H90112- 'מקורי551.44כןטויוטה אייגו ש' 12-14פס קישוט שמ' למגן אח

866113U50015- מקורי3,065.20לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן אח' חיצוני עם חיישנים

866413U00015- מקורי292.2כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך שמ' למגן אח' בומבה

13426360SW 16 - 'מקורי466.46לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן אח

A2058801109999919-21  מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי20,285.55לא14-21

מקורי250.67כןפיג'ו 107 ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד' -12 (ח)1607987280

מקורי107.03כןטויוטה היילקס ש' 02-05תומך צדדי שמאל למגן קדמי 521458910202-05

מקורי3,505.30לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן קדמי חיצוני - 521194898809

71101TGGE00ZEVP 17 - 5מגן קדמי חיצוניD 17-22 'מקורי6,900.27לאהונדה סיווק ש

86631G600017-20 מגן אחורי פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,190.40כן

A2478803401999920- ש' 20-מגן קדמי חיצוני GLA H247 מקורי11,890.00לאמרצדס

מקורי503לאפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי ימין - 73561723115

86590B900014-16 'ש' 14-19ספוילר קד i10 מקורי424כןיונדאי

מקורי105.47לאאופל קורסה ש' 15-19תומך שמאל למגן קדמי - 1339927915

מקורי2,937.14לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגן אח' פנימי - 981139318018

מקורי3,655.88כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן קדמי חיצוני-13 (ח)1608715680

UJ0650170(ח) פיק אפ 07-10תושבת לוחית רישוי 07-10 BT-50 מקורי593כןמאזדה

A247885310420- ש' 20-מגן אח' חיצוני תחתון GLA H247 מקורי3,122.51לאמרצדס

V4G0807065GRU

מגן קדמי חיצוני (ללא חורים לחיישנים) -

מקורי7,600.00לאאודי A6 ש' 1212-17

מקורי10,407.53לאשברולט מאליבו ש' 16-19מגן קדמי חיצוני 8404237516-18

BBM45214009- 4/5תומך ימין עליון ברזל למגן קדמיD 09-13 'מקורי93.86כןמאזדה 3 ש



מקורי141.08כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09תומך מרכזי למגן אח' 04-09 (ח)8200146040

מקורי159.48לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך ימ' למגן אח' - 2297649516

5826080G0001-06 מקורי1,589.50לאסוזוקי אגניס ש' 01-06מגן קדמי פנימי

866821Y20011 - '5תומך תחתון ימ' למגן אחD 11-16 מקורי118.4לאקאיה פיקנטו

מקורי60.34כןטויוטה יאריס וורסו ש' 02-06כיסוי וו גרירה במגן קד'- 02-06 (ח)5212752030

866831Y21011 - 5תומך מרכזי למגן אחורי פנימיD 11-16 מקורי108.9לאקאיה פיקנטו

BP4L502A1A(ח) 5תומך אמצעי ימין למגן קדמי 04-08D 04-08 'מקורי115.14כןמאזדה  3 ש

V8W6807065QGRU21- ש' 17-22מגן קדמי חיצוני A5 מקורי7,866.00לאאודי

V8W6807067AFGRU21- ש' 17-22מגן אח' חיצוני A5 מקורי6,201.00לאאודי

מקורי369.68כןסיטרואן C-3 ש' 17-21תומך ימ' למגן אח' - 981336158017

מקורי1,358.31כןרנו קליאו  5D 11-13פס קישוט למגן קדמי -11 (ח)8201045514

1618031280

סט תומכים למגן אחורי ימין + שמאל - 

מקורי249.03לאסיטרואן C-3 ש' 1717-21

71111T7AG0019 - ש' - 19תומך למגן קדמי HRV מקורי115.96כןהונדה

KD45500318N12-(ללא חיישן) ש' 12-16מגן קדמי חיצוני CX-5 מקורי1,968.93לאמאזדה

865283X70014- ש' 11-15גריל תחתון ימין עם חור ערפל i35 מקורי378כןיונדאי אלנטרה

B1Z0853666C9B909- מקורי68לאסקודה אוקטביה 09-13סורג פנימי ימין במגן קדמי

105637600C21 - ש' - 21מגן מנוע תחתון S מקורי1,064.10לאטסלה מודל

768780F01013 - מקורי251כןטויוטה וורסו 13-18ספוילר קד' תחתון שמאל

מקורי25.82כןרנו קנגו ש' 04-08תומך למגן קדמי R=L 04-08 (ח)8200012580

מקורי1,728.00לאפיאט קובו ש' 12-17מתקן גלגל ספייר - 5191032112

A253885232515-19 פח אבנים/ספוילר אחורי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,451.53לאש' 15-21

V8R0941454A13- ש' 09-16תומך (שפם) ימין למגן קדמי Q5 מקורי573לאאודי

A2538850701999917-19 מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי9,981.73לאש' 15-21

KD5350EJ1B(ח) ש' 12-16וו גרירה במגן קד' -12 CX-5 מקורי130.57כןמאזדה

7422C808-12-מקורי658.72כןפיג'ו 207 ש' 08-12(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי

866423X70014- ש' 11-15תומך ימ' למגן אח' בומבה i35 מקורי352כןיונדאי אלנטרה

KD455017012- 'ש' 12-16תושבת לוחית רישוי קד CX-5 מקורי200.7כןמאזדה

A2538806003999920-  מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי12,178.46לאש' 15-21

A2538806303999920-  מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי11,674.50לאש' 15-21

מקורי231.34כןרנו לוגן 08-11כיסוי וו גרירה במגן קד' 820075281408-10

68319213ABV 18 - 'מקורי2,298.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה שמ' למגן אח

B1Z0807183D09-11 מקורי124לאסקודה אוקטביה 09-13תומך צדדי שמאל למגן קדמי

86526G600017-20 תומך עליון ימין למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי105.3כן

A156885002514-17 ש' 13-19פח אבנים/ספוילר אחורי GLA X156 מקורי12,530.72לאמרצדס

866351J50012- 'תומך עליון למגן אחi20 12-15 מקורי91כןיונדאי

86591G600017-20  פס קישוט תחתון למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי542.6לא

86519G601017-20 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי54.9כן

מקורי3,551.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני - 73561528515

620226FR2H18 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X מקורי9,220.57לאניסאן

מקורי202.47לאלקסוס UX200 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521287690719

852203BA0B15 - 'מקורי226.44לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי352.2כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09תומך צדדי ימ' למגן אח' -4D 04 (ח)8200146042

V8U0807681ST9417-19 ש' 11-18גריל תחתון שמאל Q3 מקורי1,286.00לאאודי



1678169780(FEEL) 17-19 ש' 17-21סורג מגן קדמי C-3 מקורי951.44לאסיטרואן

6400C177HA10- 'מסגרת לפנס ערפל שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי327לא15

531120K05012- מקורי390כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג מגן קדמי

866111Y3003D 13- 3מגן אח' חיצוניD 13-16 מקורי2,734.20כןקאיה פיקנטו

98347416VD21 - ש' - 21פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל  C-4 מקורי374.36לאסיטרואן

מקורי123.58כןשברולט ספארק 15-18כיסוי פנס ערפל ללא חור שמאל - 9539343215

7416Z611- מקורי583.98כןפיג'ו 508 ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי

V4M0807067BGRU17 - ש' 15-21מגן אח' חיצוני תחתון Q7 מקורי9,855.00לאאודי

521250F02013 - מקורי284.06כןטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל גריל תחתון ימין

V8V3807241GRU13 - 'ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד A3 מקורי212לאאודי

7410PC11-(בלי חיישנים) מקורי4,779.82כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן אח' חיצוני

9801740680

סורג מגן קדמי + תושבת לוחית רישוי -

מקורי812.05כןסיטרואן קקטוס 1515-20

86517B2000(ח) מקורי13.4כןקאיה סול ש' 14-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -14

V8R0807107LGRU13-16 'ש' 09-16פינה שמאל למגן קד Q5 מקורי3,820.00לאאודי

מקורי1,849.00כןפיג'ו 508 ש' 11-18מגן אח' פנימי -968653938011

מקורי83.3לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי עליון לגריל תחתון שמאל - 1338723011

850907789R18 - מקורי578.91כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' פנימי מרכזי

V2G080730518 - 5-מגן אח' פנימיD 18 'מקורי1,652.00לאפולקסווגן פולו ש

C513500U1B10- (צדדי) מקורי56.82כןמאזדה 5 ש' 10-18(ח) תומך שמאל למגן קדמי

A118880240219 - 'קלאס ש' 13-22פס קישוט ימ' למגן אח CLA מקורי1,372.37לאמרצדס

71500TGGE00ZG1.5L 17- 5מגן אחורי חיצוני עליוןD 17-22 'מקורי7,291.27כןהונדה סיווק ש

850B26594R18 - מקורי3,699.39לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V57A80721722 - מקורי3,296.00לאסקודה קארוק - 22מגן קדמי חיצוני עליון

מקורי1,250.53כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי פנימי עליון -898087390112

866132B00006-09 'מקורי172לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך שמ' צדדי למגן אח

מקורי812.54לאטויוטה RAV-4 ש' 01-05פינה ימ' למגן אח' 521614290701-05

7416Z711- מקורי249.5כןפיג'ו 508 ש' 11-18סט תומכים (צדדי) למגן קדמי

מקורי5,487.17כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן אח' חיצוני -14 (סטיישן)1609630280

V760807109B18 - מקורי4,843.00כןפולקסווגן טוארג - 18מגן קדמי פנימי

V80A807647C9B917-20 ש' 17-22סורג מגן קדמי Q5 מקורי451לאאודי

מקורי329.69כןרנו קנגו 09-18פינה ימ' למגן אח' - 09 (ח)8200642153

866652W00012- 'מקורי352לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט למגן אח

S6J3807394(ח) 3D 09- 'מקורי173לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך ימ' למגן אח

מקורי442.96לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -16 (ח)1617536080

865122W00012- מקורי3,064.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני תחתון

מגן מנוע תחתון -09 (ח)5145060060

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי2,040.87כן13

V81A807183A21 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q2 מקורי132לאאודי

BR5S50C11A(ח) 5D 07-08 5גריל תחתון ימיןD 04-08 'מקורי88.75כןמאזדה  3 ש

86511J900018-20 מקורי6,280.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני עליון

86511A600012- מגן קדמי חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,724.00לא/סטישין

מקורי1,609.00לאפיאט 500X ש' 15-18סורג מגן קדמי תחתון -73561239515

86522F130016-18 (2.0 דגם) מקורי1,469.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין

6400G23413- מקורי521כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מסגרת ניקל לפנס ערפל ימין

850108510SV 15-17 מקורי1,786.70כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מגן אח' חיצוני

7414QR

סורג מגן קדמי+הניקלים למגן 05-10 

מקורי1,750.30כןפיג'ו 407 ש' 05-10(ח)



71102TBAA10(2.0) 18 - 4סורג מגן קדמיD -18 'מקורי1,160.57כןהונדה סיווק ש

מקורי4,889.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן אחורי חיצוני עליון -73563393815

71502TEXY0018 - 4פח אבנים/ספוילר אחוריD -18 'מקורי656.74לאהונדה סיווק ש

86565F101016 - מקורי2,919.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר/פח אבנים קדמי

6400F490(ח) מקורי85כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קלקר למגן קדמי -14

V57A807835B9B922 - מקורי828לאסקודה קארוק - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,367.00כןפיאט 500X ש' 15-18תומך מרכזי למגן אחורי -5193766115

865912T50014 - מקורי214.9לאקאיה אופטימה ש' 12-15ספוילר למגן קדמי

525630F02009-11 'מקורי541.91כןטויוטה וורסו 09-12תפס שמ' למגן אח

מקורי447.42לאשברולט קרוז 08-20סך שמש ימין - 9516580808

71100TFKG10ZH18 - 4מגן קדמי חיצוניD -18 'מקורי7,990.96כןהונדה סיווק ש

V80A807679FRN417-20 ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q5 מקורי2,602.00לאאודי

71160TFKG0018 - 4כיסוי תחתון למגן קדמיD -18 'מקורי493.98לאהונדה סיווק ש

7410JJ11-מקורי2,547.09לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13מגן אח' חיצוני

V7E0807699A15 - מגן קדמי פנימי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי981כן15-22

86520A602012- קלקר למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,014.00כן/סטישין

86613A600012- 'תומך שמ' למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי183לא/סטישין

מקורי686.83לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22קלקר תחתון למגן קדמי - 5053238117

מקורי2,241.00כןלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני - 11 (ח)5211950961

AC56SE15- חליפי1,646.35כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

AC573RE02- 5פח משקפיים קד' שמאלD 02-06 'חליפי652.2כןרנו קליאו ש

AC576RE05-08 חליפי805.58כןרנו מאסטר ש' 05-08פח חזית

AC578RE04- חליפי260.06כןרנו קנגו ש' 04-08פח משקפיים קדמי ימין

AC5CV4D 04-10 4גשר על' לפח חזיתD 03-10 'חליפי109.79כןשברולט אופטרה ש

AC5HO96-98 4פח חזיתD 96-00 'חליפי398.94כןהונדה סיוויק ש

AC68SZ06-10 חליפי324.08כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גשר על' שמאל לפח חזית

AC75BM02-07 חליפי1,506.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 02-07פח חזית

AC75NI08- 4/5פח משקפיים קד' שמאלD 08-11 'חליפי168.5כןניסאן טידה ש

AC76SU93-99  גשר על' לפח חזית

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי151.82כן00

AC774FO03- חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08פח חזית

AC781FO05-09 חליפי350כןפורד מוסטנג 05-17פח חזית

AC786FO06-11 חליפי219.25כןפורד פוקוס ש' 06-08גשר תחתון מצנן מים

AC806FO14 - חליפי8,506.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פח חזית עליון

AC84MI05-06 חליפי1,330.08כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07פח חזית

AC99CV15 - חליפי431.66כןשברולט קרוז 08-20גשר על' לפח חזית

מקורי5,369.73לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך שמאל לפח חזית - 2334864816

620127457RV 17 - 4 ש' 17-23פח חזיתD מקורי7,160.84לארנו גרנד קופה

מקורי5,369.73לאשברולט מאליבו ש' 16-19תומך ימין לפח חזית - 2334864916

מקורי3,658.10כןשברולט טראקס ש' 17-18גשר על' לפח חזית - 4251676017

86550B901014-16 ש' 14-19כיסוי עליון לפח חזית i10 מקורי163לאיונדאי

מקורי83כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך עליון ימין לפח חזית - 521414203019

מקורי1,122.47כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22גשר על' לפח חזית - 8426790216

V3G080692915 - מקורי135לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח משקפיים קד' שמאל

מקורי2,074.24לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20גשר על' לפח חזית - 6000430920

V2G0806929D18 - 5-תומך עליון שמאל לפח חזיתD 18 'מקורי146כןפולקסווגן פולו ש

V2G0805932C18 - 5-תומך עליון ימין לפח חזיתD 18 'מקורי125כןפולקסווגן פולו ש

מקורי510.26כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פחית עליונה שמאל לפח חזית - 532144205019



V3G0805569B20 - מקורי140כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח ניצב חזית

V5H0805588J21 - מקורי1,950.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח חזית

מקורי229.96לאשברולט קרוז 08-20כיסוי עליון לפח חזית - 3902695917

V6R0805588AF10- 1.2 5פח חזיתD 10-17 'מקורי2,060.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,267.09לאב.מ.וו 300 ש' - 19גשר על' לפח חזית - 5164749922618

מקורי510.26לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פחית עליונה ימין לפח חזית - 532134206019

960109474R(ח) מקורי103.41כןרנו קדג'אר 16-20סט ספוילר קד' ימין + שמאל - 16

V1ST80591512-מקורי993לאסקודה סיטיגו 12-18ספוילר  מרכזי

8.66E+0507-09 'מקורי128לאיונדאי אקסנט ש' 07-11תומך צדדי שמ' למגן אח

850B27167R16-18 מקורי3,119.72לארנו קדג'אר 16-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

V81A807671CX7L

גריל תחתון שמאל 17-20 

DESIGN/LUXURY17-22 'ש Q2 מקורי1,873.00לאאודי

71190SNB00006-12 (שפם) 4תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'מקורי152.18לאהונדה סיווק ש

מקורי247.65לאאופל קורסה ש' 11-15גריל תחתון ימין -1334480211

57707AG070

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) 04-

מקורי731כןסובארו B4 ש' 0604-06 (ח)

850904535R-15 למגן אחורי L+R מקורי3,165.50לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סט תומכים

מקורי2,714.93כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13(ח) מגן קדמי חיצוני-73553864111

7172186R005PK19 - מקורי1,803.60כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג מגן קדמי

מקורי4,175.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מגן אח' חיצוני - 138146030022

מקורי2,981.00לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מגן קדמי חיצוני -601013740022

T4N13172LML17 - ש' 15-22מגן קדמי חיצוני XE מקורי18,826.50לאיגואר

מקורי573.65לאאם ג'י ZS ש' 18-23ספוילר/פח אבנים קדמי - 1033689418

2804203XVC01A23 - 'מקורי1,350.00לאוואי קופי 01 ש' - 23פינה ימ' למגן אח

V5F0807251FFR 17 - מקורי406לאסיאט לאון ש' 12-19קלקר למגן קדמי

V575807441AU3416-19 'מקורי529לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח

71230TZA003(ח) מקורי201.91כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך ימין למגן קדמי - 20

V575853666F041V 16-19 מקורי315כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין

V1K680737504-08 'מקורי126לאפולקסווגן גולף ש' 04-08תומך שמ' למגן אח

V575853665F041V 16-19 מקורי352כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון שמאל

5827086R00000GLX מקורי2,851.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי פנימי - 19 דגם

V1K6807863(ח) מקורי364כןפולקסווגן גולף ש' 04-08תושבת מרכזית למגן אח' 05-08

מקורי53.76כןשברולט אפיקה ש' 07-09תומך צדדי ימ' למגן אח' 07-09 (ח)96633534

52119B415110-11 מקורי2,099.00לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן קדמי חיצוני

850909U02A07-08 'מקורי764.31לאניסאן נוט ש' 07-13קלקר למגן אח

7410FY

פינה שמ' למגן אח' (לצבע) 09-15 (2 

מקורי857.5לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות)

מקורי8,197.00לאלקסוס ES ש' 19-23מגן אח' חיצוני - 521593398519

7242268P01000M16 - מקורי134.3כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מגן מנוע תחתון שמאל

56410AG14408-11 ש' 08-13מגן מנוע תחתון B3 מקורי1,409.00כןסובארו

620225FA2B(אדום) מקורי5,452.62כןניסאן מיקרה - 20מגן קדמי חיצוני - 20

71106SNB9004גריל תחתון ימין 09-11 ללא חורD 06-12 'מקורי131.88לאהונדה סיווק ש

852213BA0B14 - 'מקורי101.09לאניסאן אלטימה ש' 14-15תומך שמ' למגן אח

07GJR950221ABB13 -  מגן אח' חיצוני 4 דלתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,392.66לא18

A2228800247999913-17 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי8,876.00לא19

62022HV05B17 - (אפור מטאלי) מקורי9,730.56לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי חיצוני

7416V2(ח) ש' 11-14תומך ימ' למגן אח' -11 RCZ מקורי505.15כןפיג'ו

מקורי1,238.43כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קלקר למגן קדמי 526144208013-15

A2228850825999913-17 מגן אח' חיצוני תחתון

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,027.30לא19



7410LQ11- ש' 11-14פח אבנים/ספוילר אחורי RCZ מקורי1,967.83לאפיג'ו

מקורי645.92לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12תומך שמאל למגן קדמי -525364203011

86520C550018 - מקורי940.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20קלקר למגן קדמי

מקורי4,080.99כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן אח' חיצוני-521590698915

866132W00012- (צדדי) 'מקורי189כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך שמ' למגן אח

86610H841018-20 מקורי3,734.20כןקאיה סטוניק - 18מגן אח' חיצוני

6400G21115- מקורי293כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמאל צדדי למגן קדמי

V83A807681D9B919- ש' - 19גריל תחתון שמאל Q3 מקורי639לאאודי

64900C550018 - מקורי3,563.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי פנימי

6407A146

קישוט צד אמצעי ניקל למגן קדמי ימין -

מקורי1,568.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

86560A2300(ח) 5/סטיישן ש' 13-18סורג מגן קדמי 13-15D מקורי601.6לאקאיה סיד

6407A144

קישוט צד תחתון ניקל למגן קדמי ימין -

מקורי1,006.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

V83A807241AGRU19- 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד Q3 מקורי164לאאודי

866333Z300(ח) תומך שמ' למגן אח' -12CW/4D i40 12-15  מקורי85כןיונדאי

A253885160017 - קלקר למגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי2,085.32לאש' 15-21

1610767080

מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים -14 

5D -14-20 'מקורי2,859.31לאפג'ו 308 ש

מקורי1,556.42לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן אח' פנימי -967737848014

מקורי114.35כןרנו סניק ש' 04-09כיסוי וו גרירה במגן אח' 04-08 (ח)7701474789

מקורי741.49כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סורג מגן קדמי עליון -531124210016

V4M0807647D9B920- ש' 15-21סורג מגן קדמי Q7 מקורי775לאאודי

865191Y50015- '5כיסוי וו גרירה במגן קדD 11-16 מקורי43.9לאקאיה פיקנטו

6400G51415- מקורי4,390.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן קדמי חיצוני עם חורים לקשת

V4M089068220- ש' 15-21גריל תחתון ימין Q7 מקורי427לאאודי

866111D00007- מקורי1,848.70לאקאיה קארנס ש' 07-10מגן אח' חיצוני

B5J080718408- מקורי27לאסקודה פביה ש' 08-14תומך ימין (מוביל) למגן קדמי

V4KE831052B19 - מקורי14,876.00לאאודי אי-טרון - 19דלת קד' ימין

863832P00010-11 מקורי62.9לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת אח' שמ' ניצב אחורי

מקורי7,789.58כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת אח' ימ' - 240082720

76201TV0E01ZD12-'כיסוי  למראה חיצונית ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי501.93לא

42574736

כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ' - 15 

מקורי235.49כןשברולט ספארק 15-18(ח)

V5FA857521A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי213לאסיאט לאון ש' - 2020

6931063JA0(ח) מקורי152.7כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת קד' שמ' תחתון-13

מקורי13,770.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22דלת אח' ימ' -5054983017

מקורי7,784.47לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22דלת אח' ימ' - 4100743859816

10562184

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי198.16לאאם ג'י EHS ש' - 2121

6006662E0H21 - 'ש' - 21דלת קד' שמ S מקורי3,566.38לאטסלה מודל

9035S6(ח) ש' 10-13ציר עליון דלת אח' ימ' -10 C-1 מקורי336.33כןסיטרואן

מקורי232.27לאשברולט קרוז 08-20ידית חיצונית דלת קד' ימין -9223308908

802824EA1A14 - 'מקורי688.26לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' ימ

BCJH50670E

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

4D 194/5D -19 'מקורי173.03כןמאזדה 3 ש

6943063JA0(ח) מקורי160.7כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת אח' שמ' עליון-13



מקורי621.57כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל - 227561520

76253TV0G3112 - '4זכוכית מראה חיצונית שמD 12-17 'מקורי255.91לאהונדה סיווק ש

828204CL0A15 - טרייל ש' 15-23גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין X מקורי1,304.24לאניסאן

מקורי1,276.50כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 237260620

72721TF0003(ח) טפט לדלת אח' ימין (אח') -11

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי305.73כן14

GS1E691N1A8808- 'מקורי101.18כןמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי מראה חיצונית ימ

770031W21012- '5דלת אח' שמD 12-16 'מקורי2,521.50כןקאיה ריו ש

מקורי1,054.10כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20קישוט סף מדרכה פלסטיק ימין - 231810020

861798020ELP21 - ש' - 21דלת קד' ימין U5 מקורי6,824.95לאאיוויז

801006719R15-17 מקורי2,973.50כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת קד' ימין

6202136001(EX) 18 - מקורי10,214.50לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת קד' ימין

5700A45208- מקורי5,751.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12דלת קד' ימין

מקורי160.15לאשברולט טראקס ש' 17-18ציר דלת קדמית ימין עליון - 1357711517

2342645

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי976.51כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20 20

8480262J116GS09- מקורי396.3לאסוזוקי ספלאש 09-15סך שמש שמאל

67325TV0E0112- סט טפט לדלת קד' ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי256.04לא

7181155GA07994D 05-07 5/4מגן אח' חיצוניD 05-07 'מקורי3,382.20לאסוזוקי ליאנה ש

86641A600012- 'תומך שמ' (בומבה) למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי590לא/סטישין

7416P711- 'מקורי254.24כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13תומך מרכזי למגן אח

V4M0807065GRUV 15-16 ש' 15-21מגן קדמי חיצוני עם מתזים Q7 מקורי9,460.00לאאודי

1608324080

סט מסגרות לפנסי ערפל (שחור) - 12 

מקורי510.71לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18(פרטנר)

86552G601017-20 גריל תחתון ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי216.3כן

מקורי1,855.86לאפיג'ו 208 ש' 12-14מגן קדמי פנימי-12 (ח)9672807980

V5LA80722121 - מקורי3,882.00לאסקודה אניאק ש' - 21מגן קדמי חיצוני

1613564680

סט כיסוי פנס ערפל עם חור ימין+שמאל 

מקורי646.77לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18- 15

866411R00011-17 'ש' 11-18תומך שמ' בומבה למגן אח i25 מקורי100כןיונדאי אקסנט

מקורי6,230.15לאקאדילאק XT4 19-22מגן אח' חיצוני תחתון - 8513404319

מקורי58.3לאלינק אנד קו 01 - 22תושבת חיישן חניה קדמי שמאל - 888942781622

71508TEAT0018 - 4גריל אחורי תחתון שמאלD -18 'מקורי131.92לאהונדה סיווק ש

V4G0807065APGRU14 - ש' 12-17מגן קדמי חיצוני A6 מקורי11,231.00לאאודי

מקורי4,610.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 73563789016

מקורי2,027.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 73563162916

7400A156(ח) מקורי118כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי גגון קד' ימין  -13

V82A807067AGRU19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני עם חיישנים A1 מקורי4,803.00לאאודי

527130H902(ח) מקורי228.09כןטויוטה אייגו ש' 12-14כיסוי פנס ערפל שמאל -12

71501T5AJ50ZS18 - מקורי5,928.91כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן אח' חיצוני

מקורי416.62כןפיג'ו 208 ש' 12-14תומך מרכזי מגן אח' -160727198012

מקורי2,236.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פינה ימ' למגן אח' -73542323014

A2058800347999914-21 מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,831.00לא14-21

521270D42017 - מקורי160.19כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין



71505T5AJ5018 - 'מקורי257.82כןהונדה ג'אז ש' 15-19פס קישוט למגן אח

86560B900014- ש' 14-19תומך עליון למגן קדמי i10 מקורי577לאיונדאי

V80A807531CIX3V 21 - ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי Q5 מקורי3,051.00לאאודי

מקורי207כןפיאט טיפו ש' 16-18תומך ימ' למגן אח' -16 (ח)51984496

866173U00013- 'מקורי21.7כןקאיה ספורטג' ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי168.26כןאופל קורסה ש' 15-19ספוילר קד' ימין - 3900361115

V8V4807682C9B9

-SPORTBACK 16 גריל תחתון ימין

מקורי615לאאודי A3 ש' 1912-19

86513B900014-16 ש' 14-19תומך צדדי שמאל למגן קדמי i10 מקורי362כןיונדאי

622223328R16 - מקורי159.85לארנו קדג'אר 16-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

52453F4011

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים 

17-19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,096.00כן22

6400K991V 18 - מקורי4,220.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי פנימי

7171178R005PK19 - מקורי2,472.30כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מגן קדמי חיצוני

531120K12015-19 מקורי1,459.36כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג מגן קדמי

17488604D 11- 'תומך ימ'  עליון למגן אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי116.59לא

7407A67918 - 'מקורי880כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט שמ' למגן אח

62213BN700(ח) מקורי32.5כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תומך עליון לסורג קד' שמ' 04-07

57707SC04009- מקורי154לאסובארו פורסטר ש' 09-12תומך ימין למגן קדמי

735649338

גריל תחתון שמאל בסורג מגן - 15 

(ABARTH)3D 08-20 500 מקורי756לאפיאט

מקורי1,112.62כןסיטרואן ברלינגו - 19סורג מגן קדמי - 981674988019

86556G200016 - (לפנס) מקורי127כןיונדאי איוניק ש' 16-20שפם ימין תחתון לסורג

6400J891XA

מגן קדמי חיצוני תחתון - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי5,172.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

71198SNB00306-11 (צדדי) 4תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'מקורי97.05לאהונדה סיווק ש

865611F001(ח) מקורי108.2כןקאיה ספורטג' ש' 06-09סורג מגן קדמי 06-08

מקורי412.49לאלקסוס NX ש' 15-23גריל תחתון ימין 814817801015-17

6400L44721 - מקורי4,092.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי פנימי

V8X0807061GRU11- ש' 11-18ספוילר/פח אבנים קדמי A1 מקורי490לאאודי

מקורי4,497.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן מנוע תחתון - 5184433715

V5F0825189F14 - מקורי264לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' פנימי פלסטיק תחתון

960154785R15- מקורי794.66לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ספוילר קדמי

86510CU10021 - ש' - 21מגן קדמי חיצוני GV60 מקורי5,529.00לאגנסיס

מקורי73כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13תומך ימין למגן קדמי-11 (ח)51839922

112119100E21 - מקורי162.03לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן אחורי פנימי מרכזי

866112W50016 - מקורי3,828.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני עליון

85075EM10A4D 08- '4/5פס קישוט שמ' למגן אחD 08-11 'מקורי621.48לאניסאן טידה ש

מקורי193.76כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14גריל תחתון שמאל 09-10 (ח)5311360030

V5E08073689B9

גריל תחתון ימין (ללא חור לערפל) -13 

מקורי126כןסקודה אוקטביה 13-16(ח)

71108SJD000(ח) ש' 06-09גריל תחתון שמאל 06-09 FR-V מקורי176.3כןהונדה

86635E600015 - מקורי173כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך עליון למגן אחורי פנימי

V5E08073679B9

גריל תחתון שמאל (ללא חור לערפל)-

מקורי126לאסקודה אוקטביה 1313-16

71680TZA003(ח) מקורי365.12כןהונדה ג'אז ש' - 20תומך שמ' למגן אח' - 20

64101A600012- פח חזית

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,023.00לא/סטישין

KB7W52150(ח) ש' 17-22פח ניצב חזית - 17 CX-5 מקורי70.1כןמאזדה



מקורי1,467.59לאאופל אינסיגניה 17-18גשר על' לפח חזית - 3914330617

641011J50012- פח חזיתi20 12-15 מקורי1,371.00כןיונדאי

B63B501V117 - 4/5כונס אוויר שמאל לפח חזיתD 13-18 'מקורי99.23כןמאזדה 3 ש

64101B900014- ש' 14-19פח חזית i10 מקורי2,550.00כןיונדאי

7104PW(ח) מקורי280.51כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13מוביל אויר שמאל -11

04603SNBE00ZZ(ח) 4קורת רוחב/פח חזית תחתון 06-11D 06-12 'מקורי917.91לאהונדה סיווק ש

מקורי1,284.15לאטויוטה פריוס ש' 16-20קורה שמאל לפח חזית - 19 (חשמלי)5320347902

מקורי1,284.15לאטויוטה פריוס ש' 16-20קורה ימין לפח חזית - 19 (חשמלי)5320247902

מקורי2,304.37לאב.מ.וו 500 ש' - 17גשר על' לפח חזית - 5164735720917

71125SNB00006-12 4(ח) כיסוי עליון לפח חזיתD 06-12 'מקורי885.57כןהונדה סיווק ש

53211K0010(רגיל) מקורי282.86כןטויוטה יאריס ש' - 20קורה אנכית ימ' לפח חזית - 20

64101D700115- מקורי3,951.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פח חזית

V4M0805594B17 - ש' 15-21פח חזית Q7 מקורי6,060.00לאאודי

מקורי667.71לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך V לפח חזית - 5164742229219

625006PA0A20 - מקורי7,937.76לאניסאן ג'וק - 20פח חזית

51231FL0209P18 - ש' - 18תושבת תחתונה למצנן מים XV מקורי824לאסובארו

מקורי1,258.34לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קורה אנכית שמ' לפח חזית - 532031606022

F25126LBMA20 - מקורי1,402.89לאניסאן סנטרה ש' - 20תומך עליון ימ' לפח חזית

71410TGLE011.0L 17 - 5פח חזיתD 17-22 'מקורי4,985.26כןהונדה סיווק ש

V80A80560717 - ש' 17-22פח משקפיים קד' שמאל Q5 מקורי360לאאודי

V5NA805931A17 - מקורי214לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך שמאל לפח חזית

F25116UAMH21 - מקורי4,588.78כןניסאן קשקאי ש' - 21גשר על' לפח חזית

53215B1010(ח) מקורי135.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח ניצב חזית 06-11

מקורי21כןיונדאי טוסון ש' 15-20קליפס לקישוט תא מטען - 925523600015

53202B1080(ח) מקורי302.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח משקפיים קדמי ימין 06-11

53215B401006-11 מקורי76.7כןדייהטסו טריוס ש' 06-11פח ניצב חזית

V81A805594B17 - ש' 17-22פח חזית Q2 מקורי3,420.00לאאודי

מקורי331.85לאקאדילאק XT5 17-21פח ניצב חזית - 2326648817

מקורי6,203.20לאוולוו S60 ש' 15-18פח חזית - 3141611415

V5JA805588T13- מקורי1,676.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח חזית

64101B200014 - מקורי3,241.20לאקאיה סול ש' 14-18פח חזית

מקורי2,531.29כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20גשר תחתון לפח חזית - 229096220

V5E3807109A20 - מקורי2,151.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן קדמי פנימי

6410B89513- (בומבה) 'מקורי317לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך שמ' למגן אח

521190K98112- מקורי2,500.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

A166885712215 - מסגרת ניקל לסורג מגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי7,674.68לאש' 15-20

מקורי4,004.30לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18ספוילר קדמי עם קישוט - 15611207916

86681H840018 - 'מקורי978.3כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט שמ' למגן אח

1SW02TZZAC08- מקורי3,452.10כןדודג' ג'רני 08-11מגן קדמי חיצוני

מקורי84כןלנצ'יה דלתא 11-12תומך ימין (ארוך)למגן קדמי-11 (ח)51808852

V65780718419 - מקורי46לאסקודה סקאלה - 19תומך ימין למגן קדמי

V4KE807062AGRU19 - מקורי394לאאודי אי-טרון - 19ספוילר קד' ימין

98208432XT

 GRAND) 19- ספוילר/פח אבנים קדמי

(CHIC

 DS3 CROSSBACK סיטרואן

מקורי1,883.58לאש' -19

86357A700013- מקורי136.9לאקאיה פורטה 13-18גומי  מגן קדמי עליון

GS1D50C21A08-09 מקורי89.28לאמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון שמאל

V5E5807305BV 13 - מקורי1,437.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן אח' פנימי

מקורי59כןפיאט פיורינו ש' 09-17(ח) כיסוי וו גרירה במגן אח'-73546042509

6410D33613-(פלסטיק)  'מקורי130כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך צדדי שמ' למגן אח



V3V0853767BF9R15 - מקורי380כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט שחור למגן קדמי שמאל

86612A400013-16 מקורי1,190.20לאקאיה קארנס ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחורי

A213885470621 - מגן קדמי פנימי מרכזיE 16-22 קלאס W213 מקורי2,136.68לאמרצדס

V3G580737515-19 (גדול) 'מקורי181כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמ' למגן אח

791856UA0A21 - 'מקורי164.74כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך צדדי שמ' למגן אח

620224CM4H15 - טרייל ש' 15-23מגן קדמי חיצוני X מקורי3,648.23לאניסאן

V5LG80742121 - מקורי5,608.00כןסקודה אניאק ש' - 21מגן אח' חיצוני

86641A401013- מקורי640.3לאקאיה קארנס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' בומבה

BCW850A11A09- '4/5כיסוי וו גרירה במגן קדD 09-13 'מקורי79.6לאמאזדה 3 ש

624146UA0B21 - מקורי553.97כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לפנס ראשי ימין

V5J7807421D08- מקורי2,171.00כןסקודה רומסטאר ש' 08-15מגן אח' חיצוני

525360H04015- מקורי603.08לאטויוטה אייגו ש' 15-21תומך שמאל למגן קדמי

A1728852025999917 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,885.95לא19

V5Q0919275BGRU15 - מקורי965לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23חיישן חניה אחורי

V81A807647EX7L

 DESIGN 17-20 סורג מגן קדמי

LUXURY ASSISTANCE17-22 'ש Q2 מקורי1,133.00כןאודי

7416P9

 R+L -10 (ארוך) 'סט תומך למגן אח

מקורי638.39לאפיג'ו 3008 10-16(ח)

6400K80221 - מקורי446כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי סורג מגן קדמי

V5JH807251(ח) מקורי190כןסקודה ראפיד ש' 13-18קלקר למגן אח' -13

74110TZBJ0020 - מקורי2,354.33כןהונדה ג'אז ש' - 20מגן מנוע תחתון קדמי

7171584A00ZM2R\L 99-08 מקורי197.5כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סורג (רשת) מגן קדמי

52127B107006-08 'מקורי88.9לאדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן קד

850225FA1A(כחול) מקורי4,649.38כןניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20

57731FL03017 - מקורי666כןסובארו אימפרזה ש' 17-18גריל תחתון שמאל עם חור

6407A27421 - מקורי1,286.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21קישוט תחתון גריל תחתון ימין

V575853668E041(קופרה) מקורי2,490.00לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי עליון - 20

10246108SEPP18 - ש' 18-23מגן אח' פנימי ZS מקורי987.55לאאם ג'י

52023F401017 - מגן אח' פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,784.52כן22

מקורי1,487.03לאשברולט טראוורס 13-16גריל תחתון ימין עם חור - 2098862013

57707AJ25010- ש' 09-14תפס צדדי שמאל למגן קדמי B4 מקורי465כןסובארו

מקורי10,994.43לאשברולט טראוורס 13-16מגן קדמי חיצוני עליון - 2332814013

57711AG010(ח) ש' 04-06מגן אח' פנימי עליון 04-08 B4 מקורי999כןסובארו

04711SNBE50ZZ09-12 4מגן קדמי חיצוניD 06-12 'מקורי2,976.44לאהונדה סיווק ש

866131H000'5 ש' 08-09תומך שמ' למגן אחD  מקורי261.3לאקאיה סיד

V575825322041

גריל תחתון ימין בספוילר תחתון - 20 

מקורי798כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה) (ח)

7176165J01

קלקר (פלסטיק) ימין למגן קדמי 06-10 

מקורי371.8כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10(ח)

71108SNB9004גריל תחתון שמאל 09-11 ללא חורD 06-12 'מקורי131.88לאהונדה סיווק ש

622541335R16 - מקורי817.05לארנו טווינגו ש' 16-18סורג מגן קדמי ללא חורים לערפל

קלקר שמאל למגן קדמי -11 (ח)1704481

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי227.8כן

V5JH807393B13- 'מקורי83כןסקודה ראפיד ש' 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח

52015050304D -09 (בומבה) 'מקורי1,249.75כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך ימ' למגן אח

7.42E+06

סט תומך למגן אח' R+L צדדי (7 מ') -

מקורי528.12כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 0707-10 (ח)

מקורי595לאלקסוס ES ש' 19-23פס קישוט למגן אח' - 521523301019

מקורי215.49לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תושבת לוחית רישוי קד' -15609491710



22803731V 14 - ש' 14-18קישוט גריל תחתון שמאל CTS מקורי1,375.57לאקאדילאק

מקורי246.89לאפיג'ו  307 ש' 02-05סט תומך צדדי L+R למגן קדמי -74163402

V565955110GRU17 - מקורי152כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מתז ימין במגן קדמי

7452KZ

פינה שמ' למגן אח'-7 מושבים (לצבע) -

מקורי570.72לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 0707-10

768520F90709-11 מקורי390לאטויוטה וורסו 09-12ספוילר קד' שמאל

6400F77615- מקורי305כןמיצובישי טרייטון 15-19תומך ימין למגן קדמי

865633Z000CW 12- ספוילר קד' שמאלCW/4D i40 12-15  מקורי238לאיונדאי

865271Y51015- 5מסגרת לפנס ערפל שמאלD 11-16 מקורי149.3לאקאיה פיקנטו

261523809R

סט גרילים תחתון שמאל +ימין (עם 

מקורי632.39כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15ערפל שחור) -09

625131097R09- 4תומך שמאל לכנף קדמיD 09-15 'מקורי660.82כןרנו פלואנס ש

866101W21012-14 5מגן אח' חיצוני+חישניםD 12-16 'מקורי2,452.80לאקאיה ריו ש

625127235R(ח) 4תומך ימין לכנף קדמי -09D 09-15 'מקורי288.44כןרנו פלואנס ש

622543994R5D 10-13 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי938.78לארנו מגאן ש

מקורי3,967.00לאפיאט 3D 08-20 500מגן קדמי חיצוני - 7177766013

86512C501015-17 מקורי3,223.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי חיצוני תחתון

850900012R(ח) 5D 10- 3/5מגן אח' פנימיD/CW 10-16 'מקורי1,915.19כןרנו מגאן ש

V8S08076479B914-18 ש' 14-22סורג מגן קדמי TT מקורי489לאאודי

86641B900014- 'ש' 14-19תומך שמ' בומבה למגן אח i10 מקורי1,439.00כןיונדאי

מקורי370כןטויוטה ספייס וורסו 11-16סורג מגן קדמי - 531125222011

68170762AB12 - (מדרכה) מקורי1,312.50לאדודג' ראם 12-19כיסוי עליון למגן אחורי

מקורי4,615.14כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי חיצוני תחתון -201789514

A2228852201999918 - מגן אח' חיצוני עליון

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי14,595.00לא19

960150024RCW 10- 3/5ספוילר/פח אבנים קדמיD/CW 10-16 'מקורי551.03לארנו מגאן ש

V8R0807333A13 -16 ש' 09-16תומך ימין למגן קדמי Q5 מקורי89לאאודי

86588C501015-17 'מקורי38.1לאקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

BHN150152(ח) 4/5תומך ימין למגן קדמי תחתון -13D 13-18 'מקורי35.11כןמאזדה 3 ש

A2578807402999918 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W257 CLS קלאס ש' 

מקורי25,665.13לא18-22

86560C501015-17 מקורי1,248.60כןקאיה סורנטו ש' 15-20סורג מגן קדמי

מקורי703.63כןפיג'ו 2008 13-19תומך מרכזי למגן אח' -14 (ח)9808626980

86910C500015-17 מקורי153כןקאיה סורנטו ש' 15-20תושבת לוחית רישוי קדמית

A247620780120 - ש -20מגן קדמי פנימי EQA H243 מקורי5,412.00לאמרצדס

850220011R11- 13 מקורי1,586.62לארנו מאסטר ש' 09-22מגן אח' חיצוני

מקורי1,846.16לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן מנוע תחתון - 5054114416

מקורי1,312.45לאוולוו XC90 ש' 15-22גריל תחתון ימין - 3138304515

V8S0807067DGRU(COUPE) 19 - ש' 14-22מגן אח' חיצוני TT מקורי9,001.00לאאודי

מקורי1,030.89כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' צדדי -521554701013

V80A807062FGRU21 - ש' 17-22ספוילר קד' ימין Q5 מקורי795לאאודי

86510J901018-20 מקורי3,922.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

86511G600017-20 מגן קדמי חיצוני

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,290.30לא

A205885570319-21 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,901.51לא14-21

86561G600017-20 קישוט למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי954.2כן

GER650C12B(ח) מקורי129.97כןמאזדה 6  ש' 08-13מסגרת ערפל ימין -08



6400C45310- מקורי72לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תומך שמאל למגן קדמי

מקורי683.99כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגן מנוע תחתון -12 (ח)1608000080

מקורי252.71כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09תומך מרכזי למגן קדמי 07-09 (ח)5211642010

מקורי342.41כןסיטרואן ג'אמפי - 18כיסוי וו גרירה במגן אח' - 981022028018

71101T1VE00ZHVP 16- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון CR-V מקורי4,298.20לאהונדה

86650B9000(ח) ש' 14-19מגן אח' חיצוני עם חישנים 14-16 i10 מקורי1,742.94כןיונדאי

GDK4501T1A10-11 מקורי201.56לאמאזדה 6  ש' 08-13סורג מגן קדמי

1613564180V 15 - 'מקורי290.93כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי373.3לאפיג'ו 301 ש' 13-18תומך למגן קדמי (סט) -160871808013

מקורי4,458.33כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 160963058014

86613B900014-16 'ש' 14-19תומך שמ' למגן אח i10 מקורי276כןיונדאי

852101Y2108O11 - 5מגן שמש שמאלD 11-16 מקורי198.1לאקאיה פיקנטו

1618082380

סט גרילים תחתון ימין + שמאל שחור - 

מקורי556.76כןסיטרואן C-3 ש' 1717-21

5272152040A102-06 -'מקורי80.39לאטויוטה יאריס ש' 03-06כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי213.3כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך ימין צדדי למגן קדמי 8980873912-12

מקורי441.05לאוולוו XC-60 ש' 08-17קלקר למגן קדמי - 3142518317

V8Y4807067DGRU

 SPORTBACK) 20- מגן אח' חיצוני

(SHARP S LINE LUXURY4/5D 20 - 'ש A3 מקורי5,977.00לאאודי

29130B900014- ש' 14-19מגן מנוע תחתון שמאל i10 מקורי302לאיונדאי

מקורי301.23לאאופל אסטרה ש' 11-15גריל תחתון ימין - 1344045311

86567G500016 - מקורי253.9לאקאיה נירו 16-23פתח אוויר שמאל במגן קדמי

6400F74714- מגן קדמי פנימי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,687.00כן15

מקורי369.68כןסיטרואן C-3 ש' 17-21תומך שמ' למגן אח' - 981336128017

71110T7AJ0019 - ש' - 19ספוילר קדמי HRV מקורי943.05כןהונדה

71130T7AG00ZZ19 - ש' - 19מגן קדמי פנימי HRV מקורי4,535.13לאהונדה

86512H840018-20 מקורי3,333.40כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי חיצוני תחתון

71102T7AJ0019 - ש' - 19ספוילר תחתון HRV מקורי1,345.48כןהונדה

86565C551018 - מקורי1,783.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

A247885580119- ש' - 20ספוילר/פס קישוט קדמי GLB מקורי2,580.52לאמרצדס

V8W0807065BGGRU20 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני A4 מקורי9,750.00כןאודי

V2Q0825201B17 - מקורי651כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן מנוע תחתון שמאל

מקורי735.52לאסיטרואן ברלינגו - 19תומך צדדי שמ' למגן אח' - 981680898019

V2Q0825202B17 - מקורי682כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן מנוע תחתון ימין

7175275K005PK08- 4/5גריל תחתון שמאל עם חור ערפלD 08-14 'ש SX4  מקורי127.6לאסוזוקי

מקורי126.21כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך מרכזי למגן אח' -13 (ח)13353052

V57580786316 - מקורי149כןסיאט אטקה ש' 16-21פס מחבר במגן אחורי

V8W0807550AE20 - ש' - 20קלקר למגן קדמי A4 מקורי1,109.00כןאודי

865641G60009-10 מקורי154.1לאקאיה ריו ש' 07-12גריל תחתון ימין

261A20197R17 - 4 ש' 17-23סט קישוטי ניקל לגריל ימין+שמאלD מקורי708.48לארנו גרנד קופה

57717FE170(ח) תפס צדדי ימ' למגן אח' 00-08

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי201כן08

V3T08076819B913- מקורי110כןסקודה סופרב ש' 13-15מסגרת לפנס ערפל קד' שמאל

מקורי136.8לאטויוטה קאמרי ש' 07-11תומך שמ' צדדי קטן למגן אח' 525763308007-08

850406FL0A18 - טרייל ש' 15-23מגן אח' פנימי עליון X מקורי1,914.71כןניסאן

LR11479519 - מקורי1,244.71לאלנד רובר איווק ש' 19-גריל תחתון ימין

V8W5807454A20 - 'ש' - 20תומך צדדי ימ' למגן אח A4 מקורי118לאאודי

מקורי194.96לאלקסוס  RX ש' 08-22תושבת גריל תחתון שמאל - 521264806013

V5F0807109BF17 - מקורי2,139.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן קדמי פנימי ללא קלקר



V8W0807348F20 - 'ש' - 20תומך ימ' למגן אח A4 מקורי852כןאודי

866652W50016 - מקורי936לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי684.24לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל - 521287804018

850B2W001P22 - מקורי2,159.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי361.22כןשברולט ספארק 11-15מגן קדמי פנימי 9596647811

D2037011- 'מקורי381.12לאפורד אקספלורר ש' 11-14כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,225.93לאלקסוס NX ש' 15-23מוביל אוויר ימין במגן קדמי - 528217803018

V8W0853551C3Q720 - 'ש' - 20פס קישוט למגן אח A4 מקורי964לאאודי

7183064J0006-11 'מקורי88כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תומך ימ' למגן אח

6407A42222 - מקורי2,119.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22קישוט עליון ניקל גריל תחתון ימין

מקורי513.05לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09תומך ימ' למגן אח' (בומבה) 583234201007-11

7414PK(ח) ש' 10-16קלקר למגן קדמי - 10 C-3 מקורי417.73כןסיטרואן

85227AX600'מקורי56.61כןניסאן מיקרה ש' 06-11תומך צדדי שמ' למגן אח

V575853026G9B916 - 'מקורי118כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט ימ' למגן אח

866172S00010- 'כיסוי וו גרירה במגן אחIX35 10-15 מקורי19כןיונדאי

D09J57K30A15 - 4מחשב כרית אווירD/5D 15-21 'מקורי1,124.70לאמאזדה 2 ש

86511A780016 - מקורי2,273.60כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי חיצוני

V575807221AGRU16-19 מקורי2,921.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עם חור לחיישן

KD4966CS0A13 - 4/5סליל כרית אווירD 13-18 'מקורי720.23לאמאזדה 3 ש

62225JY00A(ח) מקורי100.1כןרנו קולאוס 09-11תפס למגן קדמי (לבן צדדי) -09

V5JJ807421BSW 13 - מקורי2,792.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אח' חיצוני

V6F9807305CFR 18 - מקורי1,389.00לאסיאט ארונה ש' - 18מגן אח' פנימי

V57A8070619B9

 ,AMBITION) 18 - ספוילר קדמי

(STYLE18-21 מקורי754כןסקודה קארוק

מקורי92.9כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל 532864209013-15

מקורי1,210.84כןרנו קנגו 09-18מגן אח' פנימי -820037710509

V6V6807421F18 - מקורי2,231.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן אח' חיצוני

BHN164450B02(ח) 4/5כיסוי למשענת יד - 13D 13-18 'מקורי255.36כןמאזדה 3 ש

V3G08543229B915-19 מקורי305כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי ימין

מקורי1,414.27כןשברולט סילברדו 13-19סורג מגן קדמי - 2347644215

1617975880

סט מסגרות לפנסי ערפל ימין+שמאל 

מקורי604.71לאפיג'ו 3008 17-2017-21

86591C870016 - קרוס 16-18פס קישוט למגן קדמי i20 מקורי882כןיונדאי

866422T500(ח) מקורי217.3כןקאיה אופטימה ש' 12-15תומך ימ' למגן אח' - 14

KB8A50153B17 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי CX-5 מקורי85.34כןמאזדה

5379A713(ח) מגן מנוע תחתון קדמי - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,531.00כן21

5241142040

מגן קדמי חיצוני תחתון + חורים לקישוט 

מקורי1,454.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-1513-18

KB8A50163B17 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי CX-5 מקורי85.34כןמאזדה

96764769ZD(ח) מקורי1,395.06כןפיג'ו 301 ש' 13-18תריס מזגן אמצעי - 13

7580560050A110- ש' 09-14ספוילר קד' ימין V8 מקורי6,099.46לאטויוטה לנד קרוזר

86530A7600(ח) מקורי2,406.40כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי פנימי - 16

KB8A502J1B17 - 'ש' 17-22תומך שמ' למגן אח CX-5 מקורי72.15כןמאזדה

V5F08078379B912 - מקורי88לאסיאט לאון ש' 12-19ספויילר אחורי שמאל

V5F08078389B912 - מקורי106לאסיאט לאון ש' 12-19ספויילר אחורי ימין

V5E9807393CW 13 - 'מקורי69כןסקודה אוקטביה 13-16תומך שמ' למגן אח

מקורי3,724.75כןשברולט ספארק 15-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 4239975415

KB8B5168417 - ש' 17-22מסגרת לפנס ערפל ימין CX-5 מקורי57.67כןמאזדה



V57A807863

מגן אחורי פנימי עליון פלסטיק - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי114כןסקודה קארוק

22803730V 14 - ש' 14-18קישוט גריל תחתון ימין CTS מקורי1,307.55לאקאדילאק

68451169AA20 - מקורי284לאדודג' ראם - 20מדרך שמאל למגן אחורי

מקורי2,446.60לאאם ג'י ZS ש' 18-23ספוילר/פח אבנים קדמי - 1063655618

V4M0807109C18 - ש' 18-20מגן קדמי פנימי Q8 מקורי3,135.00לאאודי

מקורי35.4כןסיטרואן ג'אמפי 08-11תפס צדדי (R=L) למגן קדמי (ח)743712

מקורי613לאלקסוס UX200 ש' - 19מגן קדמי פנימי תחתון - 521327603019

7182173K1008-10 'מקורי139.7כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10תומך ימ' צדדי למגן אח

86522C1AB018 - מקורי1,511.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19גריל תחתון ימין

8301D66222 - מקורי267לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך תחתון ימין למגן קדמי

7452LA

פינה ימ' (אפור) למגן אח' (7 מקומות) 

מקורי517.71כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-1007-10 (ח)

מקורי195.96כןאופל גרנדלנד X - 18כיסוי וו גרירה במגן קד' - 364943418

6410F36722 - 'מקורי396כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22תומך שמ' למגן אח

מקורי374.53לאאופל אדם 3D ש' 14-17קלקר למגן קדמי - 1346459214

866542K00010- 'מקורי110.5לאקאיה סול ש' 10-11תומך צדדי ימ' למגן אח

GSH750EK1BB19 - מקורי80.44לאמאזדה 6  ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין

7171177K60799(ח) מקורי6,255.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מגן קדמי חיצוני (פשוט) -09

מקורי741.6כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18(ח) סורג מגן קדמי תחתון - 74225710

מקורי157.47לאשברולט קרוז 08-20ספוילר למגן קדמי תחתון 9683292908-12

מקורי318.66כןאופל אדם 3D ש' 14-17ספוילר קד' ימין -1335558114

57711YC0109Pש' 09-14מגן אח' פנימי -10 סטיישן B4 מקורי1,324.00לאסובארו

7176177K0009- מקורי281.8כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15קלקר למגן קדמי

מקורי711כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14תומך ימ' למגן אח' -10 (ח)50513705

68449226AA

סט תושבות למגן קדמי ימין + שמאל - 

מקורי1,128.80לאדודג' ראם - 2020

865112K100

כיסוי מרכזי  (קישוט) במגן קדמי חיצוני -

מקורי760.4לאקאיה סול ש' 1010-11

מקורי3,221.91לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן קדמי פנימי 521314811112-15

6410F47920 - ש' - 20מגן אח' חיצוני ללא חור לערפל ASX מקורי6,649.00כןמיצובישי

7410KH(ח) פיקסו ש' 10-18פינה ימ' למגן אח' -10 C-3 מקורי1,150.88כןסיטרואן

V5FA80718320 - מקורי93כןסיאט לאון ש' - 20תומך שמאל למגן קדמי

V8V5807533A17 - ש' 12-19פס קישוט למגן קדמי שמאל A3 מקורי476לאאודי

521050E90311-15 ש' 08-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים RX  מקורי7,528.05לאלקסוס

620261KA1A10- (ספויילר) מקורי869.96לאניסאן ג'וק 10-14מגן קדמי חיצוני תחתון

מקורי4,426.15לאאופל אדם 3D ש' 14-17מגן אח' חיצוני -1335647314

53029XC04A9P20 - מקורי2,888.00לאסובארו איבולטיס - 20פח ניצב חזית

V5JH813482(ח) מקורי313כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח משקפיים אח' ימין פנימי -13

64101A901018 - מקורי4,151.70לאקאיה קרניבל ש' 15-20פח חזית

64101R200022 - מקורי5,525.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פח חזית

מקורי4,022.12כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) פח חזית -202233814

מקורי1,314.14כןפורד פיאסטה ש' 13-18(ח) פח חזית-180002813

B1Z0857561AY2009- מקורי51לאסקודה אוקטביה 09-13תפס לסך שמש ימין

S1U0823570Aמקורי27לאסקודה פביה ש' 08-14קליפס למוט מכסה מנוע-על הכנף

625011MA5A15 - פח חזיתQ70 15-18 מקורי3,686.85לאאינפיניטי

532020D904(ח) מקורי256.61כןטויוטה יאריס ש' 07-11פח משקפיים קדמי ימין 10-11

CK4Z8125A14 - מקורי964.07לאפורד טרנזיט ש' 14-21קורה תחתונה תומכת לפח חזית

מקורי502.78כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח) כיסוי גשר על' לפח חזית -967695458013

68453036AA20 - מקורי8,268.00לאדודג' ראם - 20פח חזית



5256B40814-19 מקורי515כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גשר על' לפח חזית

MR50091115 - מקורי1,738.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18מאוורר למזגן

7812A099(ח) כונס למאוורר מעבה מזגן -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי558כן15

DF715215YA(ח) 5D 07-11 5פח ניצב חזיתD 07-14 'מקורי90.24כןמאזדה 2 ש

BCW8508X1(ח) 4/5מחזיק כונס אויר 09-10D 09-13 'מקורי7.4כןמאזדה 3 ש

BCW850A22C(ח) 4/5מוביל אויר גריל ימין 09-10D 09-13 'מקורי92.82כןמאזדה 3 ש

532020D90614-  מקורי410.67לאטויוטה יאריס ש' 14-19קורה אנכית ימ' לפח חזית

מקורי1,142.99כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון ימין  -532114290313

BHB653110A(ח) 4/5פח חזית -12D 09-13 'מקורי861.21לאמאזדה 3 ש

5256C06218 - קורת רוחב/פח חזית תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,755.00לא21

532010H903(ח) מקורי1,294.04כןטויוטה אייגו ש' 15-21פח חזית מושלם -15

מקורי145.03כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פח ניצב חזית 07-08 (ח)5320833030

6400G64818 - תומך ימין לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי763כן21

5256C55518 - מקורי2,602.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גשר על' לפח חזית

D10E5215Y17 - ש' 17-21פח ניצב חזית CX-3 מקורי117.06כןמאזדה

מקורי502.54כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18קורה תומכת ימין לפח חזית -16 (ח)9677015280

53202F490017 - פח משקפיים קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי696.15כן22

G46L5315016 - גשר על' לפח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי352.67כן18

53213F401017 - תומך צדדי ימין עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי153.34לא22

V3V0805588J20 - מקורי2,053.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פח חזית

86513F200016 - מקורי137כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

622355333R14- (סטיישן) 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'מקורי1,186.83לארנו מגאן ש

מקורי3,516.45כןפיג'ו 5008 17-21מגן קדמי פנימי - 982451378017

S6L0807183C06-08 תפס צדדי שמאל למגן קדמי

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

מקורי123כן08

645873X00011 - ש' 11-15תפס פחית ימין למגן קדמי i35 מקורי131לאיונדאי אלנטרה

6400G12315 - מקורי277כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18גריל תחתון שמאל ללא חור

1619192380

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין + שמאל 

מקורי1,305.45כןפיג'ו 5008 17-2017-21

V3G0805903E9B915-19 מקורי839לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי2,007.34כןפיג'ו 5008 17-21גריל תחתון ימין - 161919198017

מקורי2,113.83כןפיג'ו 5008 17-21גריל תחתון שמאל - 161919208017

מקורי3,524.55כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי פנימי 13-14 (ח)5202147060

V3G5807483A15- 'מקורי254כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמ' למגן אח

מקורי216.86לאוולוו XC-60 ש' 18-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 3984903418

AC105VW10- חליפי8,562.86כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פח חזית

AC110HY07-09 5פח חזיתD 07-12 'ש i30 חליפי720.02לאיונדאי

AC111HY08-10 ש' 08-14פח חזית i10 חליפי1,210.00כןיונדאי

AC114SU19 - חליפי1,130.91כןסובארו פורסטר - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC115RE08- חליפי495.14כןרנו לוגן 08-11קורה תומכת מצנן מים

AC120SK15 - (לפנס) חליפי130.15כןסקודה סופרב ש' 15-22שפם שמאל תחתון לסורג

AC121SK15 - (לפנס) חליפי136.8כןסקודה סופרב ש' 15-22שפם ימין תחתון לסורג

AC122CV18 - חליפי2,369.00כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמאל לפח חזית

AC122FO10- ש' 06-14קורה תומכת מצנן מים S-MAX חליפי976.53כןפורד



AC12ME06-14 פח חזית

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,827.30כן18

AC134OP08-12 חליפי996.02לאאופל קורסה ש' 08-10פח חזית

AC139HO06-12 4גשר על' לפח חזיתD 06-12 'חליפי429.22כןהונדה סיווק ש

AC139OP15 - חליפי973.27לאאופל קורסה ש' 15-19פח משקפיים קדמי ימין

AC13CV08-14 חליפי553.48כןשברולט קרוז 08-20גשר על' לפח חזית

AC141HO15- חליפי1,150.00לאהונדה ג'אז ש' 15-19פח חזית מושלם

AC141OP16- חליפי507.59כןאופל אסטרה ש' 16-19פח חזית עליון

AC144HY11- ש' 11-18כיסוי עליון פח חזית i25 חליפי218.45כןיונדאי אקסנט

AC14MI08-09 חליפי2,156.61כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09גשר תחתון לפח חזית

AC158SK15 - חליפי1,098.20כןסקודה פביה ש' 15-21פח חזית

AC158TO19 - ש' - 19קורה ימין לפח חזית RAV-4 חליפי951.72כןטויוטה

AC15SK09- חליפי992.07כןסקודה אוקטביה 09-13פח חזית

V6J0805588AH12- מקורי1,575.00לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופח חזית

מקורי120.35כןטויוטה קורולה ש' 98-00פח ניצב חזית 532081244098-02

מקורי1,319.85כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 571044209019

מקורי1,142.99כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קורה שמאל לפח חזית - 532034290019

641012P60013-מקורי4,465.10כןקאיה סורנטו ש' 13-15פח חזית

86353B200014- מקורי157.2לאקאיה סול ש' 14-18גשר על' לפח חזית

863613U00013- מקורי267.3לאקאיה ספורטג' ש' 13-15כיסוי עליון לפח חזית

5824080J0008- 4/5פח ניצב חזיתD 08-14 'ש SX4  מקורי379.1לאסוזוקי

V6P0805588BV 15 - מקורי1,492.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

532010H90212-מקורי380.2כןטויוטה אייגו ש' 12-14(ח) פח חזית

64101C500015- מקורי4,772.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20פח חזית

5824151K00(ח) מקורי510.8כןסוזוקי ספלאש 09-15פח ניצב חזית 09-10

V5F0853655B9B917 - מקורי194לאסיאט לאון ש' 12-19כיסוי מצננים עליון

5825051K00(ח) מקורי481.2כןסוזוקי ספלאש 09-15פח משקפיים קדמי ימין 09-10

V8X0805594B11- ש' 11-18פח חזית A1 מקורי2,985.00לאאודי

64101A7600(ח) מקורי3,277.00כןקאיה פורטה 13-18פח חזית - 16

625108157R13- מקורי2,917.24כןרנו לטיטיוד ש' 13-15פח חזית

מקורי1,999.56לארנו קנגו 09-18פח חזית -820113084712

מקורי325.15לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח משקפיים קדמי ימין -532024203013

V6R0805932C10-  5פח משקפיים קדמי ימיןD 10-17 'מקורי181לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,198.47לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון -13 (ח)5320942020

V5G0805588R14- פח חזית

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

מקורי3,857.00לא17

8983852256  S+, LS+, LS, LSE ) 21 - מקורי6,442.94לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פח חזית

מקורי1,170.46לאלקסוס UX200 ש' - 19גשר על' לפח חזית - 532057601019

A166620930015 - פח חזית

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,307.87לאש' 15-20

AD102TO06-11 חליפי756.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה חיצונית ימ' ניקל

AD113OP11 - 'חליפי1,101.24לאאופל אינסיגניה 11-16מראה חיצונית שמ

AD115CV08- 'חליפי120.02לאשברולט קרוז 08-20כיסוי מראה חיצונית ימ

AD115TO17 - 'פס קישוט לדלת קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,069.14כן22

AD117TO17 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,355.22כן22

AD127PE

מראה חיצונית שמ' (מכנית לצבע) 08-

חליפי396.02לאפיג'ו 107 ש' 1408-14

AD130MA

מראה חיצונית ימ' חשמלית (ללא 

חליפי860.02לאמאזדה 6  ש' 08-13קיפול)-08



AD136MA

מראה חיצונית ימ' חשמלית קיפול אוט' -

094/5D 09-13 'חליפי1,206.02כןמאזדה 3 ש

AD142PE99- (שחור) 'חליפי163.81כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט לדלת אח' ימ

V8V4807378D5D 17 - 'ש' 12-19תומך צדדי ימ' למגן אח A3 מקורי277לאאודי

7452YL10- מקורי648.04לאפיג'ו 3008 10-16פס קישוט למגן קדמי

V5LA80724121 - 'מקורי66לאסקודה אניאק ש' - 21כיסוי וו גרירה במגן קד

KE600BV009RD

סט פס קישוט למגן קדמי + מגן אחורי - 

מקורי1,988.88לאניסאן ג'וק 1515-19 (אדום)

V4M0807065AGRU

מגן קדמי חיצוני 15-19 (ללא וישר 

( LUXURY ש' 15-21לפנס Q7 מקורי9,590.00לאאודי

H52116UAAA21 - מקורי1,434.27כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך בומבה למגן אחורי שמאל

57702FL220

מגן אח' חיצוני - 18 (גימור 

( EYESIGHT18 - 'ש XV מקורי3,550.00לאסובארו

מקורי490כןפיאט פנדה ש' 12-18(ח) ספוילר/פח אבנים קדמי-5192308912

מקורי1,095.97כןפיג'ו 3008 10-16תומך מרכזי תחתון למגן קדמי -10 (ח)742239

71102TV0E00ZD(סטיישן) -למגן קדמי 14 X מקורי1,868.29לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17קישוט

BBM4500U1G09- 4/5תומך שמאל למגן קדמי צדדיD 09-13 'מקורי91.94לאמאזדה 3 ש

MR485430(ח) מקורי1,120.00כןמיצובישי כריזמה איר ש' 02-05מגן קדמי חיצוני-02

68310778AB17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג מגן קדמי

89810195004X4 12- מקורי576כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למגן קדמי ימין

V81A807107BGRU

פינה שמאל למגן קד' 17-20 ללא 

מקורי3,145.00לאאודי Q2 ש' 17-22חיישנים

מקורי645.92כןטויוטה RAV-4 ש' 10-12תפס צדדי ימין למגן קדמי -525354203010

V5G6807417BQGRU17 - מקורי6,045.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן אח' חיצוני

A205885232314 - סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי3,485.32לא14-21

מקורי802.47לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל - 4235963615

6410B80113-'תומך צדדי שמ' למגן אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי125כן16

6400C45610-12-מקורי163לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12תומך( צדדי) ימין למגן קדמי

7.42E+04(ח) מקורי1,093.92כןפיג'ו 5008 10-16סורג מגן קדמי -11

מקורי213כןפיאט בראבו ש' 09-11תפס צדדי שמאל למגן קדמי 09-11 (ח)51775645

מקורי976.6לאפיג'ו 5008 10-16גריל תחתון ימין+ערפל -74530611

מקורי2,863.54כןסיטרואן קקטוס 15-20מגן קדמי פנימי -980127638015

A205885006314 - פתח איוורור שמאל במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי160.88לא14-21

V565807394D21 - 'מקורי126לאסקודה קודיאק ש' 17-22תומך צדדי ימ' למגן אח

866114P50012- (טורקיה) מגן אח' חיצוניi20 12-15 מקורי1,642.00כןיונדאי

A205885026314 - פתח איוורור ימין במגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי160.88לא14-21

V565807796B5O821 - מקורי748לאסקודה קודיאק ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי

V2K5807217J9B916 - מקורי4,402.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מגן קדמי חיצוני עם גריל שחור

89810195104X4 12- מקורי576כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

BHR150C21A13-16  4/5גריל שמאל עם חור לפנס ערפלD 13-18 'מקורי121.95לאמאזדה 3 ש

BHR151694A13- 4/5בית פנס ערפל שמאלD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

86567J900018-20 מקורי297כןיונדאי קונה ש' - 18ספוילר קדמי

86578J900018-20 מקורי120כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי ימין למגן קדמי

A253885022215 - גריל תחתון ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי879.62לאש' 15-21

86511F100016-18 מקורי4,690.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן קדמי חיצוני עליון



86552F100016 - (לפנס) מקורי478.2לאקאיה ספורטג' ש' 16-21שפם ימין תחתון לסורג

86631J910018-20 מקורי2,747.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן אח' פנימי

521590U91714-16מקורי1,953.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגן אח' חיצוני

7.17005E+12

מגן קדמי חיצוני 4/5D 05-07 (עם 

מקורי3,490.60לאסוזוקי ליאנה ש' 5/4D 05-07קישוטים)

A292885052215 - גריל תחתון שמאל

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,332.42לאש' 15-20

7173284M0000016 - מקורי281.6לאסוזוקי סלריו 16-18תפס צדדי שמאל למגן קדמי

86513C800015- תומך שמאל למגן קדמיi20 15-20 מקורי226כןיונדאי

GHP950A11A3313-16 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי60.13לא18

A166885942515 - מגן אח' חיצוני תחתון

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי8,079.02לאש' 15-20

V8V3807681QBMO15 - ש' 12-19גריל תחתון שמאל עם ניקל A3 מקורי4,089.00לאאודי

86519F100016-18 מקורי204.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת לוחית רישוי קדמית

620788128R13- מקורי358.1כןרנו קפצ'ור ש'  13-22(ח) פס קישוט למגן קדמי

מקורי639.88כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי שמאל - 521134212016

מקורי1,395.37כןפורד מונדאו ש' 01-07ספוילר אחורי 136676506-07

V80A807647A9B917-20 ש' 17-22סורג מגן קדמי Q5 מקורי528לאאודי

מגן קדמי פנימי 520216023214-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,026.95לא21

BHT4518H15013- 4/5כיסוי מתיז מים במגן קד' שמאלD 13-18 'מקורי268.17כןמאזדה 3 ש

V8V3807183A12 - ש' 12-19תומך שמאל למגן קדמי A3 מקורי202לאאודי

850904537R

תומך מרכזי תחתון פלסטיק למגן אחורי 

מקורי973.84כןרנו קפצ'ור ש'  13-13-22 (ח)

68293891AB18 - מקורי6,305.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן קדמי חיצוני

526810D01017 - מקורי185.8כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי ימין במגן אחורי

86525A900015- 'מקורי399לאקאיה קרניבל ש' 15-20ספוילר קד

KBYA5022XBBB17 - ש' 17-22מגן אח' חיצוני CX-5 מקורי2,778.72כןמאזדה

5.21E+15(ח) מקורי5,577.65כןטויוטה היילנדר 15-20סורג מגן קדמי -15

מקורי973.82לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך ימין למגן קדמי - 525354803008

850164969R10- 3/5פינה ימ' למגן אח' סטיישןD/CW 10-16 'מקורי794.78לארנו מגאן ש

850900013R(ח) 3/5קלקר למגן אחורי סטיישן -10D/CW 10-16 'מקורי1,262.85כןרנו מגאן ש

V8U0807241DT9415 - 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד Q3 מקורי227לאאודי

23413531V 16 - מקורי6,377.88לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן קדמי חיצוני עליון

KD53500S0A12- ש' 12-16ספוילר/פח אבנים קדמי CX-5 מקורי465.48לאמאזדה

756101642R5D 13- 5מגן אח' פנימיD 13-19  מקורי1,661.10לארנו קליאו

V8W6807065GGRUS5 17 - ש' 17-22מגן קדמי חיצוני A5 מקורי7,861.00לאאודי

מקורי730.56לאטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך שמאל למגן קדמי -525360612012

V8W6807241GRU17 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד A5 מקורי276לאאודי

V8K0807065FGRU16 - ש' 16-19מגן קדמי חיצוני A4 מקורי7,038.00לאאודי

622200008R13- מקורי44.64כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך קצר ימין למגן קדמי

29110A220016-  5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע  - תחתוןD מקורי1,255.50כןקאיה סיד

BHN150EL1BB4D 14- 4/5כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאלD 13-18 'מקורי37.67כןמאזדה 3 ש

622230008R13- מקורי88.64כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך ארוך ימין למגן קדמי

מקורי313.49לאטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך שמ' למגן אח' -525760609012

7171454GA0Z7T(ח) 5/4פס קישוט שמאל למגן קדמי -05D 05-07 'מקורי493.9כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי429.36כןטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון ימין+ערפל -814810240013

מקורי15,636.06לאוולוו XC-60 ש' 18-21מגן קדמי חיצוני - 3984706618



865821W70015- 5תומך ימין למגן קדמיD 12-16 'מקורי48.3לאקאיה ריו ש

850440012R(ח) מקורי390.06כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך צדדי ימ' למגן אח' -13

V83A807663GRU19 - ש' - 19פס קישוט תחתון למגן קדמי Q3 מקורי410לאאודי

6407A12215 - מקורי1,392.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18קישוט ניקל למגן קדמי ימין

תומך שמאל למגן קדמי -525360204013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי550לא15

866121W72015 - 5פח אבנים/ספוילר אחוריD 12-16 'מקורי491.1כןקאיה ריו ש

DG8L50031BB15-19 4מגן קדמי חיצוניD/5D 15-21 'מקורי1,572.18כןמאזדה 2 ש

261A20031R17 - מקורי732.19כןדאצ'יה לוגאן 17-18גריל תחתון ימין

865114D50107-10 מקורי1,626.50לאקאיה קרניבל ש' 07-10מגן קדמי חיצוני

261A31971R(ח) מקורי326.89כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מסגרת לפנס ערפל שמאל -13

758900031R(ח) מקורי1,320.45כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מגן מנוע תחתון -13

752109624R12- מקורי1,479.79לארנו קנגו 09-18מגן קדמי פנימי

B45A500S0C-13 (חיזוק פלסטיק) 4/5מגן תחתון קדמיD 13-18 'מקורי366.08כןמאזדה 3 ש

6400G48517 - תומך שמאל למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי89כן19

86514E600015-מקורי590כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך ימין למגן קדמי

623829911R12 -מקורי1,056.31כןרנו קנגו 09-18(ח) קישוט לסורג מגן קדמי + סמל

מגן אח' פנימי -13 (ח)5217102170

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי638.11כן15

68295559AA18 - מקורי1,014.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון שמאל

39847087

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים עם 

מקורי9,801.86לאוולוו XC-60 ש' 18-21מתזים - 18

מקורי3,198.35לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי חיצוני תחתון - 2319593717

D 03-08(ח) מגן אח' חיצוני 965430175

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי1,119.25כן5

521190Z96215- מקורי3,288.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן קדמי חיצוני

86513E600015-מקורי585כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך שמאל למגן קדמי

6410C96317 - 'תומך שמ' למגן אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי149כן19

865712P50013- מקורי736.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15תומך מרכזי עליון למגן קדמי

מקורי1,909.56לארנו קנגו 09-18מגן אח' חיצוני 09-16 (מושלם שחור)7701478196

פס קישוט למגן אח' -527510201013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי639.5כן15

6407A141

קישוט צד עליון ניקל למגן קדמי שמאל-

מקורי554כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1515-20

1612202380

גריל למגן קידמי שמ' ללא חור לערפל 

מקורי271.51לאפיג'ו 108 ש' 15-20בלי חור לקישוט -14

מקורי127.75כןסיטרואן קסרה פיקסו ש' 01-03תומך שמאל למגן קדמי - 74163201

86641E620015-'מקורי694כןיונדאי סונטה ש' 15-17תומך בומבה שמ' למגן אח

622563607R13- 5מגן מנוע תחתוןD 13-19  מקורי842.57לארנו קליאו

מקורי59.92כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10תומך שמאל למגן קדמי (ח)96545535

86514D400016- מקורי74.4לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך ימין למגן קדמי

6400J38217 - ש' 17-19מגן קדמי חיצוני ASX מקורי5,080.00כןמיצובישי

620726996R

סט גריל תחתון R+L עם חור ערפל -

CW 133/5D/CW 10-16 'מקורי389.52לארנו מגאן ש

86519D700015-18 'מקורי59לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

8321A76717 - ש' 17-19גריל תחתון שמאל ASX מקורי343כןמיצובישי

86642D400016- (בומבה) 'מקורי173.8לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך ימ' למגן אח

86525D710015-18 מקורי989כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון שמאל



DL3350C1110-14 4גריל תחתון ימין ללא חורD 10-14 'מקורי102.58כןמאזדה 2 ש

86612D700015-18 מקורי2,147.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

מקורי3,016.27לאפיג'ו 208 ש' 15-19מגן אחורי חיצוני -160725498015

DB7A502H14D 15- '4תומך ימ' למגן אחD/5D 15-21 'מקורי69.81כןמאזדה 2 ש

960150023R

 (ח) סט תומכים למגן קדמי צדדיים -13

3D3/5D/CW 10-16 'מקורי390.97כןרנו מגאן ש

620720057R(ח) 3D 13- 3/5פס קישוט למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי1,209.14כןרנו מגאן ש

תומך צדדי ימין למגן קדמי -521156007108

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי614כן08

AC160TO19 - 4גשר על' לפח חזיתD 19 - 'חליפי914.39כןטויוטה קורולה ש

AC161HO17 - 5כיסוי מצננים עליוןD 17-22 'חליפי196.02לאהונדה סיווק ש

AC163FO11- קורת רוחב/פח חזית תחתון

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי401.65כן

AC163VW06-11 חליפי1,692.37כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פח חזית

AC165TO19 - 4פח ניצב חזיתD 19 - 'חליפי415.97כןטויוטה קורולה ש

AC170VW06-08 חליפי1,971.21כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פח חזית

AC171NI17 - חליפי860.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי מצננים תחתון

AC174NI16 - חליפי268.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18כיסוי עליון לפח חזית

AC175TO(חשמלי) חליפי940.73כןטויוטה פריוס ש' 16-20קורה ימין לפח חזית - 19

AC176NI10- (2.0+דיזל) חליפי2,267.30כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח חזית

AC178TO19 - 5תומך שמאל לפח חזיתD/SW 19 - 'חליפי1,370.24כןטויוטה קורולה ש

AC182VW08- חליפי1,977.08כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פח חזית

AC185TO18 - (מצננים) חליפי1,370.29כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי עליון לפח חזית

AC187TO19 - 4קליפס למגן קדמיD 19 - 'חליפי30כןטויוטה קורולה ש

AC194AU19 - ש' - 19פח חזית A1 חליפי4,762.76כןאודי

AC197AU1.8 15 - ש' 11-18פח חזית A1 חליפי2,574.65כןאודי

AC19HY03-06 (אוטומט) חליפי1,392.00כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פח חזית

AC19MI18 - תומך ימין לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי586.02לא21

AC205NI17 - חליפי1,706.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC23SE18 - חליפי1,794.32כןסיאט ארונה ש' - 18פח חזית

AC27CI18 - איירקרוס - 18כיסוי עליון פח חזית C3 חליפי906.6כןסיטרואן

AC284VW11 - חליפי170.05כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח משקף קד' שמאל

AC28MA00-06 ש' 00-02פח חזית B2500 חליפי268.33כןמאזדה

AC28TO99-02 גשר על' לפח חזית

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

חליפי2,486.56כן02

AC29SK09- חליפי86.02לאסקודה אוקטביה 09-13מוביל אויר שמאל

AC336AU16 - ש' 12-19פח חזית A3 חליפי1,860.02לאאודי

AC3DG13- חליפי1,035.92כןדודג' ראם 12-19גשר על' לפח חזית

AC401TO98-03 חליפי1,368.49כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03פח חזית

AC40MA08- חליפי100.46כןמאזדה 6  ש' 08-13פח ניצב חזית

AC416TO99- חליפי181.64כןטויוטה יאריס ש' 00-02קורה תומכת מצנן מים

AC41SE03- פח חזית

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי940.1כן03

AC434PE11-(בלי מזגן) חליפי1,355.18כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פח חזית

AC436PE12- (1.4 דיזל) חליפי658.69כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח חזית

AC441MA4D 09-12 4/5פח חזיתD 09-13 'חליפי1,147.27כןמאזדה 3 ש

AC449TO14-  חליפי313.22כןטויוטה יאריס ש' 14-19קורה אנכית שמ'' לפח חזית

מקורי707.47כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18גריל תחתון ימין - 13 (ח)1609290680



V4K8807067EGRU(PHEV) 20- ש' 19-22מגן אח' חיצוני A7 מקורי10,514.00לאאודי

86614G500016 - 'מקורי201.2לאקאיה נירו 16-23תומך צדדי ימ' למגן אח

KD535011112- ש' 12-16קלקר למגן קדמי CX-5 מקורי256.89לאמאזדה

86511C551018 - מקורי4,479.30כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

A253885950017-19 מגן אח' חיצוני תחתון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,290.08לאש' 15-21

V4N08076973FZ18 - ש' 18-22סורג מגן קדמי A8 מקורי1,681.00לאאודי

מקורי508.43כןסיטרואן ג'אמפי - 18תומך שמ' למגן אח' - 981021648018

866123X70014- ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי i35 מקורי1,758.00כןיונדאי אלנטרה

מקורי338.92כןפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון ימין -160798738012

מקורי9,711.29לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מגן קדמי חיצוני - 5055214316

103485000F21 - ש' - 21מוביל אוויר במגן קדמי X מקורי577.59לאטסלה מודל

V8U0807550D11- ש' 11-18קלקר למגן קדמי Q3 מקורי283לאאודי

KD535611YA12- (קד' קד' קטן) ש' 12-16מגן מנוע תחתון CX-5 מקורי600.42לאמאזדה

מקורי1,354.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' (בומבה)-520150213013

865142W00012- (צדדי) מקורי170כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך ימין למגן קדמי

A1678859906999919- ש' -19מגן אח' חיצוני עליון GLE V167 מקורי21,059.15לאמרצדס

86641G600017-20 תומך בומבה למגן אחורי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי551.7כן

מקורי517.73לאוולוו S90 ש' 16-19גריל תחתון שמאל - 3142544616

V8U0807434CGRU

פח אבנים/ספוילר אחורי  11-14 

(LUXURY)11-18 'ש Q3 מקורי2,313.00לאאודי

V8U0807061BGRU

ספוילר/פח אבנים קדמי  11-14 

(LUXURY)11-18 'ש Q3 מקורי2,065.00לאאודי

GHR450C21A13-16 (עם ערפל) גריל תחתון שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי164.1לא18

521510K06015 - 'מקורי3,264.20כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה ימ' למגן אח

866112W00012- מקורי2,236.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן אח' חיצוני עליון

מקורי133.1לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521274706015

95393435

גריל תחתון ימין עם חור לערפל - 15 

מקורי212.05כןשברולט ספארק 15-18(ח)

מקורי5,650.52כןשברולט קרוז 08-20מגן אח' חיצוני (סטיישן) - 9453355013

V83A807521AGRU19- ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי עליון Q3 מקורי4,367.00לאאודי

29130B2000(ח) מקורי92.6כןקאיה סול ש' 14-18מגן מנוע שמאל -14

62226JY00A(ח) מקורי97.81כןרנו קולאוס 09-11תומך ימין למגן קדמי (צדדי)-09

GHP9500K1B13- תומך מגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי151.32כן18

6405A189HA15- מקורי991לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18ספוילר/פח אבנים קדמי

866171F010(ח) מקורי14.3כןקאיה ספורטג' ש' 06-09תומך ימ' למגן אח' -08

A292885083717 - קלקר למגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,951.45לאש' 15-20

V8V3807550B4D 12 - ש' 12-19קלקר למגן קדמי A3 מקורי803לאאודי

DF7150170D(ח) 5תושבת לוחית רישוי 07-09D 07-14 'מקורי243.27כןמאזדה 2 ש

מקורי217כןפיאט פנדה ש' 04-11גריל תחתון שמאל 04-10 (ח)735390885

622576PA0B

 (HYBRID) 22 - גריל תחתון שמאל

(ACENTA TECH)20 - מקורי286.03לאניסאן ג'וק

DL33519H1A(ח) 4D 10- 4ספוילר קד' ימיןD 10-14 'מקורי189.21כןמאזדה 2 ש

622426CA0A19 - מקורי545.94לאניסאן אלטימה ש' - 19תומך תחתון למגן קדמי

V6VA80710922 - מקורי854כןסקודה פביה ש' - 22מגן קדמי פנימי

BP4K50ES109- 4/5תפס למגן אחוריD 09-13 'מקורי9.35לאמאזדה 3 ש

735489508

מגן אח' חיצוני  שחור דלת מתרוממת -

מקורי1,500.00לאפיאט קובו ש' 1212-17



86563A603012- מסגרת גריל תחתון שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי209כן/סטישין

6400C178HA10- מסגרת לפנס ערפל ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי327כן15

7416J0

תומך  למגן אח' (סט)  (דגם קצר) -12 

מקורי493.97כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18(ח)

BBP2501V1A

 (ח) תומך צדדי שמאל לגריל במגן

מקורי120.25כןמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13(משולש) 09-10

BCW850103(ח) 4/5תומך ימין לגריל מגן קדמי 09-10D 09-13 'מקורי25כןמאזדה 3 ש

A167885230520 -  ש' 20-מגן אח' חיצוני תחתון GLS X167 מקורי8,796.55לאמרצדס

V6VA807681ZD422 - מקורי72כןסקודה פביה ש' - 22גריל תחתון שמאל

מקורי124.93כןשברולט ספארק 15-18כיסוי פנס ערפל ללא חור ימין - 9539343315

866122V01011- מקורי700לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פח אבנים/ספוילר אחורי

C51350C1210-11 מקורי138.98לאמאזדה 5 ש' 10-18כיסוי פנס ערפל ימין

V6VE8075219B922 - מקורי520כןסקודה פביה ש' - 22פח אבנים/ספוילר אחורי

71150TGGA00(ח) 5תומך מרכזי במגן קדמי - 17D 17-22 'מקורי1,055.13כןהונדה סיווק ש

521150K06012- מקורי240לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תפס ימין למגן קדמי

C51350161B

 (ח) תומך שמאל למגן קדמי (מתחת

מקורי83.3כןמאזדה 5 ש' 10-18לפנס) -10

521250K010(ח) מקורי142.57כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15תומך ימין למגן פנימי -12

V5C0825237D11- מקורי520כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן מנוע תחתון

865282W00012- מקורי272כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך ימין למגן קדמי

מקורי350.34כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך ימ' למגן אח' (ארוך)-74216011

71145TGGE0017 - '5תושבת לוחית רישוי קדD 17-22 'מקורי347.59כןהונדה סיווק ש

C513500S1(ח) מקורי226.88כןמאזדה 5 ש' 10-18מגן קדמי פנימי (פלסטיק) 10-14

A118880230219 - 'קלאס ש' 13-22פס קישוט שמ' למגן אח CLA מקורי1,372.37לאמרצדס

51420F401017 - מגן מנוע תחתון קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,556.58כן22

מקורי9,819.11לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מגן קדמי חיצוני 5111738989615-17

85010W007P(שחור) מקורי2,478.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי - 18

מקורי54.03כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תומך ימין למגן קדמי -9546200311

86573G500016 - מקורי148.5כןקאיה נירו 16-23כונס אוויר פנימי במגן קדמי שמאל

6400J94321 - מקורי1,532.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן קדמי פנימי עליון

מקורי110.44לאלקסוס UX200 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521277690819

מקורי86.52לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כיסוי וו גרירה במגן קד' -9522905311

10021180SPRP21 - ש' - 21מגן אח' חיצוני עליון EHS מקורי4,373.20לאאם ג'י

V565955966A17 - מקורי291לאסקודה קודיאק ש' 17-22מנוע מתיז לפנס ראשי ימין

7881136000ACY18 - 'מקורי872.4לאסאנגיונג רקסטון - 18פינה שמ' למגן אח

V5C6853666E9B915- מקורי350לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גריל תחתון ימין עם חור לערפל

B61K50070A17 - 4/5מגן קדמי פנימיD 13-18 'מקורי1,460.94לאמאזדה 3 ש

B61K500S017 - 4/5מגן תחתון למגן קדמיD 13-18 'מקורי366.08לאמאזדה 3 ש

V4M0807733DKA817-20 ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי Q5 מקורי2,589.00לאאודי

71102TM8A0009-12 - מקורי341.33כןהונדה אינסייט 09-14כיסוי פנס ערפל ימין

865222P000(ח) מקורי138.6כןקאיה סורנטו ש' 10-12סורג מגן קדמי -10

6400J469

 PHEV 18 - מגן קדמי חיצוני

(LUXURY)15-20 'מקורי4,858.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש

V5FA80700920 - מקורי64כןסיאט לאון ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

V8W6807682NRN417 - ש' 17-22גריל תחתון ימין A5 מקורי1,871.00לאאודי

מקורי676.34כןסיטרואן ג'אמפי - 18תומך ימין למגן קדמי - 982609548018



B63C50C21A17 - 4/5גריל תחתון שמאלD 13-18 'מקורי710.48כןמאזדה 3 ש

620901KA1A10- מקורי1,691.04לאניסאן ג'וק 10-14קלקר למגן קדמי

85071JD01A(5 מקומות) מקורי35.93כןניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן אח' -08

B63B5168417 - 4/5מסגרת לפנס ערפל ימיןD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

מקורי133.49לאאופל מוקה X ש' 17-20תומך שמאל למגן קדמי - 4247810717

V575807441E9B920 - 'מקורי91כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אח

V5L0807221F14- מקורי4,336.00כןסקודה יטי 14-18מגן קדמי חיצוני

7452SL(ח) ש' 09-11פס קישוט למגן קדמי ימין  - 09 C-5 מקורי793.68כןסיטרואן

74900TM8A01(ח) מקורי2,032.57כןהונדה אינסייט 09-14ספוילר תחתון לתא מטען

622564AF0A17 - מקורי503.81כןניסאן סנטרה ש' 17-19גריל תחתון ימין

V5E0955109HGRU14- מקורי66כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מתז פנס שמאל

521790K010(ח) מקורי461.4כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מסגרת לוחית רישוי אח' -06

620787187R(ח) 3D 13- '3/5תושבת לוחית רישוי קדD/CW 10-16 'מקורי1,172.16כןרנו מגאן ש

DA6J50C11(ח) 4גריל תחתון ימין ללא חור 15-16D/5D 15-21 'מקורי77.93כןמאזדה 2 ש

850B28828R(ח) 3D 12-  3/5מגן אח' חיצוני תחתוןD/CW 10-16 'מקורי2,305.41כןרנו מגאן ש

מקורי1,239.73כןפורד מונדאו ש' 08-12פח אבנים/ספוילר אחורי 5D (ח)1499663

6405A231HA18 - ספוילר/פח אבנים קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,652.00כן21

7243468P00000M16 - מקורי114.2כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מכסה תחתון למגן קדמי

5701405030

תומך שמאל למגן קדמי (בומבה) -09 

מקורי853.06כןטויוטה אוונסיס 09-14(ח)

GHR451694A13 - תושבת לפנס ערפל שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי75.86כן18

850767381R

פס קישוט ימ' למגן אח' (המשך כנף) - 

מקורי650.62לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 1815-21

850446420R13- '5תומך ימ' למגן אחD 13-19  מקורי573.6כןרנו קליאו

KDY03488Y13 - 4/5תומך בומבה שמאל למגן קדמיD 13-18 'מקורי77.55לאמאזדה 3 ש

6410B93018 - תומך למגן אחורי פנימי מרכזי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי235כן21

מקורי178.33כןטויוטה אוונסיס 09-14תומך שמ' למגן אח' (צדדי קצר) -525630505013

86611F1100

מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים 16-

מקורי4,291.30לאקאיה ספורטג' ש' 1816-21

מקורי166.8כןטויוטה אוונסיס 09-14תפס ימין למגן אחורי 12- (ח)5257705030

86554F2000(ח) מקורי264כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך ימין תחתון למגן קדמי -16

622544890R18 - מקורי1,725.18כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג מגן קדמי

15217174D 08-10 'מקורי158.68לאפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי וו גרירה במגן אח

865612G000(ח) מקורי655.1כןקאיה מגנטיס ש' 07-08סורג מגן קדמי 05-06

86519F200016- מקורי128לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תושבת לוחית רישוי קדמית

865712W00012- מקורי670כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך מרכזי תחתון למגן קדמי

V5F0825189E16 - מקורי433כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי תחתון אחורי

6400J62718 - מקורי2,550.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי פנימי

865712T01012 - מקורי700.1כןקאיה אופטימה ש' 12-15חיזוק מגן קדמי פנימי

V6F0853666CGRUFR 17 - מקורי535לאסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

1493735S0B22 - ש' - 22מגן אח' חיצוני עליון Y מקורי2,149.78לאטסלה מודל

מקורי16,643.70לאוולוו S90 ש' 16-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 3984441216

מקורי312.76כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי וו גרירה במגן אח' - 161804098017

V6C0854662CRYP

גריל תחתון ימין עם חור לערפל וניקל - 

מקורי412כןפולקסווגן פולו ש' 145D 10-17 (ח)

מקורי2,200.00לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מגן קדמי חיצוני -521194299211



DL33500U1D

תומך שמאל צדדי למגן קדמי 10-12 

מקורי91.09כןמאזדה 2 ש' 4D4D 10-14 (ח)

A11888583007C45

מגן אח' חיצוני תחתון - 19 

(URBAN/PROGRESSIVE עם 

מקורי5,843.16לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19חיישיני חניה)

6400G21215- מקורי55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימין צדדי למגן קדמי

852103SH0A17 - מקורי1,937.52לאניסאן סנטרה ש' 17-19תומך ימ' למגן אח' בומבה

מקורי843.83לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן מנוע  ימין תחתון -514410622015

F20323SHMH17 - מקורי2,002.63לאניסאן סנטרה ש' 17-19מגן קדמי פנימי

620903TA0A16 - מקורי1,146.46לאניסאן אלטימה ש' 16-18קלקר למגן קדמי

V83F807441X7L19- 'ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן אח Q3 מקורי150לאאודי

V80A807521J9B921- ש' 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי תחתון Q5 מקורי1,141.00לאאודי

מקורי4,930.15לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 5053864516

BGV550C11B12- (ללא חור) 4/5(ח) גריל תחתון ימיןD 09-13 'מקורי155.82כןמאזדה 3 ש

מקורי752.05כןפג'ו 308 ש' 14-20גריל תחתון ימין פנימי 14-18 (ח)1610744380

מקורי661.3כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קלקר למגן קדמי -526144211016

מקורי1,279.76כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי -525354208016

866111Y73015- 5מגן אח' חיצוניD 11-16 מקורי2,033.80לאקאיה פיקנטו

865111Y50015- 5מגן קדמי חיצוניD 11-16 מקורי1,344.80כןקאיה פיקנטו

A177610530019 - ש' -19מגן אח' פנימי A קלאס W177 מקורי7,292.10לאמרצדס

865201Y52015- 5קלקר למגן קדמיD 11-16 מקורי1,348.10כןקאיה פיקנטו

מקורי1,051.50לאפג'ו 308 ש' 14-20מגן מנוע תחתון קדמי -967736368014

850450018R

 CW,5D -10'תומך שמ' צדדי למגן אח

מקורי614.63כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

5271142110B016-  ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי RAV-4 מקורי1,573.92לאטויוטה

850939660R18 - 'מקורי538.69לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

865901Y50015- 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 11-16 מקורי379.8כןקאיה פיקנטו

מקורי3,037.78כןפיג'ו 2008 13-19(ח) מגן קדמי חיצוני עליון  161014398014-15

521690R06016- ש' 13-18מגן אחורי חיצוני תחתון RAV-4 מקורי4,026.02כןטויוטה

735487071(Aabrth) 08 - '3כיסוי וו גרירה במגן אחD 08-20 500 מקורי83כןפיאט

A206610440021 - מגן אח' פנימי

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי5,148.00לא21

A206620000021 - מגן קדמי פנימי

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי3,678.00לא21

V8R0807682JBJI13 - ש' 09-16גריל תחתון ימין עם חור וניקל Q5 מקורי1,265.00לאאודי

מקורי2,913.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מגן קדמי חיצוני - 15 לצבע735622295

A118885440119 - קלאס ש' 13-22גריל תחתון ימין CLA מקורי604.04לאמרצדס

KD4550A12BB12- 'ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן קד CX-5 מקורי5.95כןמאזדה

AD143DI06-08 'חליפי956.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מראה חיצונית שמ

AD145NIV 15 - 'טרייל ש' 15-23מראה חיצונית ימ X חליפי2,951.13לאניסאן

AD146TO10-11 חליפי1,396.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13מראה חיצונית שמ' + איתות

AD148MI15- 'חליפי869.4כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

AD156SK09- 'חליפי1,806.02לאסקודה אוקטביה 09-13מראה חיצונית ימ

AD158TO17 - 'זרוע מגב שמשה אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי300.93כן22

AD160MI08-09 'חליפי1,586.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מראה חיצונית ימ

AD165TO13- 'חליפי268.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ

AD167HO01-05 '4פס קישוט לדלת אח' ימD 01-06 'חליפי166.42כןהונדה סיווק ש

AD168HO01-05 '4פס קישוט לדלת אח' שמD 01-06 'חליפי180.16כןהונדה סיווק ש



AD172OPחליפי199.24לאאופל קורסה/קומבו 93-00מראה חיצונית שמ' -93 ידנית

AD178HY15- חליפי960כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת קדמית ימין

AD184VW05- 'חליפי926.92לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10מראה חיצונית ימ

AD190HY16 - קרוס 16-18טפט עליון לדלת קד' ימין i20 חליפי186.15כןיונדאי

AD190TO16 - 'חליפי406.72כןטויוטה פריוס ש' 16-20משולש קישוט מראה חיצונית שמ

AD192MI13- חליפי1,703.40כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי סף מדרכה (פלסטיק) שמאל

AD193MI13- חליפי1,703.40כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי סף מדרכה (פלסטיק) ימין

AD193SK18-19 חליפי220.02לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית ימין

AD207MA09-  '4/5מראה חיצונית (חשמלית) שמD 09-13 'חליפי586.02לאמאזדה 3 ש

AD21TO19 - '4דלת קד' שמD 19 - 'חליפי5,175.90כןטויוטה קורולה ש

AD220RE16 - חליפי386.02לארנו קדג'אר 16-20כיסוי למראה חיצונית ימין

AD228KI11- '5מראה חיצונית שמD 11-16 חליפי860.02לאקאיה פיקנטו

AD242HY

מראה חיצונית שמ' (חשמלית, חימום, 

חליפי960.02כןיונדאי i20 09-12קיפול ידני )09-11

AD242NI08-09 '4/5מראה חיצונית שמD 08-11 'חליפי782.02לאניסאן טידה ש

AD244PE10- 'חליפי1,106.02לאפיג'ו 3008 10-16מראה חיצונית ימ

AD245RE14 - 'חליפי328.92לארנו טראפיק ש' 14-22כיסוי מראה חיצונית ימ

AD258FI03-08 (ידני) 'חליפי391.23לאפיאט דובלו ש' 03-10מראה חיצונית ימ

AD25RE18 - 'חליפי1,806.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית שמ

AD264RE08-10 'חליפי171.5כןרנו לוגן 08-11פס קישוט לדלת קד' שמ

AD267RE

מראה חיצונית שמ' (חשמלי+חימום) 

חליפי886.02לארנו קנגו 09-1109-18

AD268RE08-10  חליפי486.02לארנו לוגן 08-11מראה חיצונית ימ' חשמלי

AD271RE20 - 'חליפי2,367.71כןרנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

AD273HY07- 'חליפי586.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11מראה חיצונית ימ

9674998780

תומך למגן אח' ימין = שמאל (בומבה) - 

מקורי687.42לאפיג'ו 301 ש' 1313-18

KB8A502H1B17 - 'ש' 17-22תומך ימ' למגן אח CX-5 מקורי72.15לאמאזדה

620103674V14- מקורי2,942.78לארנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני ללא חורים לערפל

86554F100016 - מקורי215.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת ימין למגן קדמי

KB8A50EL1BB17 - ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח' שמאל CX-5 מקורי5.95כןמאזדה

6400J44518 - מקורי441כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון שמאל

מקורי2,920.08כןפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי -217595914

07GMV850031CBB17 - מגן קדמי חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,114.20כן18

V3G080705015-19 מקורי153כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

מקורי2,107.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19סורג מגן קדמי - 531127607014

V6V0807109BV 15 - מקורי745לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי פנימי

98110201VV17-20 מקורי960.51לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט למגן קדמי

514410D23012- 'מקורי1,190.00כןטויוטה יאריס ש' 12-13מגן מנוע ימ

מקורי153.96כןשברולט ספארק 15-18קלקר למגן קדמי - 4242678315

מקורי2,733.47לאפורד פוקוס ש' 06-08מגן אח' פנימי 06-11 סטיישן (ח)1339812

6400K150V 18 - מקורי6,041.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

98116922XT17-20 מקורי412.81כןפיג'ו 5008 17-21כיסוי בסורג מגן קדמי

מקורי3,609.72כןפורד S-MAX ש' 06-14מגן אח' חיצוני תחתון  06-09 (ח)1546307

V3G5807484A15- 'מקורי254כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך ימ' למגן אח

934902P01012 - סליל כרית אוויר להגהi20 12-15 מקורי368לאיונדאי

105807300B21 - ש' - 21מוביל אוויר מרכזי במגן קדמי S מקורי646.55לאטסלה מודל

AC102VW09-10 חליפי350כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פח חזית

AC113FO18 - חליפי522.11כןפורד פיאסטה ש' 13-18פח חזית

AC116FO20 - חליפי5,144.82כןפורד אקספלורר ש' - 20פח חזית

AC121OP05- חליפי350כןאופל אסטרה ש' 05-07פח משקפיים קד' שמאל



AC124SK(AMBITION) 18 - חליפי2,000.90כןסקודה קארוק 18-21פח חזית

AC125CV17 - חליפי5,883.62כןשברולט סילברדו 13-19פח חזית

AC127CV19 - חליפי4,813.88כןשברולט בלייזר - 19גשר על' לפח חזית

AC129CV16 - חליפי965כןשברולט מאליבו ש' 16-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC12SU03-05 חליפי2,000.00כןסובארו פורסטר ש' 03-05פח חזית

AC130CV16 - חליפי3,175.46כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח חזית מושלם

AC138OP15 - חליפי976.51כןאופל קורסה ש' 15-19פח משקפיים קד' שמאל

AC13HY03-05 חליפי1,499.19כןיונדאי גטס ש' 03-05פח חזית

AC144MA15 - 4פח ניצב חזיתD/5D 15-21 'חליפי236.02לאמאזדה 2 ש

620225905R(ח) מקורי3,134.61כןרנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים 16-18

מקורי838.29לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט למגן קדמי -161357348015

86682B200014- 'מקורי431.2לאקאיה סול ש' 14-18פינה ימ' למגן אח

מקורי7,542.42כןפיג'ו 508 ש' 11-18פס קישוט שמ' למגן אח' -11 (ח)745384

105835600C21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי X מקורי267.03לאטסלה מודל

71593TGGA0117 - '5תומך ימ' למגן אחD 17-22 'מקורי109.97לאהונדה סיווק ש

GDK450031EBB10-11 (2.0) מקורי2,983.18לאמאזדה 6  ש' 08-13מגן קדמי חיצוני

620903823R18 - (פלסטיק) מקורי356.79כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי פנימי

V57A854827A9B9

המשך קשת לכנף במגן קדמי שמאל - 

מקורי216כןסקודה קארוק - 2222

866172W00012- (מרובע) 'מקורי35כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך שמ' למגן אח

מקורי177כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08גריל תחתון שמאל 04-06 (ח)5212805020

A167885450520 - פס קישוט ניקל למגן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,925.69לאש' 15-20

מקורי1,527.33לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פס קישוט למגן אח' - 2321867216

CE19519H108-10 מקורי206.68לאמאזדה 5 ש' 05-10ספוילר קד' ימין

מקורי1,132.96לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן קדמי פנימי תחתון -898165113112

מקורי43.01כןפג'ו 308 08-13תומך ימ' למגן אח' (טבעת) 08-10 (ח)742631

מקורי326.93לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' מתחת לפנס -525620222013

71508TGGA00

כיסוי במגן אחורי חיצוני שמאל - 17 

1.0L5D 17-22 'מקורי311.63לאהונדה סיווק ש

V83A807107FGRU

פינה שמאל למגן קד' - 19 

SPORTBACK19 - 'ש Q3 מקורי4,556.00לאאודי

מקורי988לאפיאט 500X ש' 15-18קלקר למגן קדמי -5194730815

6402A274(ח) מקורי388כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון ימין עם ניקל 14-19

מקורי1,216.05לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22קלקר למגן קדמי 8415075718-20

71193SDAA10(ח) מקורי75.66כןהונדה אקורד ש' 03-08תומך צדדי ימין למגן קדמי - 06

A117885043713 - קלאס ש' 13-22קלקר למגן קדמי CLA מקורי1,001.08לאמרצדס

מקורי441.19כןפיג'ו 5008 10-16גריל תחתון ימין -10 (ח)745308

V5G0807050B17 - מקורי107לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

A206885890221 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי1,923.00לא21

68096078AB14 - מקורי4,041.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מגן אח' פנימי

103483300F21 - ש' - 21ספוילר קדמי תחתון X מקורי1,051.72לאטסלה מודל

מקורי978כןפיאט 500X ש' 15-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל -73560449415

86585C550018 - מקורי713.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט למגן קדמי שמאל

C51350070A10- מקורי1,332.38לאמאזדה 5 ש' 10-18מגן קדמי פנימי

AD539NI08- (קיפול מכני) 'חליפי1,386.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14מראה חיצונית שמ

AD540NI08- (קיפול מכני) 'חליפי1,553.00לאניסאן קשקאי ש' 08-14מראה חיצונית ימ

AD542NI14 - 'חליפי2,106.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית שמ

AD640HY15- חליפי5,032.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת אחורית ימין



AD66CI09-12 'חליפי806.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית ימ

AD711TO09-'ש' 07-09מראה חיצונית שמ RAV-4 חליפי1,760.02לאטויוטה

AD756TO14 - 'חליפי906.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19מראה חיצונית ימ

81410F200016 - 'מקורי1,185.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול דלת אח' שמ

5759A02817 - ש' 17-19מדבקה שקופה לדלת אח' ימין ASX מקורי234כןמיצובישי

87611E600015 - 'מקורי273כןיונדאי סונטה ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית שמ

5757A29415- 'מקורי757לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ניקל לחלון דלת אח' ימ

7632B74417 - ש' 17-19מראה חיצונית ימ' מתקפלת לצבע ASX מקורי2,932.00לאמיצובישי

81410F101016 - מקורי655לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנעול דלת אחורית שמאל

7250A131

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 18 

(ח)

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי799כן21

מקורי2,835.46כןשברולט קפטיבה ש' 07-10דלת אח' ימ' 07-09 (ח)95154590

87616S100019 - מקורי390לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי2,276.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 758520290319

5705A80618 - 'קישוט ניקל עליון לדלת קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי921כן21

85241F401017 - 'זרוע מגב שמשה אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי415.07כן22

8546N2

פס קישוט לדלת אח' ימ'  - 05 (שחור) 

מקורי281.79כןסיטרואן C-5 ש' 05-08(ח)

87610D7660

מראה חיצונית שמ' עם חיישן סטיה 

מקורי6,540.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מנתיב - 19

5730B83720 - 'ש' - 20דלת אח' שמ ASX מקורי4,993.00כןמיצובישי

מקורי431.97כןפורד S-MAX ש' 06-14כיסוי מראה חיצונית ימ' 06-08 (ח)1564287

מקורי8,050.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19דלת קד' ימין - 670010255019

87620F1500V 19 - 'מקורי2,318.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית ימ

6512A953XA20 - ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל ASX מקורי3,471.00כןמיצובישי

מקורי9,419.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19דלת קד' שמ' - 670020254019

87621P207021 - מקורי579.7כןקאיה סורנטו ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

83250P200021 - מקורי388.8כןקאיה סורנטו ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל

7632C4452X4 15 - 'מקורי834לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי מראה חיצונית שמ

8546W7(ח) ש' 09-11פס קישוט לדלת אח' ימ'  - 09 C-5 מקורי661.83כןסיטרואן

86180C1100 - 'מקורי97לאיונדאי סונטה ש' 15-17משולש קישוט למראה חיצונית שמ

V575807221TGRU20 - מקורי2,921.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מגן קדמי חיצוני

71110SEA003(ח) מקורי339כןהונדה אקורד ש' 03-08ספוילר/פח אבנים קדמי 03-04

מקורי231.09כןאופל מוקה X ש' 17-20תומך צדדי שמ' למגן אח' - 4254131417

מקורי2,686.89לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' פנימי - 16 (סטיישן)39016274

מקורי3,030.59לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 160870348013

622A0BH00H07- 'מקורי71.17לאניסאן נוט ש' 07-13כיסוי וו גרירה במגן קד

V3V080724815-17 מקורי117כןסקודה סופרב ש' 15-22קלקר למגן קדמי

7177168L00(ח) מקורי430.9כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16ספוילר/פח אבנים קדמי -11

7414ZT(ברלינגו) מקורי434.92לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג מגן קדמי עליון 10- 09

V575853666Q9B920 - מקורי321כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין

מקורי90.81לאטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין -521274790007

מקורי14,606.80לאקאדילאק XT5 17-21מגן קדמי חיצוני - 8450529117

108417400D21 - מקורי439.66לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן מנוע תחתון

501001685ABDYJ23 - מקורי1,745.68לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23מגן קדמי פנימי

622210009R15-17 'מקורי298.05כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמ' למגן אח



מקורי2,180.00לאאיווקו  דיילי 15-18פח אחורי חיצוני תחתון - 9948929415

V8U0863821A13 - ש' 11-18מגן מנוע תחתון Q3 מקורי1,379.00לאאודי

מקורי300לאטויוטה פריוס ש' 07-12ספוילר/פח אבנים קדמי 768514701007-08

מקורי1,335.87לאשברולט קרוז 08-20מגן אח' פנימי (אלומניום) 9596212711-13

850226PA1B20 - מקורי7,038.86כןניסאן ג'וק - 20מגן אח' חיצוני אדום

מקורי6,298.70כןאופל אינסיגניה 17-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 3921101617

V5758076819B920 - מקורי59לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי גריל תחתון שמאל

7452LX

 L=R  - 07  'סט קישוט צדדי למגן אח

מקורי693.59כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10(ח)

E771SSJ000

כיסוי עליון למגן אחורי חיצוני - 19 

מקורי295לאסובארו פורסטר - 19(אביזר חברה)

71193TM8A0109-14 מקורי286.92לאהונדה אינסייט 09-14תומך ימין צדדי למגן קדמי

86513F100016 - מקורי256.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V575807055A9B920 - מקורי131לאסיאט אטקה ש' 16-21גריל שמאל במגן אחורי

מקורי1,996.00לאטויוטה קורולה ש' 10-13מגן אח' חיצוני 521591294110-11

מקורי630.64לאטויוטה קורולה ש' 10-13מגן אח' פנימי 521711220010-11

7452ZH(ח) מקורי559.45כןסיטרואן סי-קרוסר 08-10גומי מבודד למגן אחורי -08

7183065J0006-11 'מקורי112.4לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תומך ימ' למגן אח

מקורי2,007.53לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מגן אח' פנימי - 1277630517

5370B50115-  מקורי1,771.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן מנוע תחתון

מקורי428לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט ניקל למגן קדמי ימין - 73552702613

291301R00011- ש' 11-18מגן מנוע תחתון קד' שמאל i25 מקורי842לאיונדאי אקסנט

A118885430119 - קלאס ש' 13-22גריל תחתון שמאל CLA מקורי604.04לאמרצדס

865112W00012- מקורי1,581.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני ללא מתיז מים

6QE27RXFAB(רוביקון) מקורי6,003.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני - 18

5VW91LXHAA15 - 'מקורי156כןקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי2,777.29לאשברולט קפטיבה ש' 07-10מגן קדמי חיצוני 9643323407-10

86543AR01021 - ש' - 21גריל תחתון שמאל G80 מקורי294לאגנסיס

מקורי68.28לאלינק אנד קו 01 - 22תושבת מצלמה קדמית - 888968154622

V3G08538352ZZ(ח) מקורי858לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט ניקל למגן אח' 15-19

V6R0853665E9B9GTI 10-13 5גריל תחתון שמאלD 10-17 'מקורי586לאפולקסווגן פולו ש

BHN1500T1F13- 4/5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

521270F06013-'מקורי209.4כןטויוטה וורסו 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי897.79כןפיג'ו 2008 13-19פינה ימ' למגן אח' 14-15 (ח)1610116480

מקורי1,370.99לאפיג'ו 2008 13-19מגן אח' פנימי -980861668014

814820F06013-מקורי106.47כןטויוטה וורסו 13-18גריל לערפל קד' שמאל

V8U0807682P4U815 - ש' 11-18גריל תחתון ימין Q3 מקורי488לאאודי

87251D3000SHS15 - מקורי67לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גגון קד' שמאל

86565C501015-17 מקורי1,546.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

מקורי1,493.29כןפיג'ו 2008 13-19פח אבנים/ספוילר אחורי 967805548014-15

BHN15010113-16 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי ימיןD 13-18 'מקורי77.89לאמאזדה 3 ש

866853X100

תפס תחתון אמצעי למגן אחורי פנימי 

מקורי79לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-1411-15

מקורי703לאטויוטה אוונסיס 15-18מסגרת לפנס ערפל ימין -814810504015

5211947969V 13-14 מקורי4,911.68כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני

865812S30010- מסגרת ניקל גריל תחתון שמאלIX35 10-15 מקורי1,089.00כןיונדאי

86665C501015-17 מקורי2,081.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20פח אבנים/ספויילר אחורי

850222793R

מגן אח' חיצוני פלואנס  דגם חשמלי -  

09-134D 09-15 'מקורי1,915.88כןרנו פלואנס ש

מקורי3,487.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני -15 (ח)5211947949



850446056R18 - 'מקורי168.6כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

A253885810420 - גריל תחתון ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,010.34לאש' 15-21

86566J900018-20 מקורי229כןיונדאי קונה ש' - 18קישוט רשת למגן קדמי ימין

AD273RE20 - 'חליפי2,146.80כןרנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ

AD274VW08-11 'חליפי717.6כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פס קישוט לדלת אח' שמ

AD277FO00- חליפי386.02לאפורד פוקוס ש' 00-05מראה חיצונית ימ' חשמלי

AD285FO08- חליפי806.02לאפורד פוקוס ש' 08-11מראה חיצונית ימ' + איתות

AD289RE20 - 'חליפי1,360.48כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ

AD28CV08-15 'חליפי2,548.31כןשברולט קרוז 08-20דלת אח' ימ

AD294RE16-18 'חליפי1,506.02לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית שמ

AD297RE16 - 'חליפי1,506.02לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית ימ

AD299HY11- 'ש' 11-18מראה חיצונית ימ i25 חליפי806.02לאיונדאי אקסנט

AD2CV07-09 'מראה חיצונית ימ

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי640.02לא

AD2MG18 - 'ש' 18-23דלת אח' ימ ZS חליפי5,467.21כןאם ג'י

AD301RE09- (שחור) '4פס קישוט לדלת אח' שמD 09-15 'חליפי455.23לארנו פלואנס ש

AD302RE09- (שחור) '4פס קישוט לדלת אח' ימD 09-15 'חליפי455.23לארנו פלואנס ש

AD303MA13-16 '4/5מראה חיצונית שמD 13-18 'חליפי1,086.02לאמאזדה 3 ש

AD311RE09- 4פנס איתות למראה שמאלD 09-15 'חליפי176.02לארנו פלואנס ש

AD314HY11- (מושלמת) 'ש' 11-15מראה חיצונית שמ i35 חליפי760.02לאיונדאי אלנטרה

AD321KI12- '4מראה חיצונית שמD 12-16 'חליפי1,041.92לאקאיה ריו ש

AD32SE12 - חליפי196.02לאסיאט לאון ש' 12-19כיסוי למראה חיצונית ימין

AD349FO

מראה חיצונית שמ' מתקפלת + איתות -

חליפי1,960.02לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20 20

AD35SE13 - חליפי1,860.02לאסיאט לאון ש' 12-19מראה חיצונית ימ' עם איתות

AD366MA4/5D 04-08 '4מראה חיצונית ימD 04-09 'חליפי496.02לאמאזדה 3 ש

AD367MA4/5D 04-08 '4מראה חיצונית שמD 04-09 'חליפי496.02לאמאזדה 3 ש

AD371MI15- חליפי2,255.30כןמיצובישי טרייטון 15-19דלת קדמית ימין

AD381MI07- מראה חיצונית ימ' חשמלית

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,286.02לא15

AD388RE09-14  4מראה חיצונית ימ' חשמליD 09-15 'חליפי860.02לארנו פלואנס ש

AD3LE19 - ש' 19-23כיסוי סף מדרכה ימין ES חליפי2,478.60כןלקסוס

AD411RE13- חליפי849.34כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ' ניקל

AD414RE13- חליפי198.68כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ' לצבע

AD421RE13- '5מראה חיצונית שמD 13-19  חליפי806.02לארנו קליאו

AD431SU15- 'חליפי3,156.90כןסובארו אאוטבק ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

AD434RE16 - 'חליפי240.15כןרנו קדג'אר 16-20ניקל לפס קישוט לדלת אח' שמ

AD447SU(X דגם) חליפי1,190.00כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת אח' שמ' - 19

AD450RE17 - '4 ש' 17-23כיסוי מראה חיצונית ימD חליפי268.02לארנו גרנד קופה

AD454RE14 - 'חליפי1,356.02לארנו טראפיק ש' 14-22מראה חיצונית ימ

6400G16413-15 ( שחור) מקורי538כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מסגרת ימין לערפל

מקורי4,088.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן אחורי חיצוני תחתון -73561467115

86590A780016 - מקורי263.5כןקאיה פורטה 13-18ספוילר למגן קדמי

6410C86313- מקורי2,148.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח אבנים/ספוילר אחורי

8831C8(ח) ש' 11-14משענת יד למושב קדמי שמאל - 11 C-4 מקורי1,878.80כןסיטרואן פיקסו

V57A807521F9B922 - מקורי2,621.00לאסקודה קארוק - 22מגן אח' חיצוני תחתון

מקורי929.57כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13סורג מגן קדמי-161109528011

UR5650AB0D(ח) פיק אפ 07-10תומך צדדי ימין למגן קדמי 07-10 BT-50 מקורי86.41כןמאזדה

V4K080761119 - ש' 18-22מגן מצננים תחתון A6 מקורי791לאאודי



7452ZA11- 'מקורי612.5לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פס גומי למגן אח

מקורי7,153.09כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן אח' חיצוני (מושלם) (ניקל) -898153277412

865142R0005D 07-12 -5תפס צדדי ימין למגן קדמיD 07-12 'ש i30 מקורי186כןיונדאי

865821W500(ח) 4תומך ימין למגן קדמי - 15D 12-16 'מקורי84.4כןקאיה ריו ש

9810963580

סורג מגן קדמי תחתון - 15 (ברלינגו) 

מקורי784.17כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18(ח)

86522A7810V 16 - מקורי438.4כןקאיה פורטה 13-18סורג מגן קדמי

מקורי704.83לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18ספוילר קד' ימין - 1338715613

A1178801100999917-19 מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי9,578.00לא13-19

מקורי212.64לאפורד פוקוס ש' 08-11גריל תחתון ימין (ללא ערפל) 153883308-11

622220011R15- מקורי363.9לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימין למגן קדמי

מקורי131.28לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך שמאל למגן קדמי - 1022902118

105638100C

קישוט ניקל תחתון לגריל תחתון ימין - 

מקורי60.65לאטסלה מודל S ש' - 2121

GDK450C21A10- מקורי131.32לאמאזדה 6  ש' 08-13גריל תחתון שמאל

866122T50014- מקורי1,251.80כןקאיה אופטימה ש' 12-15פח אבנים/ספוילר אחורי

V4G0807683BT9415 - ש' 12-17סורג מגן קדמי A6 מקורי1,653.00לאאודי

86525B200014- מקורי219.2לאקאיה סול ש' 14-18ספוילר/פח אבנים קדמי

525360H01012- מקורי266כןטויוטה אייגו ש' 12-14תומך שמאל למגן קדמי

מקורי478כןפיאט טיפו ש' 16-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -16 (ח)735631626

6400C17908- מקורי195לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי פנס ערפל עגול שמאל

מקורי1,333.66לאפיג'ו 208 ש' 12-14מגן אח' פנימי -967280828012

מקורי467.09לאסיטרואן C-3 ש' 17-21סט תומכים ימין+שמאל למגן קדמי - 161803798017

29120A6000(ח) מגן מנוע קדמי ימני-12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי479כן/סטישין

A167885620020 - פח אבנים/ספוילר אחורי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי6,237.54לאש' 15-20

AC145HY

כיסוי (פלסטיק טורפדו)  ימין + שמאל 

חליפי363.12כןיונדאי אקסנט i25 ש' 1111-18

AC146FI07-12 חליפי1,906.04כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14גשר על' לפח חזית

AC148MA17 - ש' 17-22פח ניצב חזית CX-5 חליפי68.02לאמאזדה

AC151HY11- ש' 11-18קורה תומכת מצנן מים i25 חליפי2,348.00כןיונדאי אקסנט

AC152FO11- חליפי350כןפורד קונקט ש' 03-13גשר על' לפח חזית

AC154FI07- חליפי1,106.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פח חזית

AC156TO19 - ש' - 19גשר על' לפח חזית RAV-4 חליפי1,273.14כןטויוטה

AC157TO19 - ש' - 19קורה שמאל לפח חזית RAV-4 חליפי965.83כןטויוטה

AC162FO11-חליפי3,106.02לאפורד אקספלורר ש' 06-11פח חזית

AC166HY16 - חליפי719.67כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי גשר על' לפח חזית

AC16KI08-09 5 ש' 08-09פח חזיתD  חליפי2,267.30כןקאיה סיד

AC170TO19 - 4קורת רוחב/פח חזית תחתוןD 19 - 'חליפי756.2כןטויוטה קורולה ש

AC17CI19 - חליפי1,146.37כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לפח חזית

AC17SK08-11 חליפי1,303.05כןסקודה סופרב ש' 08-13פח חזית

AC181TO19 - 5קורת רוחב/פח חזית תחתוןD/SW 19 - 'חליפי1,310.46כןטויוטה קורולה ש

AC18HO03- ש' 03-08פח חזית CR-V חליפי2,855.24כןהונדה

AC19CH14 - חליפי7,667.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קורת רוחב/פח חזית תחתון



AC19CV5D 08- פח חזית

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי420כן

AC1IN14 - ש' 14-19פח חזית Q50 חליפי2,438.52כןאינפיניטי

AC1MG14 - חליפי459.71כןאם ג'י 3 14-18פח חזית

AC1TE21 - חליפי2,299.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21פח חזית

AC202NI15- טרייל ש' 15-23גשר תחתון לפח חזית X חליפי1,683.03כןניסאן

AC209NI14 - חליפי542.06כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך שמאל לפח חזית

AC21CH17 - חליפי10,302.00כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פח חזית

AC21FO10- חליפי2,831.91כןפורד קונקט ש' 03-13פח חזית

AC21HY05-10 חליפי1,323.35כןיונדאי טוסון ש' 05-10פח חזית

AC24HO(2.0) 08- חליפי1,692.40כןהונדה אקורד ש' 08-11פח חזית

AC25NI06-11 חליפי698.96כןניסאן מיקרה ש' 06-11גשר על' לפח חזית

AC264KI14-חליפי3,069.54לאקאיה סול ש' 14-18פח חזית

AC26HO(2.4) 08- חליפי1,880.51כןהונדה אקורד ש' 08-11פח חזית

AC274VW14- חליפי249.6כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך פח חזית

AC27MA05-10 חליפי1,181.87כןמאזדה 5 ש' 05-10פח חזית

AC27MI15- חליפי950.81כןמיצובישי טרייטון 15-19גשר עליון לפח חזית

AC285VW11 - חליפי157.25כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח משקף קדמי ימין

AC287VW16 - חליפי5,089.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פח חזית

AC29HO12- 4פח חזיתD 12-17 'חליפי1,557.70כןהונדה סיווק ש

V80A807441AMX317-20 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן אח Q5 מקורי179לאאודי

V82A807065AGRU19 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני A1 מקורי7,575.00לאאודי

07BHR150221ABB4D 13- 4/5מגן אח' חיצוניD 13-18 'מקורי4,277.36לאמאזדה 3 ש

625003860R13- 5גשר עליון לפח חזיתD 13-19  מקורי1,969.21לארנו קליאו

23229368

מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים עם ערפל 

מקורי15,721.41לאשברולט סילברדו 13-19- 15

850420008RCW 13-14 3/5מגן אח' פנימי פלסטיקD/CW 10-16 'מקורי919.04לארנו מגאן ש

מקורי4,180.15לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 521594892008

V8V3807682LBMO15 - ש' 12-19גריל תחתון ימין עם ניקל A3 מקורי2,377.00לאאודי

86612F1000

מגן אחורי חיצוני תחתון ללא חיישנים 

מקורי4,729.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-1816-21

A167885740319 - ש' -19גריל תחתון שמאל GLE V167 מקורי1,679.48לאמרצדס

GHP950C21A(ח) מסגרת לפנס ערפל שמאל 13-16

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי72.62כן18

V80A80727817 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי Q5 מקורי137לאאודי

6410C96715- מקורי2,094.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מגן אח' חיצוני

622576574R(ח) מקורי293.22כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קד' שמאל -13

86677C5000(ח) 'מקורי85.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15תומך ימ' למגן אח

620747266R13- מקורי1,457.45לארנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל ימין ניקל

865712S30010- תומך שמאל למגן קדמי כוורתIX35 10-15 מקורי240כןיונדאי

V8V0807065MGRU

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

מקורי6,971.00לאאודי A3 ש' 1212-19

8148202620

כיסוי פנס ערפל +חור לערפל שמאל - 

מקורי1,788.36כןטויוטה קורולה ש' 1613-18

BHT45182Y13- 4/5מתיז מים במגן קדמי שמאלD 13-18 'מקורי762.82כןמאזדה 3 ש

A205885042314-18 סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי965.11לא14-21

מקורי1,788.36לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי פנס ערפל + חור לערפל ימין - 814810263016

מקורי6,375.02לאשברולט טראוורס 13-16מגן אח' חיצוני תחתון - 2346836213

39835477(R DESIGN) 15 - ש' 15-22ספוילר קדמי XC90 מקורי3,703.54לאוולוו



GHR250221ABB13- (סטיישן) מגן אח' חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,193.25לא18

86555D3000

תומך שמאל למגן קדמי (שוכב) - 15 

מקורי154כןיונדאי טוסון ש' 15-20(ח)

V8V380721712 - ש' 12-19מגן קדמי פנימי מרכזי A3 מקורי168לאאודי

V4G0807647BBMTV 15 - ש' 12-17גריל תחתון שמאל A6 מקורי1,871.00לאאודי

מקורי206.09כןשברולט ספארק 15-18גריל תחתון שמאל עם חור לערפל - 9539343415

86612A900015-17 מקורי2,129.10כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן אחורי חיצוני תחתון

850221288R14- מקורי1,453.74כןרנו קליאו סטיישן 14-18מגן אחורי חיצוני

261524170R

גריל תחתון ימין לצבע עם ערפל (סט) - 

134D 09-15 'מקורי337.32לארנו פלואנס ש

AC458CI05- ש' 05-10פח חזית  C-4 חליפי451.46כןסיטרואן

AC459CI13- חליפי1,764.42כןסיטרואן נמו/ביפר 12-14פח חזית

AC459MA13- 4/5גשר על' לפח חזיתD 13-18 'חליפי277.5כןמאזדה 3 ש

AC459TO13- חליפי233.66כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקפיים קד' שמאל

AC474MA13 - פח משקפיים קדמי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי226.25כן18

AC476MA17 - ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין CX-5 חליפי232כןמאזדה

AC479TO17 - תומך צדדי ימין עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי122.94כן22

AC487TO17 - גשר תחתון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,273.14כן22

AC4IS07- חליפי1,877.43כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12פח חזית

AC50SZ08-09 4/5גשר על' ימין לפח חזיתD 08-14 'ש SX4  חליפי135.68כןסוזוקי

AC56SZ08- 4/5גשר על' אמצעי לפח חזיתD 08-14 'ש SX4  חליפי981.07כןסוזוקי

AC6BU10- חליפי350כןביואיק לה קרוס ש' 10-15גשר על' לפח חזית

AC75VW11- חליפי2,670.64כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פח חזית

AC783FO06-09 ('אח) חליפי888.53כןפורד אקספלורר ש' 06-11פח חזית פנימי

AC7IS12- (מושלם) חליפי4,567.41כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פח חזית

AC801FO15 - פח חזית

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי1,062.89כן19

AC802FO15 - חליפי376.67כןפורד אדג' ש' 15-18כיסוי עליון לפח חזית

AC87ME08- חליפי373.58כןמרצדס 204  ש' 08-11גשר על' לפח חזית

AC88MI01-07 חליפי2,073.50כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC89VW14- פח חזית

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

חליפי3,516.93כן17

AC96VW12- פח חזיתCC 12-17 'חליפי7,726.02לאפולקסווגן פאסט ש

625006894R11-19 מקורי4,180.56לארנו מאסטר ש' 09-22פח חזית

מקורי156.4כןשברולט ספארק 15-18פח משקפיים קד' שמאל - 15 (ח)95368728

622105747R17 - 5קורה קדמית לערסל מנועD 13-19  מקורי2,173.30לארנו קליאו

5823065J0000006-11 מקורי1,035.90לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15גשר על' מרכזי לפח חזית

פח ניצב חזית - 532096020018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי597.59כן21

מקורי228.69לאשברולט טראקס ש' 13-16תומך ימין לפח חזית - 9517427213

מקורי1,787.50כןשברולט טראוורס 13-16פח חזית - 2297142613

5823064R0000017 - קרוסאובר 17-21גשר על' לפח חזית SX4 מקורי2,651.10כןסוזוקי

V5N0805932B11 - מקורי188לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פח משקפיים קדמי ימין

64101H690019 - מקורי1,863.00כןיונדאי אקסנט 19-22פח חזית

7238062R0100017 - מקורי400.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21קורת רוחב/פח חזית תחתון

מקורי1,076.76לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח משקפיים קדמי ימין - 8426367218

V5G080593113 - מקורי152לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח משקפיים קד' שמאל



7416H2(ח) ש' 09-11סט תומכים  צדדיים למגן אח' -09 C-5 מקורי535.15כןסיטרואן

V4M0807681AA4W317 - ש' 15-21גריל תחתון שמאל Q7 מקורי1,653.00כןאודי

DK8A50A11ABB17 - ש' 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין CX-3 מקורי103.86כןמאזדה

מקורי4,666.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן קדמי חיצוני+ חיישנים -521190791315

DD1L5017017 - 'ש' 17-21תושבת לוחית רישוי קד CX-3 מקורי160.48לאמאזדה

7171173S1079920 - מקורי3,421.50כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מגן קדמי חיצוני

865131Y00011- 5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 11-16 מקורי177.8לאקאיה פיקנטו

DDYL5022XDBB17 - ש' 17-21מגן אח' חיצוני ללא חיישנים CX-3 מקורי3,022.13לאמאזדה

מקורי5,215.84לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני (סטיישן) - 1336459916

V5E0807217F-RS 14 מקורי2,650.00לאסקודה אוקטביה 13-16מגן קדמי חיצוני

52119F490017-19 מגן קדמי חיצוני עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,865.00כן22

1632656380

סט תושבות לפנס ערפל ימין + שמאל - 

מקורי724.99כןסיטרואן ברלינגו - 1919 (ח)

מקורי52.78כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תושבת לוחית רישוי 07-10 (ח)96803633

V5FF807984GRU21 - 'מקורי1,133.00לאקופרה פורמנטור - 21פינה ימ' למגן אח

V8U082520715 - ש' 11-18מגן גחון אמצעי שמאל Q3 מקורי1,034.00כןאודי

71518TGGA50ZF20 - '5פס קישוט שמ' למגן אחD 17-22 'מקורי1,101.12כןהונדה סיווק ש

852281KA0A(ח) מקורי283.05לאניסאן ג'וק 10-14תפס צדדי ימ' למגן אח' -10

מגן קדמי פנימי 5202160200-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי2,395.96לא13

865510X000

תומך שמאל למגן קדמי (עליון) 08-09 

מקורי46כןיונדאי i10 ש' 08-14(ח)

865321Y00011-14(כוורת) 5מגן קדמי פנימי תחתוןD 11-16 מקורי164.5כןקאיה פיקנטו

V5FF8070569B921 - מקורי170כןקופרה פורמנטור - 21תומך ימין למגן קדמי

865691Y00011-14 5סורג מגן קדמי+ תושבת מספרD 11-16 מקורי870.6לאקאיה פיקנטו

V5FF80757604121 - מקורי248כןקופרה פורמנטור - 21גריל תחתון ימין

7172180M005PK09- מקורי192.4כןסוזוקי ספלאש 09-15סורג מגן קדמי תחתון

V57A853665A9B918 - מקורי53כןסקודה קארוק 18-21כיסוי חיצוני בגריל תחתון שמאל

106195400H21 - ש' - 21מגן קדמי פנימי S מקורי1,000.00לאטסלה מודל

7181179J007995D 11- 4/5מגן אח' חיצוניD 08-14 'ש SX4  מקורי2,582.40כןסוזוקי

V6R6807863B10- '5תומך מרכזי למגן אחD 10-17 'מקורי331לאפולקסווגן פולו ש

V82A80725119 - ש' - 19קלקר למגן קדמי A1 מקורי687כןאודי

57702SJ301(EYESIGHT) 19 - מקורי7,245.00לאסובארו פורסטר - 19מגן אח' חיצוני

71185SEA902(ח) מקורי988.75כןהונדה אקורד ש' 03-08תומך מגן קדמי 06-07

V82A8070629B919 - ש' - 19ספוילר קד' ימין A1 מקורי587לאאודי

מקורי352כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פס קישוט עליון לדלת אח' ימ' - 757630206019

מקורי370כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ציר תחתון דלת אחורית ימ' - 687700208019

מקורי1,506.00לאפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' שמ' -73560365915

8723A12220 - מקורי252לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מוט לאנטנה

מקורי841כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אטם לדלת קדמי ימין (על הבודי) - 623110234019

87752R010021 - מקורי1,558.50לאקאיה קרניבל ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

79480G200016 - 'מקורי466כןיונדאי איוניק ש' 16-20מעצור לדלת אח' שמ

מקורי2,528.92לאשברולט ספארק 11-15דלת אח' שמ' 95912984-11

87620H8050V 18 - 'מקורי2,272.40לאקאיה סטוניק - 18מראה חיצונית ימ

7632C51215 - 'מקורי1,103.00כןמיצובישי טרייטון 15-19זכוכית מראה חיצונית ימ

87620G610121 - 'מראה חיצונית ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,779.40לא

5757A29115 - מקורי1,193.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי גשם לדלת אחורית שמאל

7507442050C0

פס קישוט תחתון לדלת קדמית שמאל 

E-MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי2,105.00כןטויוטה



7407A71918 - 'משולש קישוט מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי785כן21

מקורי770כןפיאט 500X ש' 15-18טפט לדלת קדמית שמאל -15 (ח)51939968

8546V208-09 'מקורי223.46כןפג'ו 308 08-13פס קישוט לדלת אח' שמ

V5F395570712 - 'מקורי243כןסיאט לאון ש' 12-19זרוע מגב שמשה אח

8794042B7013- 'ש' 13-18מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי2,128.33לאטויוטה

87752F113019 - מקורי4,483.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה ימין + ניקל

86363F900019 - מקורי288כןיונדאי אקסנט 19-22טפט לדלת קד' שמאל

7632A82810- 'מקורי2,487.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מראה חיצונית ימ

8723A424HG18 - מקורי739לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי אנטנה

7632D64620 - 'מקורי3,235.00כןמיצובישי טרייטון - 20מראה חיצונית ימ

82860J780020 - מקורי146.1כןקאיה אקס סיד - 20טפט קשת עליון לדלת קד' ימין

DA6V691G7V 17 - '4זכוכית מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי367.58כןמאזדה 2 ש

7632D71620 - מקורי815כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

7585102903SW 19 - 5כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD/SW 19 - 'מקורי2,377.00כןטויוטה קורולה ש

82661P281021 - מקורי1,116.70לאקאיה סורנטו ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

7585202902

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 19 

SW5D/SW 19 - 'מקורי2,276.00כןטויוטה קורולה ש

98812S100019 - 'מקורי87לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי זרוע מגב שמשה אח

863622L20009- (סטישין)09-12טפט לדלת קד' שמ' קשת CW i30 מקורי61לאיונדאי

מקורי307.61לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כיסוי למראה חיצונית ימין - 910811400019

39042958V 15 - 'מקורי127.69לאאופל קורסה ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד

57731SJ05019-21 מקורי732לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל

865170X00008-09 'ש' 08-14כיסוי וו גרירה במגן קד i10 מקורי68לאיונדאי

39120001V 16 - מקורי3,666.85לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני

16175368XT

סט תומכים ימין + שמאל למגן קדמי - 

מקורי795.96לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1616-18

מקורי61.89כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מגן מנוע קדמי ימין-11 (ח)95491330

V5L0807093A14 - מקורי218לאסקודה יטי 14-18מגן מנוע תחתון

תומך שמאל צדדי למגן קדמי 5211660200-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי762.3כן13

מקורי4,889.13לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 3912000216

מקורי2,573.70כןסיטרואן ברלינגו - 19מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים - 981676568019

68196533AA12 - מקורי1,410.90לאדודג' ראם 12-19ספוילר קדמי

620304GA0A14 - ש' 14-19מגן קדמי פנימי Q50 מקורי3,198.63לאאינפיניטי

521520K07015- מקורי4,259.45כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה ניקל למגן אחורי חיצוני שמאל

גריל תחתון ימין עם חור לערפל 520306001009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי720לא13

57715SJ32019 - מקורי888כןסובארו פורסטר - 19תומך חיצוני ימין למגן קדמי

V83A807683A9B919 - ש' - 19סורג מגן קדמי Q3 מקורי908כןאודי

865911W20012- 5פס קישוט למגן קדמיD 12-16 'מקורי185.8לאקאיה ריו ש

57715SJ33019 - מקורי871לאסובארו פורסטר - 19תומך חצוני שמאל למגן קדמי

62227AX600

קליפס לבן שמאל (נקבה) למגן קדמי -

מקורי33.97לאניסאן מיקרה ש' 0606-11

866301J00009-11 (פלסטיק) מגן אח' פנימיi20 09-12 מקורי789כןיונדאי

V5F0807241AGRU13-16 'מקורי221כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד

7175173K105PK08-10 מקורי91.6לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גריל תחתון ימין עם ערפל

V1T0807863C(ח) מקורי130כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך מרכזי למגן אח' -06-10



56410FL01018 - ש' - 18מגן מנוע תחתון XV מקורי1,480.00לאסובארו

865141W20012-14 5תומך צדדי ימין למגן קדמיD 12-16 'מקורי148.7כןקאיה ריו ש

6556061MA100013 - קרוסאובר 13-16מגן אח' פנימי SX4 מקורי1,259.50לאסוזוקי

5216260050

כיסוי פלסטיק מדרכה למגן אחורי 09-

11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי845לא13

7183161M0013- 'קרוסאובר 13-16תפס ימ' למגן אח SX4 מקורי78.4לאסוזוקי

68037063AE14 - מקורי1,817.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מגן מנוע תחתון

850306PA0A20 - מקורי1,954.95לאניסאן ג'וק - 20מגן אח' פנימי

71193S9A00003-07 ש' 03-08תומך ימין צדדי למגן קדמי CR-V מקורי72.99לאהונדה

865821W20012- (לפנס) 5שפם ימין תחתון לסורגD 12-16 'מקורי48.3לאקאיה ריו ש

866921J00009-11  'כיסוי ימ' למגן אחi20 09-12 מקורי210לאיונדאי

521270H902(ח) מקורי46כןטויוטה אייגו ש' 12-14כיסוי וו גרירה במגן קד' -12

7414YR(פרטנר) מקורי980.46לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי פלסטיק - 09

1607990080

תומך שמאל למגן קדמי (מרובע)-12 

מקורי195.62כןפיג'ו 107 ש' 08-14(ח)

מקורי348לאפיאט 3D 08-20 500כיסוי וו גרירה במגן אח' ניקל - 73545539308

71193TR0A0112- 4תומך צדדי ימין למגן קדמיD 12-17 'מקורי149.01לאהונדה סיווק ש

866423U00015- מקורי292.2לאקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך ימ' למגן אח' בומבה

86350B900014-16 ש' 14-19סורג קדמי i10 מקורי870לאיונדאי

מקורי118.95לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22תומך שמאל למגן קדמי - 5054952317

GDK550C23C08- מקורי42.35לאמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי פנס ערפל שמאל

V8Y0955276GRU

כיסוי וו גרירה במגן קד' ימ'  ספורטבק -

204/5D 20 - 'ש A3 מקורי257לאאודי

29110F150016-18 מקורי2,629.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן מנוע תחתון

98117135XT18 - 'מקורי329.54לאסיטרואן ג'אמפי - 18כיסוי וו גרירה במגן קד

86632B900014-16 ש' 14-19מגן אח' פנימי i10 מקורי1,603.00לאיונדאי

מקורי2,347.73כןפיג'ו 301 ש' 13-18מגן אח' חיצוני -13 (ח)1608728980

V7E0807394C15 - 'תומך ימ' למגן אח

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי486לא15-22

71108T1EG1013-15 ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם חור CR-V מקורי241.8כןהונדה

29110B900014-16 ש' 14-19מגן מנוע תחתון i10 מקורי183לאיונדאי

A243885040120- ש -20ספוילר/פח אבנים קדמי EQA H243 מקורי2,757.51לאמרצדס

86567C550018 - מקורי450.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט למגן קדמי

מקורי210לאטויוטה אוונסיס 09-14פס קישוט למגן אח'-524530501009

865203X70014- ש' 11-15קלקר למגן קדמי i35 מקורי555כןיונדאי אלנטרה

מקורי131.53לאפיג'ו 107 ש' 08-14תומך שמאל למגן קדמי  (צדדי) 74168710-12

KD535007012- ש' 12-16מגן קדמי פנימי CX-5 מקורי1,510.95לאמאזדה

7414LA08 - מקורי833.96לאפיג'ו 107 ש' 08-14מגן אח' פנימי

865112F2005D 06-07 מקורי1,637.40לאקאיה סראטו ש' 06-09מגן קדמי חיצוני

מקורי1,642.38כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ספוילר/פח אבנים קדמי - 981090008015

מקורי95.39לאפיג'ו 107 ש' 08-14תומך צדדי ימ' למגן אח' -74168610

V8R0941453A13- ש' 09-16תומך (שפם)שמאל למגן קדמי Q5 מקורי573לאאודי

KD455015312- (ארוך) ש' 12-16תומך ימין למגן קדמי CX-5 מקורי59.59לאמאזדה

866113X70014- ש' 11-15מגן אח' חיצוני ללא חישנים i35 מקורי2,949.00לאיונדאי אלנטרה

V8R094145409- 16 (לפנס)ש' 09-16שפם תחתון ימין לסורג Q5 מקורי172לאאודי

מקורי871.24כןסיטרואן ג'אמפי - 18קלקר למגן קדמי - 981183988018

863911W00012- '5טפט ניצב דלת אח' ימD 12-16 'מקורי157.8לאקאיה ריו ש

V7P68576019B9

מסגרת לבית מראה חיצונית שמ' -11 

מקורי126לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17(ח)



V8Y083990120 - 4/5טפט לדלת אח' שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי407לאאודי

BBY45802XF4D 09-10 4/5דלת קד' ימיןD 09-13 'מקורי2,739.89לאמאזדה 3 ש

מקורי278.34כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט אחורי לדלת אח' שמאל -13 (ח)9675436480

V5FA833052B20 - 'מקורי5,977.00לאסיאט לאון ש' - 20דלת אח' ימ

מקורי866.96לאשברולט טראקס ש' 17-18אטם לדלת אח (גומי גשם) ימין -9452189317

822824EA1D17 - 'מקורי1,036.25לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט עליון  לחלון דלת אח' ימ

דלת קד' שמ' 6700260711-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי8,202.00כן13

6006566E0H21 - 'ש' - 21דלת אח' ימ S מקורי3,358.19לאטסלה מודל

מקורי525.93כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 240832420

282B34BA0A15 - טרייל ש' 15-23בסיס אנטנה X מקורי443.96כןניסאן

V5JA95543513 - 'מקורי53כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי מגב שמשה אח

9002C3(ח) מקורי4,383.26כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04דלת קד' שמ' 98-04

V2K0853535E9B911- 'מקורי369כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15(ח) פס קישוט לדלת אח' שמ

D652508V35D 07-11 5טפט לדלת קד' ימ' ניצבD 07-14 'מקורי83.43כןמאזדה 2 ש

91054SC05009 - 'מקורי145כןסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי תחתון למראה חיצונית ימ

כיסוי מראה חיצונית שמ' - 190623715

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי700.89לא19

963015FA0B20 - 'מקורי1,243.02כןניסאן מיקרה - 20מראה חיצונית ימ

כיסוי מראה חיצונית ימ' - 203219415

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי559.55לא19

98850G600017 - 'מגב שמשה אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי95.7לא

7410A082XA11- 'מקורי446כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12טפט ניצב דלת אח' ימ

55372018AH20 - 'מקורי9,000.00לאדודג' ראם - 20דלת אח' ימ

760041C020(ח) מקורי2,352.00כןיונדאי גטס ש' 03-05דלת קד' ימין 03-09

2266428

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 20 

4D20 - '4 שD/5/SW מקורי3,357.00כןפורד פוקוס

42352710V 15 - 'מקורי951.72לאשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית שמ

DB2M50660A

גומי גשם לחלון לדלת אחורית ימין - 15 

4D4D/5D 15-21 'מקורי126.19כןמאזדה 2 ש

7632B34813- מקורי1,894.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מראה חיצונית ימ' +איתות

60009SC0219P(ח) מקורי5,383.00כןסובארו פורסטר ש' 09-12דלת קד' ימין-09

2408326

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 20 

4D20 - '4 שD/5/SW מקורי951.32כןפורד פוקוס

876103W21110- 'מקורי2,896.60לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מראה חיצונית שמ

מקורי4,185.40לאפג'ו 308 ש' 14-20מראה חיצונית ימ' 161150878014-18

86695C8000(ח) פח אבנים/ספוילר אחורי -15i20 15-20 מקורי528לאיונדאי

מקורי1,431.38לאוולוו XC90 ש' 15-22ספוילר קד' שמאל - 3982988015

748184587R(ח) 4מגן מנוע תחתון (אמצעי) -09D 09-15 'מקורי175.61כןרנו פלואנס ש

6407A14215- מקורי421לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20קישוט צד עליון ניקל למגן קדמי ימין

מקורי2,198.99לאשברולט סילברדו 13-19גריל תחתון שמאל - 2297863215

LK4Z17757A15 - מקורי3,679.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21מגן קדמי פנימי עליון

68295561AB18 - מקורי6,161.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

86564A261016 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא ניקלD מקורי628.7כןקאיה סיד

מקורי808.5לאטויוטה קאמרי ש' 12-14גריל תחתון שמאל -521280626012

29130A220016-  5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע  - שמאל תחתוןD מקורי210.3לאקאיה סיד

V8S0807109B14 - ש' 14-22מגן קדמי פנימי TT מקורי3,840.00לאאודי

מקורי4,602.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מגן אח' חיצוני -521590696112



261A30853R17 - מקורי732.19כןדאצ'יה לוגאן 17-18גריל תחתון שמאל

865811W70015- 5תומך שמאל למגן קדמיD 12-16 'מקורי84.4לאקאיה ריו ש

V8V480730913 - ש' 12-19מגן אח' פנימי A3 מקורי1,814.00לאאודי

865191W70015- 5תושבת לוחית רישוי קדמיתD 12-16 'מקורי182.5לאקאיה ריו ש

תומך ימין למגן קדמי -525350205013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי550לא15

865542S30010- כיסוי ניקל פנס ערפל ימיןIX35 10-15 מקורי154כןיונדאי

68295569AC18 - מקורי4,452.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מגן אח' פנימי

39847121

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים ומתזים - 

מקורי8,432.51לאוולוו XC-60 ש' 1818-21

850180467R13- מקורי1,100.48כןרנו לטיטיוד ש' 13-15פח אבנים/ספוילר אחורי

865131J50012- תומך צדדי שמאל למגן קדמיi20 12-15 מקורי137כןיונדאי

29110C800015-18 מגן מנוע תחתוןi20 15-20 מקורי1,024.00כןיונדאי

מקורי1,150.83לאשברולט אימפלה ש' 13-18תומך מרכזי למגן אח' -2095804113

מקורי329.6לאשברולט אימפלה ש' 13-18תומך צדדי ימין למגן קדמי -2299447213

86651J900018-20 'מקורי345כןיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי עליון שמ' למגן אח

גריל תחתון שמאל + חור -814820228013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי429.36לא15

620103674V14- מקורי2,942.78לארנו קנגו 09-18מגן קדמי חיצוני עם ערפל

מקורי2,677.88כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן אח' עליון-ללא חיישנים95913301

6400G48617 - תומך ימין למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי89כן19

620220030R15-17 (עם ערפל) מקורי1,628.79לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן קדמי חיצוני

2804224QR0100322 - 'ש' - 22פס קישוט לספוילר אח E-HS9 מקורי1,111.00לאהונגצ'י

KD5356110B12- (קד' אח' גדול) ש' 12-16מגן מנוע תחתון CX-5 מקורי500.21לאמאזדה

A2538805803999920-  מגן אח' חיצוני עליון

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי12,178.46לאש' 15-21

V4N0807065AGRU18 - ש' 18-22מגן קדמי חיצוני A8 מקורי25,259.00לאאודי

מקורי550.18לאסיטרואן ג'אמפי - 18תומך שמאל למגן קדמי - 161504928018

V4N0807067AGRU18 - ש' 18-22מגן אח' חיצוני A8 מקורי16,527.00לאאודי

מקורי2,333.00לאפיאט טיפו ש' 16-18קלקר למגן אח' - 5208572116

מקורי349.01לאפיג'ו 107 ש' 08-14גריל תחתון שמאל -160798768012

814820D33017 - מקורי429.36כןטויוטה יאריס ש' 14-19גריל תחתון שמאל

KD53502J1A12- 'ש' 12-16תומך צדדי שמ' למגן אח CX-5 מקורי67.89לאמאזדה

LE4350031CBB04-05 ש' 04-05מגן קדמי חיצוני MPV מקורי2,290.64לאמאזדה

מקורי274.55כןרנו לוגן 08-11תומך ימ' למגן אח' פנימי 08-10 (ח)8200832182

866202R50009-11 '5קלקר למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי302לאיונדאי

A1568803600999918-19 ש' 13-19מגן קדמי חיצוני GLA X156 מקורי18,999.49לאמרצדס

מקורי116.69כןרנו לוגן 08-11תומך שמ' למגן אח' פנימי 08-10 (ח)8200832181

86551G601017-20 גריל תחתון שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי216.3כן

620229KM0J15- מקורי1,106.24לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן קדמי חיצוני

מקורי7,629.50כןשברולט טראוורס 13-16מגן אח' חיצוני עליון - 2332809513

109531400C21 - מקורי672.41לאטסלה מודל 3 ש' - 21מגן אח' פנימי

מקורי2,597.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17תפוח מוט הילכים - 09 (ח)735467903

86514A600012- תומך צדדי ימין למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי228כן/סטישין

מקורי151.03כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09כיסוי וו גרירה במגן קד' -04 (ח)7701474483

מקורי1,921.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן אח' חיצוני 521594219013-15

A2238802600999921- מגן קדמי חיצוני

מרצדס S CLASS W223 ש' -

מקורי19,819.11לא21



V8U0807441F4U816-18 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' שמ Q3 מקורי106לאאודי

A2238855600999921- מגן אח' חיצוני תחתון

מרצדס S CLASS W223 ש' -

מקורי5,895.72לא21

מקורי101.06כןשברולט טראקס ש' 13-16קלקר למגן קדמי תחתון - 9451889213

86586C550018 - מקורי713.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט למגן קדמי ימין

V8U0807568SD615-18  ש' 11-18פח אבנים/ספוילר אחורי תחתון Q3 מקורי2,214.00לאאודי

6410A65808- מקורי80לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך ימ' למגן אח' צדדי קצר

866182W000(ח) מקורי65כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15תומך ימ' למגן אח' (מרובע)-12

29120B2000(ח) מקורי192.8כןקאיה סול ש' 14-18מגן מנוע ימין -14

85087HV00A17 - 'מקורי1,025.50כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט שמ' למגן אח

מקורי228.86כןטויוטה קאמרי ש' 15-17תושבת לוחית רישוי קד'-15 (ח)7510106050

620224GE0HV 14 - ש' 14-19מגן קדמי חיצוני Q50 מקורי5,593.87כןאינפיניטי

מקורי168.09לאפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן קד' 161074288014-18

960104384R

סט קישוטים לסורג מגן (ימין ושמאל) -

מקורי130.39כןרנו קנגו 1209-18 (ח)

6402A39916 - סורג מגן קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,074.00כן

מקורי922.72לאפיג'ו 108 ש' 15-20סורג מגן קדמי -161220198015

865882P50013- 'מקורי49.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15כיסוי וו גרירה במגן קד

7407A31613- 'מקורי1,079.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנפון ימין למגן קד

פס קישוט שמ' למגן אח' -527530201013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי628.5כן15

מקורי304.12כןסיטרואן קקטוס 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד' - 19 (ח)1632650580

1612202280

גריל למגן קידמי ימ' ללא חור לערפל 

מקורי271.51לאפיג'ו 108 ש' 15-20בלי חור לקישוט -14

86511D401016- מקורי2,073.90לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן קדמי חיצוני

מקורי103.92לאלקסוס  RX ש' 08-22כיסוי וו גרירה ימין במגן קד' -521274890908

B1Z5807147A09- 'מקורי116לאסקודה אוקטביה 09-13תומך שמ' למגן אח

29110E600015-  מקורי1,571.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי מצננים תחתון

86526C552018 - מקורי325כןקאיה סורנטו ש' 15-20גריל תחתון ימין

מקורי1,123.93לאפג'ו 308 ש' 14-20מסגרת לסורג קדמי (ניקל) 161074588014-18

מקורי1,400.40כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן מנוע תחתון קדמי - 981945338018

86520D700015-18 מקורי561לאיונדאי טוסון ש' 15-20קלקר למגן קדמי

521270D916

כיסוי וו גרירה במגן קד' דגם Hybrid ש-

מקורי147.98כןטויוטה יאריס ש' 1312-13

DA6A5611YA15-19 4מגן מצננים תחתוןD/5D 15-21 'מקורי247.1כןמאזדה 2 ש

960172847R

פס קישוט למגן קדמי שמאל (המשך 

מקורי572.35לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף) - 18

86526D710015-18 מקורי989כןיונדאי טוסון ש' 15-20גריל תחתון ימין

6407A169

קישוט עליון ניקל לגריל תחתון שמאל - 

מקורי1,447.00כןמיצובישי ASX ש' 1717-19

86614D400016-  'מקורי120.6לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך ימ' למגן אח

מקורי223.46כןפיג'ו 208 ש' 15-19כיסוי וו גרירה במגן קד' -161347938015

מקורי486.21לאפיג'ו 208 ש' 15-19גריל תחתון ימין עם חור לערפל -981073818015

1613502880

קישוט שחור עם פס לבן לגריל תחתון 

מקורי1,120.14לאפיג'ו 208 ש' 15-19ימין -15

מקורי487.16כןפיג'ו 208 ש' 15-19קישוט ניקל לגריל תחתון שמאל -161350268015

86641D700015- (בומבה) 'מקורי574כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

86613D700015-18 'מקורי229כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך שמ' למגן אח

86511G500016-18 מקורי3,627.90כןקאיה נירו 16-23מגן קדמי חיצוני עליון

86637A600012- תומך מגן אחורי פנימי אמצעי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי69כן/סטישין



מקורי17.2לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19קליפס לביטנה - 94090734019

מקורי1,556.58לאטויוטה פריוס ש' 16-20גשר על' לפח חזית - 20 (חשמלי)5320547901

מקורי6,505.34לאלקסוס  RX ש' 08-22פח חזית - 532014818020

641011R30011-13 ש' 11-18פח חזית i25 מקורי1,016.00לאיונדאי אקסנט

V5N0805588GTSI 11 - מקורי2,943.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פח חזית

165610T28020 - מוביל אוויר עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי681.85לא22

641012B50010- מקורי2,472.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פח חזית

753920K01013 - מקורי37.35כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קליפס לקישוט מגן קדמי

מקורי1,643.56לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי ימין לפח חזית - 8423458118

86570A600012- כיסוי גשר על' לפח חזית

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי769לא/סטישין

מקורי1,213.64לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי גשר על' לפח חזית - 532894709019

BBM45606113 - 4/5תפס עגול בכנף אחוריתD 13-18 'מקורי25.75כןמאזדה 3 ש

53201KK06020 - מקורי7,122.70לאטויוטה היילקס ש' 15-21פח חזית

מקורי1,260.01לאשברולט מאליבו ש' 16-19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 2297821616

53205KK04020 - מקורי1,070.49לאטויוטה היילקס ש' 15-21גשר על' לפח חזית

מקורי3,847.92לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח חזית מושלם - 2278338816

מקורי3,065.99כןאופל קורסה ש' - 20פח חזית - 982371848020

קליפס לבטנה קדמית - 538793005017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי144.45כן22

215794EJ1A14-16 מקורי805.25כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מצננים תחתון

B45A53140(ח) 4/5פח משקפיים קדמי ימין - 13D 13-18 'מקורי476.41כןמאזדה 3 ש

60400SJDG01ZZ(ח) ש' 06-09פח חזית -06 FR-V מקורי3,605.47כןהונדה

V8V0805588A16 - ש' 12-19פח חזית A3 מקורי2,011.00לאאודי

64101K700020 - ש' - 20פח חזית i10 מקורי2,973.00כןיונדאי

מקורי178.62לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קליפס מחזיק שמשה - 85825509

62520AX630

פח משקפיים קדמי ימין (קורת רוחב 

מקורי161.43כןניסאן מיקרה ש' 06-11עליון) 06-11 (ח)

מקורי402.17לאסיטרואן ברלינגו - 19פח משקפיים קדמי ימין - 983052168019

62552JD00A08- מקורי238.67כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח ניצב  חזית

04601TL0G01ZZ

קורת רוחב/פח חזית תחתון ימין  -12 

מקורי325.57כןהונדה אקורד ש' 12-15(ח)

04611TL0G01ZZ

קורת רוחב/פח חזית תחתון שמאל  -

מקורי325.57כןהונדה אקורד ש' 1212-15 (ח)

04602TF0G11ZZ11 - גשר על' לפח חזית

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,493.68כן14

VN1062130115 - מקורי4כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23קליפס למגן אחורי

620789HS0A16 - מקורי284.34לאניסאן אלטימה ש' 16-18כיסוי עליון לפח חזית

04603T5AG10ZZ15 - מקורי1,398.41לאהונדה ג'אז ש' 15-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC29NI10-12 חליפי1,123.00כןניסאן ג'וק 10-14גשר על' לפח חזית

AC2AU09-16 ש' 09-16פח חזית Q5 חליפי2,834.28כןאודי

AC2LE15 -18 ש' 15-23פח חזית NX חליפי3,306.02לאלקסוס

AC307AU98-01 ש' 98-04פח חזית A6 חליפי350כןאודי

AC323AU13- ש' 12-19פח חזית A3 חליפי2,086.02לאאודי

AC34CV11- חליפי1,401.54כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פח חזית

AC35MA08-10 חליפי185.09כןמאזדה 6  ש' 08-13פח משקפיים קדמי ימין

AC38HYחליפי2,426.40כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC3LE16 - ש' 08-22פח חזית RX  חליפי936.02לאלקסוס

AC406MI08- חליפי2,033.58כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12קורת רוחב/פח חזית תחתון



AC409MI09- פח חזית תחתון

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי1,096.00כן

AC413TO4D 03-04 4פח חזיתD 03-04 'חליפי1,135.54כןטויוטה קורולה ש

AC419MI13- חליפי337.25כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי לגשר עליון

AC41HY10- פח חזיתIX35 10-15 חליפי1,150.24כןיונדאי

AC423TO08 - חליפי126.29כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך שמאל לפח חזית

AC428MI

תפס למגן קדמי ימין (מתחבר לפנימי) -

חליפי369.52לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

AC428TO07- חליפי1,011.62כןטויטה אוריס ש' 07-09פח חזית

AC45SZ08-09 4/5פח משקפיים קד' שמאלD 08-14 'ש SX4  חליפי302.56כןסוזוקי

AC45TO03-08 פח חזית

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,961.92לא08

AC463TO16 - חליפי266.58כןטויוטה פריוס ש' 16-20פח ניצב חזית

AC482TO17 - פח משקפיים קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי626.54כן22

AC494TO18 - חליפי760.99כןטויוטה קאמרי ש' - 18קורה תומכת פח חזית ימין

AC577RE04-08 חליפי131.04כןרנו קנגו ש' 04-08פח משקפיים קד' שמאל

AC581RE12- חליפי1,935.05כןרנו קנגו 09-18פח חזית

AC583RE4D 09-13 -4כיסוי עליון  לפח חזיתD 09-15 'חליפי176.67כןרנו פלואנס ש

AC585RE16 - חליפי1,991.37כןרנו קדג'אר 16-20גשר על' לפח חזית

AC587RE4D 17 - 4 ש' 17-23פח חזיתD חליפי2,448.85כןרנו גרנד קופה

AC61TO01-05 ש' 01-05פח חזית RAV-4 חליפי1,636.92כןטויוטה

AC776FO98-00 חליפי350כןפורד מונדאו ש' 98-00פח חזית

AC784FO03-08 (פח) חליפי1,523.15כןפורד קונקט ש' 03-13פח חזית

AC7AU11- ש' 11-18פח חזית A1 חליפי2,793.39כןאודי

AC80MI08-10 4פח משקפיים קדמי ימיןD 08-15 'חליפי267.8כןמיצובישי לנסר ש

AC82MI08- 4גשר על' לפח חזיתD 08-15 'חליפי634.26כןמיצובישי לנסר ש

AC82TO93-97 חליפי85.51כןטויוטה קורולה ש' 93-97פח ניצב חזית

AC83VW11- חליפי3,592.08כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15פח חזית

AC86MI08-חליפי694.18כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פח משקפיים קדמי ימין

דלת קד' שמ' 670026054003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי5,495.32לא08

87620R005021 - 'מקורי6,593.30לאקאיה קרניבל ש' - 21מראה חיצונית ימ

83260R001021 - מקורי336.2לאקאיה קרניבל ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית ימין

8149FJ(ח) ש' 10-16מראה חיצונית שמ' -10 C-3 מקורי744.37כןסיטרואן

670030D53017 - 'מקורי7,359.98כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת אח' ימ

879150K39015 - מקורי476.4כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית ימ' עם איתות

836623X02011 - 'ש' 11-15המשך כיסוי לידית דלת אח' ימ i35 מקורי135לאיונדאי אלנטרה

8545Y0(ח) ש' 10-16פס קישוט לדלת קד' ימ' -10 C-3 מקורי383.26כןסיטרואן

95480182

אטם (גומי גשם חיצוני) לדלת קד' שמ' -

מקורי171.49כןשברולט סוניק ש' 114/5D 11-17 (ח)

83120G200016 - מקורי636כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת אחורית ימין

82110C7000

גומי אטימה לדלת קדמית שמאל - 15 

מקורי394כןיונדאי i20 15-20(בבודי)

7632D714V 20 - 'מקורי815כןמיצובישי טרייטון - 20כיסוי מראה חיצונית ימ

87751C170018 - מקורי3,222.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

מקורי6,318.00לאפיאט טיפו ש' 16-18דלת קד' ימין-5198485316

82652R201022 - 'מקורי248.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23המשך ידית דלת חיצונית אח' שמ

81420R200022 - מקורי1,420.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנגנון נעילה דלת אח ימין

מקורי143.22כןטויוטה קאמרי ש' - 18טפט פנימי לדלת קד' ימין - 759750611018

86392F200016 - מקורי101לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט מדבקה עליון לדלת אח' ימין

82850R201022 - מקורי657לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט שוכב לדלת קד' שמאל



879400K73012 - 'מקורי1,983.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה חיצונית שמ

83220R200022 - מקורי399.6כןקאיה ספורטג' ש' 22-23אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

7407A51021 - מקורי1,158.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית ימין

71322C8D0015 - פח סף ימיןi20 15-20 מקורי4,963.00כןיונדאי

87610J731019 - 5/סטיישן ש' - 19מראה חיצונית שמ' עם איתותD מקורי2,644.40לאקאיה סיד

670010F02009-11 מקורי2,855.00כןטויוטה וורסו 09-12דלת קד' ימין

86300F406017-19 בסיס אנטנה

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי990.07לא22

87650C70104X15 - כיסוי ברגים פנימי מראה שמאלi20 15-20 מקורי156.29לאיונדאי

מקורי6,302.00לאפיאט טיפו ש' 16-18דלת אח' שמ'-5198484516

V575857521AV 16 - 'מקורי563כןסיאט אטקה ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית שמ

V5J0857538AGRU08- 'מקורי226לאסקודה פביה ש' 08-14כיסוי למראה חיצונית ימ

8723A589WA17 - ש' 17-19כיסוי אנטנה ASX מקורי928לאמיצובישי

863832L000

טפט לדלת אח' שמאל (אחורי) 07-11 

מקורי309כןיונדאי i30 ש' 5D 07-12(ח)

86373DB00022- מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 22טפט עומד לדלת קד' ימין

96610G300018 - צופרi30 - 18 מקורי280כןיונדאי

96210G4150EB18 - בסיס לאנטנהi30 - 18 מקורי853כןיונדאי

כיסוי סף מדרכה ימין - 517786005009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,117.22לא13

88820G4100TRY18 - חגורת בטיחות (זכר) קד' ימיןi30 - 18 מקורי224לאיונדאי

75390T0AJ0113 - 'ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ CR-V מקורי752.21כןהונדה

KB7W508V4A17 - ש' 17-22טפט משקוף לדלת אח' ימין CX-5 מקורי40.01לאמאזדה

96200A505012 - אנטנה

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי596כן/סטישין

76004H8000( דגם טורבו) 5דלת קדמית ימין -18D/4D 17-22 'מקורי6,472.80כןקאיה ריו ש

KB7W508W4A17 - ש' 17-22טפט משקוף לדלת אח' שמאל CX-5 מקורי40.01כןמאזדה

87721AT10023 - 'מקורי939.3לאקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קד' שמ

5730B639V 15 - 'מקורי5,993.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' שמ

מקורי733.25לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי אטימה לדלת אחורית שמאל - 757400249019

5727A711HAV 18 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,982.00כן21

82530B900014 - ש' 14-19מוביל שמשה לדלת קדמית שמאל i10 מקורי464לאיונדאי

מקורי861.31לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מעצור לדלת קדמית שמאל = ימין - 686104206019

9002Z1(ח) מקורי11,205.76כןפג'ו 308 08-13דלת קד' שמ' 08-09

מקורי1,282.56לאב.מ.וו 120 ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 5116949239420

מקורי5,265.30לאלקסוס IS250 ש' 08-20דלת אח' ימ' - 670035307015

7632D821

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,163.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 2222

60118F401017 - 'קישוט המשך מראה חיצונית שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי265.6לא22

83210K7000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי150כןיונדאי i10 ש' - 2020

מקורי530כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט עליון לדלת קד' שמאל - 759224703015

879400F05109-11 'מקורי1,778.00כןטויוטה וורסו 09-12מראה חיצונית שמ

מקורי439.4לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט עליון לדלת קד' שמאל - 759864705016

7596547030

מדבקה שחורה אחורית לדלת קד' ימין -

מקורי143.81כןטויוטה פריוס ש' 16-20 16

5757A609XB

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי1,743.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

96610E600015 - מקורי220לאיונדאי סונטה ש' 15-17צופר טונים נמוכים



7000D546XA

נקבת חגורת בטיחות אח' ימ' מושב 

מקורי1,103.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מתקפל -13

8791060N6114-17 מראה חיצונית ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,722.00לא21

8546Y0(ח) פיקסו ש' 10-18פס קישוט לדלת קד' ימ' -10 C-3 מקורי287.29כןסיטרואן

1932573V 14 - 'מקורי2,655.88לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית שמ

V5F0853665B9B913-16 מקורי247לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל

V83A807568TB219 - ש' - 19פח אבנים/ספוילר אחורי Q3 מקורי2,600.00לאאודי

D10J50C2117-18 ש' 17-21מסגרת לפנס ערפל שמאל CX-3 מקורי170.48לאמאזדה

620906PA0A20 - מקורי340.9לאניסאן ג'וק - 20קלקר למגן קדמי

V83A8075789B919 - 'ש' - 19פס קישוט למגן אח Q3 מקורי1,035.00לאאודי

7239251K00(ח) מקורי431.3כןסוזוקי ספלאש 09-15מגן מנוע תחתון שמאל -09

V83A807764RN419 - 'ש' - 19פס קישוט ימ' למגן אח Q3 מקורי937לאאודי

622236PA0A20 - מקורי297.95כןניסאן ג'וק - 20תומך שמאל למגן קדמי

954607645D 11-12 -'4/5תפס צדדי ימ' למגן אחD 11-17 'מקורי72.99לאשברולט סוניק ש

16804701XT21 - מקורי1,548.74כןאופל מוקה ש' - 21מגן אחורי חיצוני תחתון

758908383R13 - (מתחת למנוע) 5מגן מנוע תחתוןD 13-19  מקורי1,243.14כןרנו קליאו

V4K080710918 - ש' 18-22מגן קדמי פנימי A6 מקורי3,465.00לאאודי

9816754880V 19 - 'מקורי1,109.94לאסיטרואן ברלינגו - 19פינה שמ' למגן אח

V5E0807109F17- מקורי1,394.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן קדמי פנימי

מקורי1,524.70כןשברולט ספארק 11-15מגן אח' חיצוני -13 (ח)95297616

מקורי928.59כןאופל מוקה ש' - 21קלקר למגן קדמי - 983525498021

V5FF80737721 - 'מקורי155כןקופרה פורמנטור - 21תומך שמ' למגן אח

7187079J005PK11- '4/5פס קישוט ימ' למגן אחD 08-14 'ש SX4  מקורי232כןסוזוקי

מקורי1,445.65לאאלפא מיטו 10-16מגן אח' חיצוני תחתון (ספוליר) -15608464910

7183173S00QQJ20 - מקורי1,084.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פח אבנים/ספוילר אחורי

71593SWAA0107-09 'ש' 03-08תומך ימ' סרגל למגן אח CR-V מקורי272.96לאהונדה

V5E0807241C17- 'מקורי41כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי וו גרירה במגן קד

86636SC020VW09- מקורי425לאסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי ימין לשפריצר במגן קדמי

284521768R

סט תומכים לחיישנים בסורג מגן קדמי - 

מקורי736.77לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

V5FF807568B04121 - מקורי1,112.00לאקופרה פורמנטור - 21פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,245.63כןטויוטה אוונסיס 09-14קלקר למגן קדמי -526110501109

7452XR

מגן אח' חיצוני (ללא חורים לחיישנים) 

מקורי2,317.75לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-1110-18

85226JD00A(ח) מקורי45.29כןניסאן קשקאי ש' 08-14תושבת מגן אחורי צדדי ימ' -08

V5E5807521A

פח אבנים/ספויילר אחורי עם חיישנים -

מקורי320כןסקודה אוקטביה 1313-16

57707XC03A20 - מקורי508לאסובארו איבולטיס - 20תומך שמאל למגן קדמי

7410KK10- פיקסו ש' 10-18מגן אחורי תחתון C-3 מקורי794.94לאסיטרואן

865201Y020

קלקר למגן קדמי (פנימי פלסטיק כוורת 

11-14(5D 11-16 מקורי943.7לאקאיה פיקנטו

מקורי1,748.23לאטויוטה פריוס ש' 13-15מגן קדמי חיצוני -13 (ייבוא אישי)5211947934

מקורי202.47לאלקסוס UX200 ש' - 19כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין - 521277690719

622566FL0B18 - טרייל ש' 15-23מסגרת לפנס לד ערפל ימין X מקורי537.13לאניסאן

מקורי4,004.05כןטויוטה אוונסיס 15-18פס קישוט למגן קדמי שחור מרכזי -531110510015

A1178800340999917-19 קלאס ש' 13-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים CLA מקורי5,723.71לאמרצדס

מקורי963.82לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן מנוע שמאל תחתון -514420621015

מקורי249.16לאפג'ו 308 ש' 14-20קלקר למגן קדמי 161074678014-18

521194A91016- ש' 13-18מגן קדמי חיצוני עליון RAV-4 מקורי3,225.00כןטויוטה



B1Z0807183B06-09 מקורי118כןסקודה אוקטביה ש' 06-08תומך שמאל (מוביל) למגן קדמי

מקורי10,623.25לאוולוו S90 ש' 16-19מגן קדמי פנימי - 3142063416

86554C550018 - מקורי67.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך ימין למגן קדמי

6405A19715-17 מקורי1,905.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

86553C550018 - מקורי67.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

6410D2442X4 15-17 מקורי5,466.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V80F807067AGRU21- ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 מקורי6,770.00לאאודי

V4M0807434P9B920- ש' 15-21פח אבנים/ספוילר אחורי Q7 מקורי7,384.00לאאודי

86614A60005D 13- 'תומך ימ' למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי153כן/סטישין

A177885910019 - ש' -19סורג מגן קדמי A קלאס W177 מקורי1,469.00לאמרצדס

866302S01010- מגן אח' פנימיIX35 10-15 מקורי1,368.00לאיונדאי

V4M0890681ש' 15-21גריל תחתון שמאל Q7 מקורי427לאאודי

53112023905D 13- סורג מגן קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,615.40לא15

626609694RCW 10-123/5סט קישוטים למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי621.57לארנו מגאן ש

A205880034014-18 מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,911.00לא14-21

מקורי2,667.00כןפיג'ו 2008 13-19מגן קדמי פנימי -14 (ח)9678452480

V8R0807278C09 - ש' 09-16תומך ימין למגן אחורי Q5 מקורי102לאאודי

735653554V 16 - מקורי1,824.00כןפיאט טיפו ש' 16-18גריל תחתון ימין ללא חור

LE43500T1A04- ש' 04-05תומך ימין למגן קדמי MPV מקורי83.85לאמאזדה

מקורי629.61לאפיג'ו 2008 13-19קלקר למגן קדמי -967835318014

V8XA807065GRU11 - ש' 11-18מגן קדמי חיצוני A1 מקורי5,137.00לאאודי

8321A593HA15- מקורי498כןמיצובישי טרייטון 15-19מסגרת לפנס ערפל שמאל

מקורי320.95כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי וו גרירה במגן קד' -14 (ח)1610144180

V8S0807065AGRU14-18 ש' 14-22מגן קדמי חיצוני TT מקורי7,961.00לאאודי

A118885670019 - קלאס ש' 13-22גריל תחתון ימין CLA מקורי524.89לאמרצדס

7632B411HA13- 'מקורי626לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי למראה חיצונית שמ

V5FB857507N9B9(קופרה) מקורי1,609.00לאסיאט לאון ש' - 20מראה חיצונית שמ' - 21

824205FA1A

ציר תחתון דלת קדמית = אחורית ימ' - 

מקורי265.07כןניסאן מיקרה - 2020

76201TZAJ01ZF20 - מקורי581.69כןהונדה ג'אז ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי339.69כןפג'ו 308 ש' 14-20טפט לדלת קד' שמאל -14 (ח)9678187080

60409AJ0659P(ח) (סטיישין) ש' 09-14דלת אח' ימ' -10 B4 מקורי2,666.00כןסובארו

מקורי1,082.47כןסיטרואן נמו/ביפר 12-14חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין (ח)1607722380

5NP51RXFAA14 - מקורי2,148.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי סף מדרכה שמאל

824005FA6A20 - 'מקורי172.47כןניסאן מיקרה - 20ציר עליון דלת אחורית ימ

מקורי321.69כןפג'ו 308 ש' 14-20טפט לדלת אח' שמאל -14 (ח)9678182680

98169898XT19 - 'מקורי3,195.49כןסיטרואן ברלינגו - 19מראה חיצונית שמ

מקורי737.07כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מנוע למיכל מתיז מים קד' 64349809-15

22919747V 14 - 'מקורי1,019.70לאשברולט סילברדו 13-19זכוכית מראה חיצונית שמ

BBM4508V3A09- 4/5טפט  לדלת קד' ימ' ניצבD 09-13 'מקורי79.17לאמאזדה 3 ש

7410A870XA13- 'מקורי416כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב (קד') לדלת אח' ימ

764115FA0A20 - מקורי2,590.67כןניסאן מיקרה - 20פח סף שמאל

V5E0857702RAA13 - מקורי2,583.00כןסקודה אוקטביה 13-16חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

מקורי348.11לאשברולט סילברדו 13-19זכוכית מראה חיצונית ימ' - 2291974314



828205FA0A20 - מקורי461.72כןניסאן מיקרה - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

מקורי256.06לאפורד פיאסטה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית ימ' - 153144013

863823W00010- 'מקורי176.7כןקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט קשת לדלת אח' שמ

מקורי1,834.68לאשברולט טראוורס 17-23פלסטיק סף מדרכה ימין - 8435927117

7632B170HA13- כיסוי מראה חיצונית ימ' ללא איתות

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי404כן16

V5L083105514 - 'מקורי2,694.00לאסקודה יטי 14-18דלת קד' שמ

98010236XT

כרית מיגון שחור לדלת אחורית ימין -

מקורי1,176.97כןסיטרואן קקטוס 1515-20 (ח)

V575857537FGRU

כיסוי למראה חיצונית שמאל - 21 

מקורי365לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

מקורי125.89כןשברולט ספארק - 19מעצור דלת אחורית ימין = שמאל - 4253321619

96781716XT14- 'מקורי1,777.08לאפיג'ו 2008 13-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

90422FL02018 - ש' - 18טפט ניצב לדלת קד' ימין XV מקורי275כןסובארו

83220A7000

אטם לדלת (גומי גשם)קד' ימין 13-15 

מקורי291.5לאקאיה פורטה 13-18(ח)

90422FG121(ח) ש' 08-13טפט עומד דלת קד' ימין -09 B3 מקורי263כןסובארו

98076123XT14- מקורי732לאפיג'ו 2008 13-19טפט לדלת קד' ימין

7178277KB05PK13 - מקורי109.9לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15גריל תחתון שמאל

960150010R(ח) 3D 13- 3/5ספוילר/פח אבנים קדמיD/CW 10-16 'מקורי1,255.99כןרנו מגאן ש

מקורי2,814.93לאשברולט טראוורס 17-23מגן אח' פנימי - 2316597117

866202R00009-11 '5קלקר למגן אחD 07-12 'ש i30 מקורי447לאיונדאי

6400G655(ח) תומך מרכזי למגן קדמי - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי92כן21

68295581AB18 - 'מקורי489לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פינה שמ' למגן אח

7183261M0013- 'קרוסאובר 13-16תפס שמ' למגן אח SX4 מקורי82.6לאסוזוקי

850440016R(ח) 3D 12- '3/5תומך ימ' למגן אחD/CW 10-16 'מקורי496.67כןרנו מגאן ש

86520C8700(טורקי) קרוס 16-18קלקר למגן קדמי -16 i20 מקורי1,187.00כןיונדאי

86611G5010

מגן אחורי חיצוני עליון עם חיישנים 16-

מקורי3,026.30כןקאיה נירו 1816-23

6407A24818 - פס קישוט למגן קדמי ימין תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי802כן21

7247062R0000017 - מקורי107.9לאסוזוקי איגניס ש' 17-21תומך פחית ימין למגן קדמי פנימי

68295578AB18 - מקורי973לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מדרך למגן אחורי

866202G000(ח) מקורי574.9כןקאיה מגנטיס ש' 07-08קלקר למגן אח' -07

מקורי8,108.36כןוולוו S90 ש' 16-19מגן אח' חיצוני - 3984435216

934903S11011-16 ש' 11-15סליל כרית אויר i35 מקורי293כןיונדאי אלנטרה

6405A240XA18 - כיסוי למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,353.00לא21

620221020R15- 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'מקורי3,511.57לארנו מגאן ש

6410D71218 - מגן אחורי חיצוני עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,535.00לא21

מקורי166.63כןטויוטה אוונסיס 09-14גריל תחתון עם חור לערפל- ימין  -814810501012

6415A069HA18 - כיסוי תחתון שמאל למגן אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,074.00לא21

86681G500016-18 מקורי283.9לאקאיה נירו 16-23פס קישוט שמ' למגן אח' עליון

850424459R13-'5תומך מרכזי למגן אחD 13-19  מקורי645.77לארנו קליאו

622A0JY00A(ח) מקורי139.76כןרנו קולאוס 09-11כיסוי וו גרירה במגן קד' -09

86553F200016- מקורי264כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך שמאל תחתון למגן קדמי



1493736S0B22 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני Y מקורי3,195.26לאטסלה מודל

מקורי906.46כןפיג'ו 3008 17-21סט גריל תחתון ימין+שמאל 161797568017-20

V3T580725113- 'מקורי151לאסקודה סופרב ש' 13-15קלקר למגן אח

V5M0807377C10-12 'מקורי216כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תומך מוביל שמ' למגן אח

8321A602V 15 - מקורי594כןמיצובישי טרייטון 15-19גריל תחתון ימין

V5M0807378C10-12 'מקורי226כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11תומך מוביל ימ' למגן אח

מקורי1,300.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' בומבה -520154201113

B0008029ZD(ח) מקורי528.35כןפיג'ו 108 ש' 15-20מדף לתא מטען - 15

V5JA831052C(ח) מקורי3,930.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת קד' ימ"-13

76004K200020 - מקורי4,933.00כןיונדאי וניו - 20דלת קד' ימין

מקורי2,446.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט סף מדרכה שמאל - 758603390518

87611K2000

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי325כןיונדאי וניו - 2020

77522K200020 - מקורי75כןיונדאי וניו - 20פס קישוט עליון לדלת אחורית ימין

77512K200020 - 'מקורי75כןיונדאי וניו - 20פס קישוט עליון לדלת אח' שמ

87722K2000CA20 - 'מקורי500לאיונדאי וניו - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

87721K2000CA20 - 'מקורי500כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

87627K7020(SUPREME) 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ i10 מקורי2,733.00כןיונדאי

87620D3100V 15-18 'מקורי2,915.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית ימ

75332SWWE0107-09 'ש' 03-08פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ CR-V מקורי2,050.66לאהונדה

86180G200017 - 'מקורי190לאיונדאי איוניק ש' 16-20משולש המשך מראה חיצונית שמ

69205F4010C117 - ידית פנימית לדלת קד' = אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי525.83כן22

75764F401017 - טפט עליון לדלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי399.88לא22

BCY05902XF4D 19 - '4/5דלת קד' שמD -19 'מקורי2,782.62כןמאזדה 3 ש

מקורי2,595.00לאטויוטה קאמרי ש' 07-11דלת אח' שמ' 670043316107-08

V5G1857508FH9B917 - 'מקורי1,285.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית ימ

מקורי370לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ציר תחתון דלת אחורית שמ' - 687803305019

82651G2720מקורי423לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית חיצונית לדלת קד' שמ' - 16 לצבע

83661G2000מקורי334כןיונדאי איוניק ש' 16-20ידית חיצונית לדלת אח' ימ' - 16 לצבע

82663G200016 - מקורי134לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי לידית לדלת אחורית ימין

BCY07302XE4D 19 - '4/5דלת אח' שמD -19 'מקורי2,403.52כןמאזדה 3 ש

6932063J0010-11 'מקורי352.1כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר עליון דלת קד' שמ

6920633150C0

ידית פנימית לדלת קד' = אח' שמאל - 

מקורי601.51לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

82664G2000

גומי לכיסוי לידית לדלת אחורית ימין - 

מקורי134כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

76251SMGG2306-10 '5/3מראה חיצונית שמD 06-12 'מקורי1,228.66לאהונדה סיוויק ש

96200H800018 - מקורי349.7לאקאיה סטוניק - 18אנטנה

6QE28SZ0AC20 - 'מקורי1,130.00לאדודג' ראם - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

10005109SEPP21 - 'ש' - 21דלת קד' שמ EHS מקורי10,218.62לאאם ג'י

מקורי10,214.50לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת קד' שמ' - 620113600218

87940F4010V 17 - 'מראה חיצונית שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,321.82כן22

AC89BM19 - ש' 19-גשר על' לפח חזית X5 חליפי1,693.34כןב.מ.וו

AC94BM17 - חליפי1,980.00לאב.מ.וו 500 ש' - 17כיסוי גשר על' לפח חזית

AC9BM19 - חליפי1,204.21כןב.מ.וו 300 ש' - 19כיסוי גשר על' לפח חזית

V5C680556714- מקורי312לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך פח חזית

625005785R20 - מקורי3,336.20לארנו גרנד סניק ש' - 20פח חזית



מקורי124.63לאשברולט קפטיבה ש' 11-16כיסוי עליון לפח חזית - 9594200011

625009467R(INTENSE/RS LINE) 20 - מקורי3,701.70לארנו קליאו - 20פח חזית

מקורי222.86לאשברולט טראקס ש' 13-16תומך שמאל לפח חזית - 9517426813

625542599R

סט תומכים לפח חזית ימין + שמאל - 

מקורי3,083.66כןרנו קליאו - 2020

V5NA805588Qמקורי3,380.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח חזית  - 17 בנזין

8983703661(  LSE) 21 - מקורי265.63לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פח ניצב חזית

62820BA60A(ח) מקורי152.45כןניסאן ג'וק 10-14כונס ראדיאטור עליון -12

7111084M1000016 - מקורי632.1כןסוזוקי סלריו 16-18קורת רוחב/פח חזית תחתון

V5C680593211 - מקורי185כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15(ח) פח משקף קדמי ימין

641010X20008-10 ש' 08-14פח חזית i10 מקורי1,795.00לאיונדאי

641012S00010- פח חזיתIX35 10-15 מקורי1,583.00לאיונדאי

מקורי317.7כןטויוטה אוריס ש' 15-18תפס ימין עליון לפנס אחורי - 525620217015

V3G080593215 - מקורי140לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פח משקפיים קדמי ימין

מקורי38.93לאשברולט טראקס ש' 17-18פח ניצב חזית - 4249193317

625043422R18 - מקורי4,572.28לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח חזית

641012B60009-12 מקורי2,613.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פח חזית

863532B70006- מקורי184לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12כיסוי עליון למצננים

52153F401017 - תפס ימין למגן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי51לא22

מקורי3,911.70לאשברולט סילברדו 13-19פח חזית - 8426552015

מקורי1,733.95לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי שמאל לפח חזית - 8405458818

863521R00011- ש' 11-18כיסוי עליון פח חזית i25 מקורי257לאיונדאי אקסנט

B63B501U1(ח) 4/5כונס אוויר ימין לפח חזית - 17D 13-18 'מקורי99.23כןמאזדה 3 ש

B45A54140(ח) 4/5פח משקפיים קד' שמאל - 13D 13-18 'מקורי476.41כןמאזדה 3 ש

71123SEA013(ח) מקורי424.39כןהונדה אקורד ש' 03-08כיסוי עליון לפח חזית 06-07

מקורי91.18כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קליפס לסף מדרכה - 758675202019

38611PNA00313 - ש' 13-18כ.+מאוורר מושלם למעבה מזגן CR-V מקורי199.79לאהונדה

BCJH53150B19 - 4/5גשר על' לפח חזיתD -19 'מקורי257.73לאמאזדה 3 ש

863622WAA016 - מקורי1,094.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18כיסוי מצננים עליון

AD460SU13 - חליפי3,616.00כןסובארו פורסטר 13-18דלת קד' ימין

AD500MA13-16 'מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,560.02לא18

AD514TO13- ש' 13-18מראה חיצונית ימ'+איתות RAV-4 חליפי1,860.02לאטויוטה

AD527NI15 - חליפי1,360.02לאניסאן ג'וק 15-19מראה חיצונית שמ' לצבע + איתות

AD536NI14 - 'חליפי641.22כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת קד' שמ

AD61FO11- 'פלסטיק סף שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי250כן

AD693TO

מראה חיצונית ימ' 

חליפי1,960.02לאטויוטה וורסו 13-18+חשמל+חימום+איתות -14

AD6SZ95-02 חליפי680.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02מראה חיצונית ימ' חשמלי

AD703TO15- חליפי4,486.50כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת קדמית ימין

AD736TO10-12-'ש' 10-12בית למראה חיצונית שמ RAV-4 חליפי1,706.02לאטויוטה

AD84CV07-09 'חליפי1,866.23כןשברולט אפיקה ש' 07-09דלת אח' שמ

AD8BM11 - 'חליפי491.7כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22קשת לדלת אח' שמ

AD9BM11 - 'חליפי491.7כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22קשת לדלת אח' ימ

7632B43417 - ש' 17-19מראה חיצונית ימ' ללא איתות ASX מקורי1,755.00כןמיצובישי

81420F200016 - 'מקורי1,185.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול דלת אח' ימ

מקורי346כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי למראה חיצונית ימין - 879150293319

8796102L30

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

194D 19 - 'מקורי543לאטויוטה קורולה ש

87620S120019 - 'מקורי5,932.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מראה חיצונית ימ



V8W1857409AR9B920 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ A4 מקורי2,007.00לאאודי

87610B2100(ח) מקורי2,596.00כןקאיה סול ש' 14-18מראה חיצונית שמ' עם איתות -14

87626S100019 - מקורי441לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי למראה חיצונית ימין

5757A393

גומי גשם לחלון דלת אחורית שמאל - 

18 (ח)

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,015.00כן21

86372F200016 - מקורי117כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט עליון לדלת קד' ימין

82652F202016 - מקורי163לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי ידית לדלת קדמית שמאל

V5F9955427(ח) מקורי114לאסיאט לאון ש' 12-19מגב שמשה אח' - 12

מקורי2,152.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית ימ' 879100681018-20

87731B9000YAT14-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' שמ i10 מקורי1,195.00כןיונדאי

76004P200021 - מקורי9,882.00לאקאיה סורנטו ש' - 21דלת קד' ימין

87611G2100V 16 - 'מקורי571כןיונדאי איוניק ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית שמ

77003P200021 - 'מקורי9,264.10כןקאיה סורנטו ש' - 21דלת אח' שמ

6512A954XA20 - ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין ASX מקורי3,471.00כןמיצובישי

7632C51518 - 'מקורי3,641.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית שמ

7632C089V 18 - 'מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,676.00לא21

04601T5AG00ZZ15 - מקורי811.7כןהונדה ג'אז ש' 15-19פח משקפיים קדמי ימין

8212177K0009- מקורי265כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח ניצב חזית

V5NA805932A17 - מקורי214לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תומך ימין לפח חזית

04611T5AG00ZZ15 - מקורי788.98כןהונדה ג'אז ש' 15-19פח משקפיים קד' שמאל

64101S150021 - מקורי5,118.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פח חזית

64101J950021 - מקורי4,574.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח חזית

214993HN0A11- מקורי154.52לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מסיט רוח קד' שמאל

מקורי539.79כןפיג'ו 3008 17-21תומך פח חזית שמאל - 981092228017

B1Z0121284B09- מקורי95לאסקודה אוקטביה 09-13מוביל אויר ימין

641012W610V 16 - מקורי5,468.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פח חזית

64166A200013 - 5/סטיישן ש' 13-18פח משקפיים קדמי ימיןD מקורי273.2לאקאיה סיד

6997T210- 'מקורי7.85לאפיג'ו 3008 10-16תפס לגריל קד

מקורי2,054.00לאפיאט טיפו ש' 16-18גשר עליון לפח חזית -5200555416

51231XC00A9P20 - מקורי1,475.00לאסובארו איבולטיס - 20קורת רוחב/פח חזית תחתון

64101J700019 - 5/סטיישן ש' - 19פח חזיתD מקורי1,326.50כןקאיה סיד

V8Y080558820 - 4/5פח חזיתD 20 - 'ש A3 מקורי3,147.00לאאודי

52118039(ABRATH) 15 - 3פח חזיתD 08-20 500 מקורי2,838.00לאפיאט

53029FJ0109P13- מקורי562כןסובארו אימפרזה 13-16גשר על' לפח חזית

641012P500

פח חזית לדגם דיזל (עם אומים 

מקורי3,189.30כןקאיה סורנטו ש' 13-15למאוורר) - 13

877561F00014 - מקורי31.2כןקאיה סול ש' 14-18קליפס פס קישוט

D3703120 - מקורי3,861.20לאפורד אקספלורר ש' - 20גשר על' לפח חזית

פח חזית - 192603915

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,481.06לא19

מקורי3,326.06לאפורד קוגה ש' 13-18פח חזית - 178854413

V654805588D19 - מקורי1,948.00כןסקודה סקאלה - 19פח חזית

V57A806929A18 - מקורי104כןסקודה קארוק 18-21פח משקפיים קד' שמאל

5256C71420 - מקורי4,773.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח חזית

5256C63220 - מקורי1,779.00כןמיצובישי טרייטון - 20קורת רוחב/פח חזית תחתון

53029FJ0509P(ח) ש' 12-17קורה תומכת מצנן מים ימין -12 XV מקורי379כןסובארו

863613W00010- מקורי275.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כיסוי גשר על' לפח חזית

64328AG001AP09 - מקורי291כןסובארו פורסטר ש' 09-12תפס גב למושב אחורי ימין

מקורי287כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי גשר על' לפח חזית -166813601013

BBM453120B(ח) 4/5פח משקפיים קדמי ימין -09D 09-13 'מקורי96.19כןמאזדה 3 ש



V57A805588H(AMBITION) 18 - מקורי2,354.00כןסקודה קארוק 18-21פח חזית

5256D17921 - מקורי437לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך שמאל לפח חזית

מקורי15,123.10לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן אח' חיצוני - 5112805806013

7416N3(ח) R=L 10-11 פיקסו ש' 10-18תומכים למגן אחורי C-3 מקורי410.97כןסיטרואן

מקורי48.41כןשברולט אורלנדו ש' 12-18כיסוי וו גרירה במגן קד' -12 (ח)95483023

866311Y20011- 5מגן אח' פנימיD 11-16 מקורי1,758.00לאקאיה פיקנטו

261523603R17-21 4 ש' 17-23סט גרילים תחתון ימין +שמאלD מקורי1,472.23לארנו גרנד קופה

V5FA807109G(קופרה) מקורי1,528.00לאסיאט לאון ש' - 20מגן קדמי פנימי - 21

71102TPAG0022 - ש' - 19מגן קדמי חיצוני תחתון CR-V מקורי3,725.66לאהונדה

מקורי217.6כןאופל מוקה ש' - 21תומך צדדי ימ' למגן אח' - 983523798021

622544180R17-21 4 ש' 17-23סורג מגן קדמיD מקורי1,946.69כןרנו גרנד קופה

7172173S10QQJ20 - (מגלש) מקורי1,916.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי

1015811S0B21 - ש' - 21מגן אחורי פנימי מרכזי S מקורי497.84לאטסלה מודל

71130TPAG0022 - ש' - 19מגן קדמי פנימי CR-V מקורי4,254.75לאהונדה

866221Y00011- '5קלקר ימין  למגן אחD 11-16 מקורי129.7לאקאיה פיקנטו

7243761M00(ח) קרוסאובר 13-16מגן מנוע תחתון קדמי שמאל -13 SX4 מקורי77.4לאסוזוקי

168050691T21 - מקורי1,338.80כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט למגן קדמי

מקורי202.24לאשברולט קרוז 08-20גריל תחתון שמאל 9509335913-14

98052126XT(ח) מקורי684.03כןפיג'ו 3008 10-16תושבת לוחית רישוי קד' - 10

V56580786317 - מקורי145כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס מחבר למגן אחורי

57705FL31018 - (כוורת) ש' - 18קלקר למגן קדמי תחתון XV מקורי564לאסובארו

68510AX703(ח) מקורי406.92כןניסאן מיקרה ש' 06-11תא כפפות -06

39165989V 20 - 'מקורי1,183.08לאאופל קומבו לייף - 20פינה שמ' למגן אח

291102S10114- מגן מנוע תחתוןIX35 10-15 מקורי2,250.00לאיונדאי

75892BR00A(ח) מקורי531.06לאניסאן קשקאי ש' 08-14מגן מנוע קדמי -08

7410NN

מגן אח' חיצוני עם חורים לחיישנים 11-

מקורי2,421.11לאסיטרואן C-4  ש' 1311-18

852224U000(ח) L 04-07 'מקורי24.94כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תומך שמ' למגן אח

68143106AB14 - מקורי3,052.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט ניקל למגן קדמי

852106PA0A20 - מקורי386.11לאניסאן ג'וק - 20תומך בומבה למגן אחורי ימין

7416X5(ח) ש' 11-18תומך ימ' למגן אח' 11-12  C-4 מקורי276.89כןסיטרואן

865202R00009-12 (סטישין)09-12קלקר למגן קדמי 5 דלתות CW i30 מקורי266לאיונדאי

7171284A10W0799-08 מקורי2,122.00לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18ספוילר/פח אבנים קדמי

71508SMGE00(ח) 5/3פינה שמ' למגן אח' 09-10D 06-12 'מקורי481.05כןהונדה סיוויק ש

7179086R00C4815 - מקורי711.9לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי לחיישן רדאר במגן קדמי

מקורי4,443.04לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית שמ' - 8460424820

V3V0854940EGRU

פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ' 

מקורי822כןסקודה סופרב ש' 15-22(פלסטיק) -15

V5K0857538GRU09- 'מקורי476לאפולקסווגן גולף ש' 09-13כיסוי מראה חיצונית ימ

96743405XT14- מקורי716.36לאפיג'ו 2008 13-19טפט לדלת אח' ימין

90422FG171(ח) ש' 08-13טפט עליון לדלת אח' שמ' -08 B3 מקורי134כןסובארו

H010A1HAMB11- מקורי2,872.20לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13דלת קד' שמ' בלי חורים

104253100A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי515.95לאטסלה מודל S ש' - 2121

מקורי58.77כןפיג'ו 108 ש' 15-20מגב שמשה אח' - 163515698015

מקורי2,835.21לאפג'ו 308 ש' 14-20מראה חיצונית ימ' - 163485778019

GS1D50991D

פס קישוט לדלת אח' ימ' ניקל (קשת) 

מקורי309.47כןמאזדה 6  ש' 08-1008-13 (ח)

91054FL20018 - ש' - 18כיסוי תחתון למראה חיצונית ימין XV מקורי149לאסובארו



D3695520 - מקורי506.14לאפורד אקספלורר ש' - 20טפט לדלת אח' ימין

96766662ZD

מתג הרמת חלון אחורי ימין = שמאל - 

מקורי219.02כןסיטרואן סי אליזה ש' 1313-18 (ח)

876261M00009- 'מקורי189.4לאקאיה פורטה 09-12כיסוי מראה חיצונית ימ

6800462R0017 - 'מקורי3,467.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21דלת אח' שמ

D3724720 - 'מקורי2,188.58לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

V576857508AA9B9V 16-19 'מקורי983לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ

808201HB0A(ח) מקורי111.52כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13טפט (אופקי) דלת קדמית ימין-11

60079FA001(ח) ש' 08-13ציר עליון דלת קד' ימין 08-11 B3 מקורי135כןסובארו

V6F0837902F04117 - מקורי180לאסיאט איביזה  ש' 17-22טפט לדלת קד' ימין

3834084M2000016 - 'מקורי138כןסוזוקי סלריו 16-18מגב שמשה אח

76250SJDG31ZG'ש' 06-09מראה חיצונית שמ FR-V מקורי1,568.21לאהונדה

876211M000(ח) מקורי297.2כןקאיה פורטה 09-12זכוכית מראה חיצונית ימ' -09

60479FG010(ח) ש' 08-13ציר עליון דלת אח' שמ' 08-11 B3 מקורי155כןסובארו

V5K6839700B(ח) מקורי327כןפולקסווגן גולף ש' 09-13גומי קדר דלת אח' ימ' -09

מקורי11,227.03לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת קד' שמ' - 4274792020

V657857521

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי294כןסקודה סקאלה - 1919

96777523XT13 - 'מקורי1,792.12כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית שמ

963735FA2B(כחול) מקורי381.39כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

V5K0837767(ח) מקורי116כןפולקסווגן גולף ש' 09-13כיסוי סטרייקר דלת קד' ימין -09

D36948

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי651.33לאפורד אקספלורר ש' - 2020

V56595542517 - 'מקורי122כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגב שמשה אח

921730U00012 - 4תפס לפנס ראשי שמאלD 12-16 'מקורי7.8לאקאיה ריו ש

V3G08546619B9

גריל תחתון שחור מט שמאל + חור 

מקורי471לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23לערפל 15-19

521270D52014-16'מקורי148.58כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד

V6V0807241A18 - 'מקורי40לאסקודה פביה ש' 15-21כיסוי וו גרירה במגן קד

V3G08543219B915-19 מקורי294לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט למגן קדמי שמאל

866111W500(ח) 4מגן אח' חיצוני - 14D 12-16 'מקורי1,630.00לאקאיה ריו ש

6400H31315 - מקורי205כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך שמאל למגן קדמי

V6V0853677G9B918 - מקורי177כןסקודה פביה ש' 15-21סורג מגן קדמי

865711R00011 - (צינור) ש' 11-18מגן קדמי פנימי תחתון i25 מקורי374כןיונדאי אקסנט

850444242R(ח) מקורי680.93כןרנו גרנד סניק ש' 14-16תומך ימ' למגן אח' -14

V6V0807611B9B918 - מקורי245כןסקודה פביה ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי

KB8A50A11BBB17 - 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד CX-5 מקורי5.95כןמאזדה

511650007R14- 'מקורי28.93לארנו גרנד סניק ש' 14-16כיסוי וו גרירה במגן אח

960105244R

סט קישוטים שחורים לסורג מגן (ימין 

מקורי806.6לארנו קנגו 09-18ושמאל) -12 (ח)

מקורי116.45לאטויוטה אוונסיס 09-14מסגרת לפנס ערפל שמאל -814840501012

6400H45317 - ש' 17-19תומך עליון שמאל למגן קדמי ASX מקורי56כןמיצובישי

V1T0853666S9B913- מקורי580לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון ימין

מגן מנוע  תחתון -14 (ח)5140560240

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,047.00כן21

6410D76218 - (בומבה) 'מקורי723לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

V3G080788915-19 מקורי396לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך מרכזי למגן קדמי

86631A401013 - מקורי1,779.60כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן אח' פנימי

5256B81708 - מקורי2,093.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מגן קדמי פנימי

531120F90213- מקורי700כןטויוטה וורסו 13-18סורג מגן קדמי



261A20186R15-17 מקורי568.82לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מסגרת לפנס ערפל ימין

108592701D21 - מקורי248.92לאטסלה מודל 3 ש' - 21סורג מגן קדמי

G46L50A11BB17 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי100.24כן18

V3G0807155GRU15- 'מקורי157לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי וו גרירה במגן קד

959031974D 14- 4/5מגן אח' חיצוניD 11-17 'מקורי2,619.61כןשברולט סוניק ש

86691D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי תחתון שמאלי למגן אחורי

G46L50C11A17 - גריל תחתון ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי43.97כן18

6400K14718 - מקורי3,490.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

6410C44115 - 'מקורי2,161.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פינה שמ' למגן אח

79490F900019 - מקורי168לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת אח' ימין

87650H50204X19-20 מקורי321כןיונדאי אקסנט 19-22משולש המשך מראה שמאל

8524102060V 15 - 'מקורי215.18לאטויוטה אוריס ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח

96620H600019 - מקורי210לאיונדאי אקסנט 19-22צופר טונים גבוהים

82660S181019 - מקורי879לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

879150H030V 15 - 'מקורי103.05לאטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי548.46לאטויוטה פריוס ש' 16-20משולש קישוט מראה חיצונית שמ' - 601184702016

BCKA691N1644D 19 - 4/5כיסוי למראה חיצונית ימיןD -19 'מקורי216.86כןמאזדה 3 ש

מקורי6,379.10לאאופל מוקה 14-16דלת אח' ימ' - 4255866814

96611J900018 - מקורי326כןיונדאי קונה ש' - 18צופר טונים נמוכים

מקורי605.95לאטויוטה קאמרי ש' - 18זכוכית מראה חיצונית שמ' 879070616018-20

935701R300S4

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי525לאיונדאי אקסנט i25 ש' 1411-18

88820D7000YAK15 - מקורי3,667.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

96200A500012 - בסיס אנטנה

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי408לא/סטישין

8153SK(ח) ש' 09-11מראה חיצונית ימ'  - 09 C-5 מקורי2,416.97כןסיטרואן

B0J8691GY

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

194/5D -19 'מקורי226.96כןמאזדה 3 ש

876202S23010 - 'מראה חיצונית ימIX35 10-15 מקורי1,426.00לאיונדאי

75852K090120 - מקורי2,225.70כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

68610K001020 - מקורי1,507.15כןטויוטה יאריס ש' - 20עוצר דלת קד' ימין = שמאל

V5JA857537AGRU

כיסוי מראה חיצונית ללא איתות שמ' -

מקורי279לאסקודה ראפיד ש' 1313-18

8465168K00M(ח) מקורי150.3כןסוזוקי אלטו ש' 09-14גומי קדר דלת קד' שמ' 10-11

87626L100020 - מקורי353כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי84.26לאטויוטה פריוס ש' 16-20מדבקה אחורית לדלת אח' שמאל - 759894707016

מגב שמשה אח' -146291411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי93.13כן

77003L101020 - 'מקורי8,259.00לאיונדאי סונטה ש' - 20דלת אח' שמ

82210G6000

גומי גשם לחלון דלת קדמית שמאל - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.4כן

87751L110020 - מקורי3,222.00כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

82651L103020 - מקורי213לאיונדאי סונטה ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

82210L1000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי463כןיונדאי סונטה ש' - 2020

76980L100020 - מקורי220לאיונדאי סונטה ש' - 20עוצר דלת קד' שמאל

87607L100020 - מקורי45לאיונדאי סונטה ש' - 20משולש המשך מראה שמאל



68960022005D 19 - 5בולם דלת תא מטען שמאלD/SW 19 - 'מקורי1,542.85כןטויוטה קורולה ש

GHP950033C3313- כיסוי פלסטיק גשר על' לפח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי861.89לא18

מקורי299לאטויוטה פריוס ש' 16-20תומך שמאלי לפח חזית-532034790116

מקורי2,954.43כןטויוטה אוונסיס 15-18פח חזית מושלם -15 (ח)5320505901

מקורי115.2כןסיטרואן ג'אמפי 08-11גומי לדוושת ברקס - 45041708

53203F490017 - פח משקפיים קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי696.15לא22

53214F401017 - תומך צדדי שמאל עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי153.34לא22

SU001A411117 - מקורי991.38כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פח חזית

V5F0805588F12- מקורי1,556.00לאסיאט לאון ש' 12-19פח חזית

530280D031-12  מקורי488.2לאטויוטה יאריס ש' 07-11קורת רוחב/פח חזית תחתון

V57A805588J(STYLE) 18 - מקורי2,634.00כןסקודה קארוק 18-21פח חזית

פח ניצב חזית -532096007004

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי132.69לא08

מקורי517.05כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18חצי מסגרת לפח חזית ימין -13 (ח)721171

5156113AA11 - מקורי7,982.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13פח חזית

V5F0805588E13- ( ללא טורבו  ) מקורי1,144.00לאסיאט לאון ש' 12-19פח חזית

V6F9805588J18 - מקורי2,039.00כןסיאט ארונה ש' - 18פח חזית

V6F0805588S17 - מקורי1,950.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח חזית  עם תושבת לרדיאטור

V5F08536929B914 - מקורי462לאסיאט לאון ש' 12-19כיסוי עליון  לפח חזית

V5FA80558820 - מקורי1,045.00לאסיאט לאון ש' - 20פח חזית

532030K01006-13-מקורי414.15לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פח משקפיים קד' שמאל

641012T710(ח) מקורי3,393.20כןקאיה אופטימה ש' 12-15פח חזית - 12

V575805588HV 16 - מקורי2,429.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח חזית

מקורי50.09כןשברולט ספארק 11-15כיסוי גשר על' לפח חזית -11 (ח)95949655

מקורי608.07כןטויוטה קאמרי ש' 12-14קורת רוחב/פח חזית תחתון -12 (ח)5710407022

מקורי334.7כןרנו לוגן 08-11פח ניצב חזית 08-10 (ח)6001551859

86356A780016 - מקורי262.1לאקאיה פורטה 13-18כיסוי עליון לפח חזית

3502AW10- מקורי506.6כןפיג'ו 3008 10-16קורת רוחב/פח חזית תחתון

544104EA1C16-18 מקורי1,541.74לארנו קדג'אר 16-20גשר תחתון לפח חזית

5823061M0100013- קרוסאובר 13-16גשר על' לפח חזית SX4 מקורי1,218.30לאסוזוקי

7178162R0000017-19 מקורי206.7כןסוזוקי איגניס ש' 17-21ספוילר תחתון למגן קדמי

מקורי1,804.49כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פח חזית - 11 (ח)95373699

AD101TO08-09 'חליפי736.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מראה חיצונית שמ

AD103VW04-חליפי860.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מראה חיצונית ימ' חשמלית

AD114VW16 - 'חליפי1,731.92לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית שמ

7410A869XA13- מקורי416כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב (קד') לדלת אח' שמאל

V6F0853273E9B917 - מקורי145לאסיאט איביזה  ש' 17-22משולש המשך מראה שמאל

מקורי2,344.93כןפורד מונדאו ש' 08-12דלת אח' שמ' 08-10 4/5 (ח)1694252

98184658XT19 - 'מקורי1,673.75לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת אח' ימ

V6V0857538AGRU13 - 'מקורי539כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית עם איתות ימ

מקורי365לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר עליון דלת קד' ימין -687101215108

V5JB857508E9B913 - 'מקורי1,797.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מראה חיצונית ימ

מקורי1,297.92לאפורד פומה ש' - 21מראה חיצונית ימ' - 240973621

877311C500CA06-09 'מקורי125לאיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי329.09כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20טפט לדלת אח' ימין - 4275766020

מקורי633.72לאפורד פומה ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 240973921



793251Y30012- 4ציר תחתון דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי71.9לאקאיה ריו ש

5702A00513- 'מקורי253לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר עליון דלת קד' שמ

V10B83701621 - מקורי331לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת קד ימין

990E079J0700408 - '4/5פס קישוט לדלת אח' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי298.7לאסוזוקי

2409741

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי610.31לאפורד פומה ש' - 2121

82812EY10A

טפט ניצב לדלת אח' ימ' (7 מקומות) -

מקורי68.43כןניסאן קשקאי ש' 0808-14

6587J0(ח) מקורי152.42כןפיג'ו 301 ש' 13-18מוט לאנטנה -13

91054FJ000WU13- 'מקורי320כןסובארו אימפרזה 13-16כיסוי עליון מראה חיצונית ימ

V5FA837179A20 - מקורי334לאסיאט לאון ש' - 20עוצר דלת קד' שמאל = ימין

8392452R010CE17 - מקורי207כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט לדלת קד' שמאל

8.64E+06

טפט לדלת קד' שמאל (ניצב) 07-11 

מקורי15כןיונדאי אקסנט ש' 07-11(ח)

V5JA839478C13-16 'מקורי490כןסקודה ראפיד ש' 13-18גומי גשם דלת אח' ימ

מקורי2,902.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12דלת קד' שמ' 670024707109-11

V5K4837902A041(ח) מקורי402כןפולקסווגן גולף ש' 09-13טפט דלת קד' ימין -09

V5G0837205RGRU18 - מקורי1,343.00לאסיאט ארונה ש' - 18ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

84626243V 20 - 'מקורי4,873.31לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית שמ

75332TV0E00ZG(ח) 5פס קישוט לדלת קד' שמ' -15D 15-16 'מקורי420.69לאהונדה סיווק ש

826513W01010-12 'מקורי155.6לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ידית דלת קד' שמ

8260A22614- 'מקורי532לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנוע למיכל מתיז מים שמשה קד

813203W02010-12 מקורי909.9לאקאיה ספורטג' ש' 10-12צילינדר דלת קד' ימין

KF20691G712- 'ש' 12-16זכוכית מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי152.94כןמאזדה

8211A133(ח) מקורי503כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22צופר -14

מקורי111.06לאשברולט ספארק - 19טפט לדלת אח' שמאל - 4256660919

V10A83901621 - מקורי1,544.00לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת אח ימין

821015795R18 - 'מקורי2,388.82לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת אח' שמ

876113W300(ח) מקורי236.3כןקאיה ספורטג' ש' 10-12זכוכית מראה חיצונית שמ' 10-12

5253M368(ח) מקורי6,699.12כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח סף ימין -14

963745FA2D(כתום) מקורי549.97כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 20

מקורי439.03כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16צופר - 980056318014

KD5351RB0C12- 'ש' 12-16פס קישוט לדלת קד' שמ CX-5 מקורי314.79לאמאזדה

824011KA0A(ח) מקורי179.93כןניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת אח' שמ' -10

1618046880V 17 - 'מקורי1,605.90לאפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית ימ

מקורי1,631.58לאפיג'ו 301 ש' 13-18מראה חיצונית ימ' עם חיישן - 160906438013

V5E0959857WHS13 - 'מקורי254כןסקודה אוקטביה 13-16מתג חלונות חשמל לדלת קד' שמ

91112SG12013- 'מקורי1,880.00כןסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת קד' ימ

828311KA0A(ח) מקורי385.85כןניסאן ג'וק 10-14גומי קדר דלת אח' שמ' -10

D27017

זכוכית תחתונה מראה חיצונית שמ' - 

מקורי383.15לאפורד טרנזיט ש' 1414-21

8.64E+06(ח) מקורי15כןיונדאי אקסנט ש' 07-11טפט דלת קד' ימין (קשת)  07-11

801861251RV 16 - 'מקורי2,125.53לארנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת קד' ימ

D2701614 - 'מקורי385.09לאפורד טרנזיט ש' 14-21זכוכית תחתונה מראה חיצונית ימ

8260A22713-מנוע למיכל מתיז מים

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי616לא16

90422SG05013- מקורי255לאסובארו פורסטר 13-18טפט לדלת קד' שמאל

8473076M00000M16 - מקורי106.6כןסוזוקי בלנו ש' 16-18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי10,116.54לאשברולט סילברדו - 20דלת קד' ימין - 8681335620

8608A301(ח) ידית לחלון קד' שמאל -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,250.00כן16

806073022R09 - מקורי505.7כןרנו מאסטר ש' 09-22ידית דלת קדמית שמאל



8474076M00000M

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי108.4לאסוזוקי בלנו ש' 1616-18

876201R14011- 'ש' 11-18מראה חיצונית ימ i25 מקורי821לאיונדאי אקסנט

V5E0857521EV 17 - 'מקורי2,325.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית שמ

V8R1857410G01C(ח) ש' 09-16מראה חיצונית ימ' 09-16 Q5 מקורי916כןאודי

מקורי551.73לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כיסוי מראה חיצונית שמ' - 5116849662317

68258506AD14 - 'מקורי10,559.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22דלת אח' ימ

1608177780

מראה חיצונית ימ' לצבע+חיישן חום - 

מקורי2,538.91כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18 (ח)

71103SMGE50ZA09-10 5/3כיסוי פנס ערפל קד' ימיןD 06-12 'מקורי383.03לאהונדה סיוויק ש

מקורי615.98כןסיטרואן C-4  ש' 11-18(ח) גריל תחתון ימין +חור לערפל -74536511

1612385280

סט תומכים למגן קדמי  ימין + שמאל - 

מקורי600.85כןפיג'ו 108 ש' 1515-20

71104TM8A00ZD09-11 'מקורי119.93לאהונדה אינסייט 09-14כיסוי וו גרירה במגן קד

86610C175018 - מקורי4,960.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מגן אח' חיצוני

V575807421AGRUV 16-19 מקורי2,974.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מגן אח' חיצוני

7239061M0013 - (כוורת) קרוסאובר 13-16מגן קדמי תחתון למצננים SX4 מקורי1,258.00כןסוזוקי

7177161M10PER13 - קרוסאובר 13-16ספוילר/פח אבנים קדמי כסוף SX4 מקורי646.4כןסוזוקי

מקורי836.24לאאופל אינסיגניה 11-16קישוט ניקל לגריל תחתון ימין - 2278705214

68170063AB14 - מקורי1,275.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט ניקל למגן קדמי שמאל

מקורי199.33לאאם ג'י EHS ש' - 21תושבת לוחית רישוי קד' - 1059741821

6400H29314-19 מקורי1,989.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן קדמי חיצוני

98089468XT18 - 'מקורי1,577.41לאסיטרואן ג'אמפי - 18פינה שמ' למגן אח

V8V0807065NGRUV 12 - ש' 12-19מגן קדמי חיצוני A3 מקורי6,990.00לאאודי

מקורי27.81לאשברולט טראקס ש' 13-16כיסוי וו גרירה במגן אח' -2598057113

גריל תחתון ימין 521276002003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי151.53לא08

V7P6807256F(ח) מקורי394כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17קלקר למגן אח' -11

מקורי3,285.59כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מגן קדמי חיצוני עליון -9541142412

620223HN0H13- מקורי2,120.56לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מגן קדמי חיצוני

מקורי1,699.31כןאופל אסטרה ש' - 22סורג מגן קדמי - 983997968022

261504086R18 - מקורי517.28לארנו מגאן סטיישן - 18סט גרילים תחתון שמאל + ימין

V3V580786315 - מקורי147כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך מרכזי למגן אחורי

850225FB5Eמקורי4,089.55לאניסאן מיקרה - 20מגן אח' חיצוני - 20 (שחור) דגם ספורט

7414RZ(ח) סט -11 R+L ש' 11-14סורג מגן קדמי C-4 מקורי405.41כןסיטרואן פיקסו

166383561T

 EDITION) 20 - מגן קדמי חיצוני

(PLUS20 - 'מקורי6,327.21לאאופל קורסה ש

865612S30010- סורג מגן קדמיIX35 10-15 מקורי893כןיונדאי

9829832380(GS LINE) 20 - מקורי1,350.91לאאופל קורסה ש' - 20סורג מגן קדמי

866411Y20011-(בומבה) '5תומך שמ' למגן אחD 11-16 מקורי295לאקאיה פיקנטו

71109SNB00006-08 4תריס לפנס ערפל שמאלD 06-12 'מקורי197.18לאהונדה סיווק ש

מקורי396.1לאאופל קורסה ש' - 20גריל תחתון שמאל עם חור - 983021868020

V8Y5807434ATB24D 20 - 4/5פח אבנים/ספוילר אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי2,772.00לאאודי

מקורי407.81לאאופל קורסה ש' - 20גריל תחתון ימין עם חור - 983021818020

7575302030

פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' שחור - 

194D 19 - 'מקורי737.65כןטויוטה קורולה ש

V8W0857536G20 - ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין A4 מקורי2,402.00לאאודי

מקורי419.87כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פס קישוט עליון לדלת קד' שמ' - 757540204019

7632C561V 15 -17 'מקורי914לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית שמ

77004B9001V 17 - 'ש' 14-19דלת אח' ימ i10 מקורי2,549.00לאיונדאי



877G2P200021 -  מקורי939.3לאקאיה סורנטו ש' - 21קישוט ניקל לדלת קדמית ימין

5716A013XA17 - ש' 17-19ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל ASX מקורי447לאמיצובישי

8723A47217 - ש' 17-19בסיס לאנטנה ASX מקורי716כןמיצובישי

87732P200021 - 'מקורי1,697.40כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

5730B90820 - 'מקורי3,420.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20דלת אח' ימ

7632B81120 - 'מקורי1,665.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מראה חיצונית שמ

9004X8(ח) מקורי5,540.20כןפיג'ו 207 ש' 08-12דלת קד' ימין -08

S6J1837113AAH1

ידית פתיחה פנימית לדלת אחורית 

מקורי300כןסיאט איביזה  ש' 09-16שמאל - 09

6700312A2008-13 'מקורי1,965.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10דלת אח' ימ

876214H30008 - 'זכוכית מראה חיצונית ימi800 08-21 מקורי321לאיונדאי

87549J700119 - 5/סטיישן ש' - 19טפט אחורי לדלת אח' ימיןD מקורי48.3כןקאיה סיד

87539F200016 - מקורי261לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מדבקה שקופה בדלת אח שמאל

9002X5(ח) מקורי5,664.63כןפיג'ו 207 ש' 08-12דלת קד' שמ' -08

V6F08575389B917 - 'מקורי236כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי1,513.19כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19עוצר דלת קד' שמאל = ימין - 686100235019

מקורי216לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט אחורי לדלת קדמית ימין - 757550213019

7632C073V 18 - 'מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,192.00כן21

876102S23010 - 'מראה חיצונית שמIX35 10-15 מקורי1,426.00לאיונדאי

9006L7(ח) מקורי8,463.84כןפג'ו 308 08-13דלת אח' שמ' 08-09

V6F08575379B917 - 'מקורי189כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי1,684.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט סף מדרכה שמאל - 758604203119

7507442040

פס קישוט תחתון לדלת קדמית שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי2,321.14לאטויוטה

7507742040

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי2,000.40לאטויוטה

962001Y00011- 5בסיס לאנטנהD 11-16 מקורי339.7לאקאיה פיקנטו

7507842050C0

פס קישוט תחתון לדלת אחורית שמאל 

E-MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי780לאטויוטה

משולש קישוט מראה חיצונית ימ' -173062111

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי362.23כן

מקורי335.58כןפיג'ו 2008 13-19גריל תחתון ימין -980247278014

A118885660019 - קלאס ש' 13-22גריל תחתון שמאל CLA מקורי299.94לאמרצדס

850928785R18 - 'מקורי555.52לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

מקורי8,810.00לאלקסוס NX ש' 15-23מגן אח' חיצוני 521597891817-14

מקורי1,636.38לאאלפא מיטו 10-16סורג מגן קדמי -10 (ח)156094172

מקורי129.55לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך ימין למגן קדמי - 1022902218

86570C500015- מקורי574.7כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך מרכזי למגן קדמי

A222885520118 - מגן אח' חיצוני תחתון

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,756.57לא19

A213885160016 - גריל תחתון ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי1,711.33לאמרצדס

620104894S13- (ללא חישנים) 4מגן קדמי חיצוניD 09-15 'מקורי3,394.09לארנו פלואנס ש

מקורי982.61כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תושבת לוחית רישוי קד' -521144711013

מקורי267.41כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי וו גרירה במגן אח' -967805458014

865201G000(ח) מקורי275כןקאיה ריו ש' 07-12קלקר אמצעי למגן קדמי 08- 07

7171354GA0Z7T(ח) 5/4פס קישוט ימין למגן קדמי -05D 05-07 'מקורי574.6כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי1,030.89לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' צדדי -13 (ח)5215647010



86667C500015-17 'מקורי90.9כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן אח

86526C504015-17 מקורי650לאקאיה סורנטו ש' 15-20מסגרת לפנס ערפל ימין

מקורי343.05לאטויוטה אוונסיס 15-18מגן מנוע -תחתון  -526180503015

V8XA80768315 - ש' 11-18סורג במגן קדמי A1 מקורי607לאאודי

791822863R(ח) 4תומך ימ' למגן אח' צדדי- 09-13D 09-15 'מקורי151.66כןרנו פלואנס ש

מקורי2,241.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני - 521195096111

86577J900018-20 מקורי120לאיונדאי קונה ש' - 18תומך צדדי שמאל למגן קדמי

V80A807067AGRU17-20 ש' 17-22מגן אח' חיצוני Q5 מקורי7,591.00לאאודי

BHN9502H1C5D 13-  '4/5תומך צדדי ימ' למגן אחD 13-18 'מקורי102.58לאמאזדה 3 ש

A253885760420 - גריל תחתון שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,029.21לאש' 15-21

מקורי6,557.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן אח' חיצוני -521594791215

86564J900018-20 מקורי291כןיונדאי קונה ש' - 18מסגרת גריל תחתון ימין

A253885240015 - סורג מגן קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,299.80לאש' 15-21

988122B00009-12 'כיסוי בורג אחi20 09-12 מקורי27לאיונדאי

620221844R13-17 מקורי2,311.22לארנו קפצ'ור ש'  13-22מגן קדמי חיצוני עליון

86520C810015-18 קלקר למגן קדמיi20 15-20 מקורי1,187.00כןיונדאי

GHP9500T1B13- תומך ימין למגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי37.67לא18

628175066R13- מקורי152.75לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך שמאל למגן קדמי

93571K7210NNB20 - ש' - 20מתג חלון קדמי שמאל i10 מקורי530לאיונדאי

87940K0010(רגיל) מקורי1,991.00לאטויוטה יאריס ש' - 20מראה חיצונית שמ' - 20

8793102N90

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 20 

מקורי367.62כןטויוטה יאריס ש' - 20(רגיל)

82130F2000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי379כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20שמאל - 19

82210G2000V 16 - מקורי434לאיונדאי איוניק ש' 16-20אטם לדלת (גומי גשם) שמאל

801014466R15 - 'מקורי3,738.34לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת קד' שמ

108982900D21 - מקורי1,059.05לאטסלה מודל 3 ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

757321A270(ח) מקורי403.43כןטויוטה קורולה ש' 98-00פס קישוט לדלת קד' שמ' 98-02

6.70E+19521 - 'מקורי12,657.51כןטויוטה היילנדר - 21דלת אח' שמ

81420H601019 - מקורי559לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון נעילה דלת אח ימין

מקורי56.92כןאופל קורסה ש' 11-15טפט ניצב דלת אח' שמ' -11 (ח)13257510

V576857507AJ9B9(קופרה) מקורי2,084.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית שמ' - 20

7723062R105PK17-19 מקורי974.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21קישוט סף ימין

מקורי179.41לאשברולט קרוז 08-20ציר עליון דלת אח' ימ' -1350171408

5700A167(ח) מקורי5,087.68כןמיצובישי לנסר ש' 04-08דלת קד' שמ' 04-08

8153ZT10- 'מקורי1,038.95לאפיג'ו 3008 10-16מראה חיצונית שמ

681410D26014 - מקורי1,336.33לאטויוטה יאריס ש' 14-19גומי מוביל חלון קדמי ימין

81420J900018 - מקורי940לאיונדאי קונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת אח ימין

71312F2D0119 - מקורי4,517.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח סף שמאל

מקורי752.5לאשברולט קרוז 08-20ציר תחתון דלת אח' ימ' -1350171608

8.77E+0507-11 'מקורי311לאיונדאי אקסנט ש' 07-11פס קישוט לדלת קד' ימ

83210F2001

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי409כןיונדאי אלנטרה ש' 1919-20

79490F200019 - מקורי67לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20עוצר דלת אח' ימין

93580C70204X19 - מתג חלון אחורי ימיןi20 15-20 מקורי290לאיונדאי

93580C70104X19 - מתג חלון אחורי שמאלi20 15-20 מקורי290לאיונדאי

81310C802015 - מנגנון נעילה דלת קד שמאלi20 15-20 מקורי812לאיונדאי

87626K201020 - מקורי406לאיונדאי וניו - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

93570B40204X14 - ש' 14-19מתג חלון קדמי שמאל i10 מקורי976לאיונדאי



8791006840V 18-20 'מקורי5,209.11כןטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית ימ

9006Q3(ח) פיקסו ש' 10-18דלת אח' שמ' -10 C-3 מקורי4,117.91כןסיטרואן

9006Q1(ח) מקורי5,244.25כןפיג'ו 3008 10-16דלת אח' שמ' -10

81410G200016 - מקורי974לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון נעילה דלת אח שמאל

8395061M0013 - 'קרוסאובר 13-16משולש קישוט מראה חיצונית ימ SX4 מקורי124.8כןסוזוקי

80813JD000מקורי92.87לאניסאן קשקאי ש' 08-14טפט ניצב לדלת קד' שמ' -08 5מקומות

5253K929(ח) פח סף שמ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,690.74כן16

7724061M005PK13 - קרוסאובר 13-16קישוט סף מדרכה שמאל SX4 מקורי1,691.90כןסוזוקי

V575833052J18 - 'מקורי5,450.00כןסקודה קארוק 18-21דלת אח' ימ

מקורי1,026.33לאשברולט בלייזר - 19פס קישוט לדלת אח' ימ' - 4281051119

963736PA0E20 - מקורי471.03לאניסאן ג'וק - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' שחור

801015934R09-11  '4דלת קד' שמD 09-15 'מקורי1,500.00כןרנו פלואנס ש

מקורי2,019.28לאפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית שמ' - 161804718017

821011173R(ח) 4דלת אח' שמ'  -09D 09-15 'מקורי2,818.09כןרנו פלואנס ש

V5JA857702BRAA13 - מקורי1,949.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

86190F200016 - 'מקורי103כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18משולש קישוט מראה חיצונית ימ

V3V1857507C18-19 'מקורי2,186.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמ

1069535E0C21 - 'ש' - 21דלת קד' שמ X מקורי3,711.21לאטסלה מודל

76201T5AJ31ZT15- מקורי515.08כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי למראה חיצונית ימין

261656470R09- 4פנס איתות למראה שמאלD 09-15 'מקורי271.28לארנו פלואנס ש

V5E0857701RAA17 - מקורי2,583.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

8470254PB0ZCE15 - 'מקורי1,066.80כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מראה חיצונית שמ

863921W000(ח) 4טפט קשת דלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי114.9כןקאיה ריו ש

מקורי887.59כןרנו קליאו  5D 11-13מראה חיצונית שמ' -11 (ח)7701071871

8392365J100CB06- מקורי295.7לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15טפט לדלת קד' ימין

KD53691N1B0812-14 'ש' 12-16כיסוי מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי149.34כןמאזדה

7743054P01000(ח) מקורי689.3לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט לדלת קד' שמאל - 15

67825T5A00315- מקורי201.26לאהונדה ג'אז ש' 15-19טפט קדמי לדלת אחורית ימין

9811258480

אטם לדלת קדמית שמאל (גומי גשם) - 

מקורי420.13כןפיג'ו 3008 1717-21

מקורי1,143.00כןפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לדלת קד' שמ' -187479214

V56583117617 - מקורי122כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אבנים לדלת קדמית ימין

7745054P0200015 - מקורי821.9כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט ניצב לדלת אח' שמאל

67550TB9G00ZZ(סטיישן) -מקורי10,322.30לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17דלת אחורית שמאל 14

B00096238015 - 'מקורי2,508.36כןפיג'ו 108 ש' 15-20דלת אח' שמ

KD5351RD0B12- 'ש' 12-16פס קישוט לדלת אח' שמ CX-5 מקורי241.78כןמאזדה

מקורי480.58כןפיג'ו 3008 17-21ציר דלת קדמית שמאל עליון - 17 (ח)9671886980

AD115VW17 - 'חליפי1,537.65כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ

AD128NI14- 'חליפי320.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית ימ

AD131MI

מראה חיצונית שמ' מתקפלת לצבע - 

חליפי2,680.02לאמיצובישי ASX ש' 1717-19

AD132HO15-17 חליפי1,787.40לאהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית שמאל

AD137AU17 - 'ש' 15-21פס קישוט (קשת) לדלת אח' שמ Q7 חליפי660.45כןאודי

AD138DI

מראה חיצונית חשמלית שמ' + כיסוי -

חליפי706.02לאדייהטסו סיריון ש' 0606-11

AD139HO18 - 4כיסוי סף מדרכה ימיןD -18 'חליפי1,346.86כןהונדה סיווק ש

AD141NI4/5D 08- 4/5פלסטיק סף שמאלD 08-11 'חליפי624.26כןניסאן טידה ש

AD142MI15- 'חליפי1,588.65כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

AD145TO10- חליפי1,396.02כןטויוטה קורולה ש' 10-13מראה חיצונית ימ' + איתות

AD152TO

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי1,576.50כןטויוטה



AD165VW08- 'פס קישוט לדלת אח' שמCC 08-11 'חליפי1,806.02לאפולקסווגן פאסט ש

AD16SK

מראה חיצונית שמ' חש' (בית גדול)  

01-05

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי536.02לא

AD174HY15- חליפי798.77כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת אחורית ימין

AD180TO19 - ש' - 19קישוט סף מדרכה שמאל RAV-4 חליפי1,431.40כןטויוטה

AD192OP11-16 'חליפי220.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית ימ

AD196MI4D 07- 'דלת קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי4,316.00כן15

AD199VWחליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט לדלת קד' ימ' -98 לצבע

AD19HY05-10 'חליפי160.8כןיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט לדלת קד' ימ

AD1AL10 - 'חליפי680.02לאאלפא מיטו 10-16מראה חיצונית שמ

AD202OP11 - 'חליפי640.02כןאופל קורסה ש' 11-15מראה חיצונית ימ

AD205VWחליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט לדלת קד' שמ' 98-04 שחור

AD212TO19 - 4כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאלD 19 - 'חליפי1,934.60כןטויוטה קורולה ש

AD214RE17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית שמD חליפי1,823.92לארנו גרנד קופה

AD217KI11-12 5מראה חיצונית ימ' חשמליתD 11-16 חליפי756.02לאקאיה פיקנטו

AD21SE

מראה חיצונית ימ'  מתקפלת 7 פינים -

חליפי1,396.02כןסיאט איביזה  ש' 0909-16

AD221VW00-05 'חליפי250כןפולקסווגן בורה ש' 00-05פס קישוט לדלת אח' ימ

AD223FI08- '3מראה חיצונית חשמלית שמD 08-20 500 חליפי586.02לאפיאט

AD227KI10- 'חליפי3,503.60כןקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת אח' ימ

AD229FI5D 00- 'חליפי592.02כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03פס קישוט לדלת אח' שמ

AD22TO19 - 'ש' - 19דלת קד' שמ RAV-4 חליפי9,998.00כןטויוטה

AD241HY

מראה חיצונית ימ' 09-11 

חליפי960.02כןיונדאי i20 09-12(חשמלית,חימום,קיפול ידני)

AD245FI96-00 מראה חיצונית שמ' ידני

פיאט דוקאטו 96-02/בוקסר 

חליפי391.23לא95-02

מקורי1,312.52לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פח חזית 532100628112-14

64101C100015-מקורי4,564.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17פח חזית

641011R30114- ש' 11-18פח חזית i25 מקורי1,538.00לאיונדאי אקסנט

V80A80559417-20 ש' 17-22פח חזית Q5 מקורי3,500.00לאאודי

64101F200016- מקורי3,173.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פח חזית

מקורי1,385.79לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לפח חזית - 983010058019

מקורי403.64כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16קורה תומכת מצנן מים ימין -14 (ח)9677015080

60400T1GG01ZZ13-15 ש' 13-18פח חזית מושלם CR-V מקורי9,755.97כןהונדה

64118F200016 - (לפנס) מקורי133כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18שפם שמאל תחתון לסורג

כיסוי על' לפח חזית (כונס)-174957211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי510.53כן

מקורי529.53לאפיג'ו 508 ש' - 19גשר על' לפח חזית - 981660398019

7238168K00M09- (גשר) מקורי237.4לאסוזוקי אלטו ש' 09-14קורה תומכת למצנן מים

מקורי314.2לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פח ניצב חזית - 532081608022

F25301HABH13- מקורי331.59לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

53029SJ0109P19 - מקורי289לאסובארו פורסטר - 19גשר על' לפח חזית

F25113ANMH(ח) מקורי233.64כןניסאן אלמרה ש' 15-17גשר על' לפח חזית -15

V80A80560817 - ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין Q5 מקורי396לאאודי

64101H8000( דגם טורבו) 5פח חזית מושלם -18D/4D 17-22 'מקורי3,598.60לאקאיה ריו ש

53029SJ0409P19 - מקורי444לאסובארו פורסטר - 19פח ניצב חזית

53203B1010(ח) מקורי298.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח משקפיים קד' שמאל 06-11

625114CE0A15- טרייל ש' 15-23(ח) גשר עליון לפח חזית X מקורי2,390.65כןניסאן

641012W110V 12 - מקורי1,566.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פח חזית

641014H05018 - פח חזיתi800 08-21 מקורי2,688.00לאיונדאי



F2511BA6MB12- מקורי1,713.76לאניסאן ג'וק 10-14גשר על' לפח חזית

53029FL0809P17 - מקורי4,380.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18פח חזית

מקורי1,314.91לאלקסוס IS250 ש' 08-20גשר על' לפח חזית - 532053012213

46858215V 14 - מקורי4,405.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פח חזית

מקורי948.9לאפורד פיאסטה ש' 13-18פח חזית - 215967818

מקורי1,830.00כןפיאט טיפו ש' 16-18קורה תומכת לפח חזית ימין -5198404116

L1MZ16138B20 - מקורי4,933.52לאפורד אקספלורר ש' - 20פח חזית

64101Q500020 - מקורי4,367.90כןקאיה סלטוס ש' - 20פח חזית

V5JH813481(ח) מקורי279כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח משקפיים אח' שמאל פנימי -13

V82A80558819 - ש' - 19פח חזית A1 מקורי5,550.00לאאודי

811741D00008 - 5 ש' 08-09קליפס למכסה מנועD  מקורי7.6כןקאיה סיד

V5E9807864

תומך מרכזי למגן אח' ימ' - 13 

מקורי133כןסקודה אוקטביה 13-16(סטשיין) (ח)

57702AL230(מפואר) ש' 15-18מגן קדמי חיצוני - 17 B4 מקורי7,060.00לאסובארו

850189169R18 - מקורי2,009.04כןרנו מגאן סטיישן - 18פח אבנים/ספוילר אחורי

V5E9807863

תומך מרכזי למגן אח' שמ' - 13 

מקורי133לאסקודה אוקטביה 13-16(סטיישן)

768520D02007-11 מקורי101כןטויוטה יאריס ש' 07-11ספוילר קד' שמאל

960151065R18 - מקורי655.56לארנו מגאן סטיישן - 18ספוילר תחתון למגן קדמי

620305NA0A19 - ש' 19-22מגן קדמי פנימי QX50 מקורי4,093.59לאאינפיניטי

מקורי1,597.70לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22סורג מגן קדמי -601013450022

מקורי318.05לאלינק אנד קו 01 - 22פס קישוט למגן קדמי ימין - 889049781522

LR116875(ספורט) מקורי6,962.33לארובר רנג' רובר ש' 11-21מגן אח' פנימי - 13

2803051FS0222 - ש' - 22מגן קדמי חיצוני עליון EV3 מקורי7,354.50לאסרס

7143176M0000016 - מקורי292.1כןסוזוקי סלריו 16-18מגן מנוע תחתון שמאל

620903HN0A13- מקורי716.1כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19קלקר למגן קדמי

7410NL

מגן אח' חיצוני (ללא חורים לחיישנים) 

מקורי2,638.56לאסיטרואן C-4  ש' 11-1311-18

מקורי143.82כןפורד מונדאו ש' 08-12תומך שמאל למגן קדמי -11 (ח)1737425

V5F98075219B914 - מקורי380כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17ספוילר אחורי

BJ1V50280(ח) מקורי41.71כןמאזדה לנטיס ש' 99-04תומך שמ' למגן אח' -99

מקורי53.59כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מסגרת לפנס ערפל שמאל -12 (ח)95975580

622563HN0A13- מקורי183.15כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גריל תחתון ימין

7422A3(ח) ש' 10-13כיסוי וו גרירה במגן קד' -10 C-1 מקורי233.56כןסיטרואן

7414RS

כיסוי וו גרירה במגן קד' (7 מקומות) -

מקורי218.55כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 0707-10 (ח)

71106SMGE50ZA09- 5/3סורג תחתון מגן קדמיD 06-12 'מקורי550.39כןהונדה סיוויק ש

V3V0853551D2ZZ20 - מקורי557כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למגן קדמי

57734SJ33022 - מקורי1,448.00לאסובארו פורסטר - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

865202R30009-12 (סטישין)09-12קלקר למגן קדמי סטיישן CW i30 מקורי213כןיונדאי

57707SJ12022 - מקורי888לאסובארו פורסטר - 19תומך ימין למגן קדמי

105800700J21 - ש' - 21גריל תחתון ימין S מקורי923.28לאטסלה מודל

7452LN

 (ח) פינה ימ' (לצבע) למגן אח' (5

מקורי532.24כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10מקומות) 07-10

57734SJ090

ספוילר/פח אבנים קדמי - 22 (דגם 

מקורי1,420.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

850224EA0H14-16 מקורי1,889.65כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

57731SJ63022 - מקורי550לאסובארו פורסטר - 19גריל תחתון שמאל עם חור

7.42E+07

תומך למגן אח' סט צדדי -07 5מקומות 

מקורי243.75כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' R=L 07-10 (ח)



7209A002-05  מקורי685.41לאפיג'ו  307 ש' 02-05גשר תחתון /מצננים

7209C708 מקורי710.2כןפיג'ו 107 ש' 08-14-(ח) קורת רוחב/פח חזית תחתון

מקורי745.93לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פח משקפיים קד' שמאל - 5164730787314

UR5653100D(ח) פיק אפ 07-10פח חזית -07 BT-50 מקורי899.5כןמאזדה

מקורי1,411.37כןפיג'ו 301 ש' 13-18גשר עליון לפח חזית-13 (ח)9675630080

V3V0121285A18 - מקורי296לאסקודה סופרב ש' 15-22כונס עליון למעבה מזגן

51647301600V 14 - מקורי868.65לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פח משקפיים קדמי ימין

625044173R15 - מקורי1,853.03כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פח חזית

5256B11309- פח חזית תחתון

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,370.00לא

6400F045

תפס למגן קדמי  שמאל (מתחבר 

מקורי440לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15לפנימי) -13

5256B51513- מקורי1,066.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גשר על' לפח חזית

B25D5215YD(ח) מקורי53.55כןמאזדה לנטיס ש' 99-04פח ניצב חזית 99-04

5256C90720 - מקורי1,285.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20גשר על' לפח חזית

5256C63920 - מקורי940לאמיצובישי טרייטון - 20גשר על' לפח חזית

V5JA82339712113 - מקורי17לאסקודה ראפיד ש' 13-18תפס למוט מכסה מנוע

5256B82415- מקורי338לאמיצובישי טרייטון 15-19משקף ימ' לפח חזית

5256D20421 - מקורי1,430.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21גשר על' לפח חזית

V57A80556718 - מקורי206לאסקודה קארוק 18-21פח ניצב חזית

GS1D56251(ח) מקורי72.79כןמאזדה 6  ש' 08-13מוביל אויר לפח חזית ימין -08

07KD5353110A12- ש' 12-16פח חזית מושלם CX-5 מקורי2,123.58לאמאזדה

B45A53150A13- 4/5גשר על' לפח חזיתD 13-18 'מקורי337.56לאמאזדה 3 ש

מקורי1,306.04לאפיג'ו 3008 17-21גשר על' לפח חזית - 19 98240558801.2

מקורי1,556.58לאטויוטה פריוס ש' 16-20גשר על' לפח חזית-532054790016

5256D18021 - מקורי437לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך ימין לפח חזית

מקורי353.72כןטויוטה פריוס ש' 16-20פח ניצב חזית-532174703016

53208KK02015 - מקורי1,269.87כןטויוטה היילקס ש' 15-21פח ניצב חזית

7104HGDSL 09- מקורי1,904.01לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח חזית

DA6V5215Y15 - 4פח ניצב חזיתD/5D 15-21 'מקורי80.66כןמאזדה 2 ש

V5L080593214 - מקורי188לאסקודה יטי 14-18תומך ימין לפח חזית

GHP95215YA(ח) פח ניצב חזית - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי112.8כן18

DB2P53110A19 - ש' 17-21פח חזית CX-3 מקורי1,133.37כןמאזדה

165940Y01015 - מקורי187כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי גשר עליון לפח חזית

V3V0805307A20 - מקורי90כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך אנכית שמ' לפח חזית

8794506130C0V 18 - 'מקורי849.69לאטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי מראה חיצונית שמ

82120F100016 - מקורי724.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גומי אטימה לדלת קדמית ימין

879310DE3021 - מקורי486כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי2,655.88לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימ' עם איתות - 193258014

8474080J00(ח) 4/5זכוכית מראה חיצונית שמ' -08D 08-14 'ש SX4  מקורי848.3כןסוזוקי

V2K0827092G05-10 'מקורי6,089.00לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10דלת אח' ימ

87840K700020 - ש' - 20קישוט חיצוני שמשה אח' ימ i10 מקורי385כןיונדאי

87722S1200SCR21 - 'מקורי1,977.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי209.35לאטויוטה קורולה ש' 08-10טפט דלת אח' שמ' 759241206008-13

87721S1200SCR21 - 'מקורי1,977.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

82260S100021 - מקורי471כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

7595442010V 19 - ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל RAV-4 מקורי104לאטויוטה

76512K700020 - ש' - 20טפט מסגרת לדלת קד' שמאל i10 מקורי198כןיונדאי



מקורי12,890.26לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת קד' שמ' - 5055700717

1VF53TZZAD14 - 'מקורי6,165.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מראה חיצונית שמ

9108113600

זכוכית תחתונה מראה חיצונית קדמית 

מקורי517.6לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19ימין - 19

מקורי376.1לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19זרוע מגב שמשה אח' - 852410209019

879310H06015 - מקורי362.91לאטויוטה אייגו ש' 15-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

V1S4831055A(ח) מקורי2,966.00כןסקודה סיטיגו 12-18דלת קד' שמ' -12

879400H130(PULSE) 22 - 'ש' - 22מראה חיצונית שמ X מקורי1,660.82כןטויוטה אייגו

750720H010

פס קישוט לדלת קד' שמ' - 22 

(PULSE)22 - 'ש X מקורי883.75כןטויוטה אייגו

76004S800021 - מקורי6,282.00כןיונדאי פאליסייד - 21דלת קד' ימין

670010H090(PULSE) 22 - ש' - 22דלת קד' ימין X מקורי9,335.64לאטויוטה אייגו

V7E1857408AF9B9V 15 - 'מראה חיצונית ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,616.00לא15-22

8791006800V 18 - 'מקורי2,846.77כןטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית ימ

מקורי243.26לאטויוטה קאמרי ש' - 18טפט לדלת אח' ימין - 757613309018

V575839911C9B916 - מקורי211כןסיאט אטקה ש' 16-21גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

87751S8000CA21 - מקורי1,446.00לאיונדאי פאליסייד - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

PW156420000119 - (4 חלקים) ש' - 19סט פסי קישוט לדלתות RAV-4 מקורי1,014.56לאטויוטה

8794033D30V 18 - 'מקורי3,583.82לאטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית שמ

83660S800021 - מקורי377לאיונדאי פאליסייד - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

6407A11014- ספוילר/פח אבנים קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי676לא15

86631F100016-18 מקורי3,238.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן אחורי פנימי

V8XA807067DGRU15 - ש' 11-18מגן אח' חיצוני עם חיישנים A1 מקורי8,204.00לאאודי

KD5350EK1A12- 'ש' 12-16כיסוי וו גרירה במגן אח' ימ CX-5 מקורי79.85לאמאזדה

622560928R(ח) מקורי293.22כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ספוילר קד' ימין -13

521640K03015- מקורי1,373.68כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי שמאל למגן אחורי חיצוני

5370B24213- מקורי221לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי תחתון למנוע

BHN9503695D 13 - 4/5תומך מרכזי למגן אח' חיצוניD 13-18 'מקורי158.99כןמאזדה 3 ש

A205885412314-18 גריל תחתון ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי746.82לא14-21

V80A807061AMX317-20 ש' 17-22ספוילר קדמי Q5 מקורי3,190.00לאאודי

852220257R13- 'מקורי461.98לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך ימ' למגן אח

V8V3807184A12 - ש' 12-19תומך ימין למגן קדמי A3 מקורי188לאאודי

V8W0807681SRN4V 16 - ש' 16-19גריל תחתון שמאל עם ניקל A4 מקורי1,915.00לאאודי

V8W080728416 - ש' 16-19תומך צדדי ימין למגן קדמי A4 מקורי113לאאודי

מקורי1,548.61לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מגן קדמי פנימי -520210613015

מקורי301.48לארנו קנגו 09-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -820049903009

מקורי563.35לאטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי עליון לפנס ראשי ימין - 531810214017

850172549R10-3/5פינה שמ' למגן אח' סטיישןD/CW 10-16 'מקורי2,212.99כןרנו מגאן ש

V8U0807067FGRU15-19   ש' 11-18מגן אח' חיצוני Q3 מקורי5,320.00לאאודי

V8U0807442J4U815 - ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן אח' ימין Q3 מקורי215לאאודי

מקורי1,343.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן קדמי פנימי -520214211013

86514F200016 - מקורי139כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי730.56לאטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך ימין למגן קדמי -525350613012

86560A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג מגן קדמיD מקורי701.9כןקאיה סיד

6400J04715 - מקורי1,192.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי אמצעי למגן קדמי חיצוני

מקורי1,204.51לאטויוטה קאמרי ש' 12-14סורג מגן קדמי -531120620012



29120A220016-  5/סטיישן ש' 13-18מגן מנוע  - ימין תחתוןD מקורי210.3לאקאיה סיד

מקורי630.04כןטויוטה קאמרי ש' 12-14תושבת לוחית רישוי קד' -12 (ח)5211406160

V4KE8076839B919 - מקורי575לאאודי אי-טרון - 19סורג מגן קדמי מרכזי

V8V3807682A9B912- ש' 12-19גריל תחתון ימין +חור A3 מקורי582לאאודי

521190Z92313- מגן קדמי חיצוני

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,300.00כן15

866111W70015-  5מגן אחורי חיצוניD 12-16 'מקורי1,630.00כןקאיה ריו ש

87731S810121 - 'מקורי2,027.00כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

77522K700020 - ש' - 20טפט לדלת אח' ימין i10 מקורי117כןיונדאי

מקורי10,975.15לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלת קד' ימין - 670011668022

מקורי10,975.15לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלת קד' שמ' - 670021661022

79480H6000V 19 - מקורי168לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת אח' שמאל

V2G08575779B9 - ש' - 19כיסוי תחתון למראה חיצונית שמאל A1 מקורי130לאאודי

9006R911-12 'ש' 11-18דלת אח' שמ  C-4 מקורי6,061.40לאסיטרואן

8546Z9(ח) מקורי578.7כןפיג'ו 5008 10-16פס קישוט לדלת אח' ימ' -11

77003Q000021 - 'דלת אח' שמi20 - 21 מקורי7,457.00לאיונדאי

76513Q000021 - טפט לדלת קד' שמאלi20 - 21 מקורי240לאיונדאי

8791016A9022 - 'מקורי3,540.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מראה חיצונית ימ

8761059120CA17 - 'מראה חיצונית שמH350 17-18 מקורי4,141.00לאיונדאי

מקורי11,942.94לאטויוטה BZ4X ש' - 22דלת אח' ימ' - 670034223022

מקורי11,942.94לאטויוטה BZ4X ש' - 22דלת אח' שמ' - 670044223022

V82G8379015FQ19 - ש' - 19טפט לדלת קד' שמאל A1 מקורי253לאאודי

מקורי145לאפיאט 500X ש' 15-18כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ' - 73560551815

96611D350015 - מקורי287לאיונדאי טוסון ש' 15-20צופר טונים נמוכים

BNYV5802XJ(ח) 4דלת קד' ימין 04-08D 04-09 'מקורי1,401.00כןמאזדה 3 ש

879400H100(PURE) 22 - 'ש' - 22מראה חיצונית שמ X מקורי1,439.97לאטויוטה אייגו

82250N701021 - מקורי370כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

83280N701021 - מקורי528כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית ימין

V82G8399015FQ19 - ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל A1 מקורי393לאאודי

82220N700021 - מקורי501לאיונדאי טוסון ש' - 21אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

67910SLA003ZZ(ח) 4ציר עליון דלת אח' ימ' 06-12D 06-12 'מקורי188.07כןהונדה סיווק ש

759210F020-09 מקורי53לאטויוטה וורסו 09-12טפט דלת קדמית ימין שחור ניצב

מקורי325כןפיאט 3D 08-20 500אנטנה - 08 (ח)52046097

8393263J000CE06-10 'מקורי442.9לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פס קישוט לדלת אח' שמ

79490H600021 - מקורי157לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת אח' ימין

87660K70104X20 - ש' - 20משולש המשך מראה ימין i10 מקורי149כןיונדאי

BFAP69121A5D 19 - '4/5מראה חיצונית ימD -19 'מקורי1,316.61כןמאזדה 3 ש

9008X311- 'מקורי5,584.37כןפיג'ו 508 ש' 11-18דלת אח' ימ

759230F02009-11 מקורי356.11כןטויוטה וורסו 09-12טפט דלת קדמית ימין קשת

82210Q0010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

21i20 - 21 מקורי384לאיונדאי

מקורי12,799.15לאב.מ.וו X1 ש' 13-21דלת קד' שמ' - 4100741436915

HB5Z7820878BA15 - 'מקורי1,503.13לאפורד אקספלורר ש' 15-19פס קישוט לדלת קד' ימ

KD5351P40C12- ש' 12-16כיסוי סף מדרכה קד' ימין CX-5 מקורי637.02לאמאזדה

3834063J0000013 - 'קרוסאובר 13-16מגב שמשה אח SX4 מקורי106.8לאסוזוקי

982620311T20 - מקורי407.26כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

60009XC00A9P20 - מקורי13,000.00לאסובארו איבולטיס - 20דלת קד' ימין

82831JD000

גומי קדר דלת אח' שמ'-08 5 מקומות 

מקורי421.99כןניסאן קשקאי ש' 08-14(ח)

60009FG0339P(ח) ש' 08-13דלת קד' שמ' 08-09 B3 מקורי2,852.00כןסובארו

60009XC01A9P20 - 'מקורי13,356.00לאסובארו איבולטיס - 20דלת קד' שמ



72470TR0A014D 12- 4טפט דלת קד' שמאלD 12-17 'מקורי370.15לאהונדה סיווק ש

V57A8549399B918 - 'מקורי953כןסקודה קארוק 18-21פס קישוט לדלת קד' שמ

V2GA857537GRU20 - מקורי262לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי1,115.92כןפורד פיאסטה ש' 13-18מראה חיצונית ימ' - 13 (ח)2104865

מקורי631.71כןפיג'ו 301 ש' 13-18גומי דלת קד' שמ' = ימין - 13 (ח)9675587980

8.64E+05(ח) מקורי45כןיונדאי טוסון ש' 05-10טפט לדלת קד' שמ' (קשת) -05

V5G085752113 - 'מקורי571לאפולקסווגן גולף ש' 13-20זכוכית מראה חיצונית שמ

2445470V 14 - 'מקורי8,750.82לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת קד' שמ

8472884M10ZTT16 - מקורי232.4כןסוזוקי סלריו 16-18כיסוי למראה חיצונית שמאל

821006397R(ח) מקורי3,828.54כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת אח' ימ' - 15

דלת קד' ימין -11 (ח)2147844

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי5,447.95כן

877124D100(ח) מקורי647.6כןקאיה קרניבל ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' ימ' 07-10

KD5350991D(ח) ש' 12-16טפט קשת לדלת אח' ימין -12 CX-5 מקורי257.52כןמאזדה

V2GM857522A20 - מקורי275כןפולקסווגן טי קרוס - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

82812EL400

טפט ניצב דלת אח' ימ'  08-11(אח') 

מקורי84.09כןניסאן טידה ש' 4D/5D4/5D 08-11 (ח)

91054AL02A20 - מקורי1,356.00לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

67010TGGA00ZZ17- 5דלת קדמית ימיןD 17-22 'מקורי7,894.76לאהונדה סיווק ש

V5Z1857537AGRU14 - 'מקורי398לאפולקסווגן אפ ש' 14-17כיסוי מראה חיצונית שמ

V2GM853855B9B920 - מקורי1,124.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

802D26PA1A20 - מקורי583.46לאניסאן ג'וק - 20טפט לדלת קד' ימין

מקורי2,837.92כןפיג'ו 5008 17-21מראה חיצונית ימ' - 163522388017

877611F500(ח) מקורי736.9כןקאיה ספורטג' ש' 06-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 06-09

821009310R(ח) מקורי5,915.49כןרנו לוגן 08-11דלת אח' ימ' 08-10

מקורי2,873.82כןאלפא רומאו סטלביו 17-22פח אבנים/ספוילר אחורי - 15613725817

מקורי4,682.00לאלקסוס NX ש' 15-23ספוילר תחתון - 524117802015

כיסוי וו גרירה במגן קד' -521270291913

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי133.1כן15

261A27674R13- מקורי954.83לארנו לטיטיוד ש' 13-15מסגרת לפנס ערפל ימין

6402A39017 - מסגרת לפנס ערפל ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי313כן19

866353U00013 - מקורי44.6לאקאיה ספורטג' ש' 13-15תומך שמ' למגן אח' פנימי

866153U00013 - מקורי13.6כןקאיה ספורטג' ש' 13-15תפס למגן אחורי שמאל

מקורי503.97כןפיג'ו 301 ש' 13-18תומך (פחית) בכנף קדמי שמ' -13 (ח)9674799280

מקורי4,502.00כןלקסוס NX ש' 15-23מגן אח' חיצוני תחתון 18- 15 (ח)5216978030

86650AR03021 - ש' - 21כיסוי תחתון במגן אחורי חיצוני G80 מקורי2,426.00לאגנסיס

52015021005D 13- (בומבה) 'תומך ימ' למגן אח

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי930.5כן15

52575020915D 13- תומך צדדי אח' ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי999.64כן15

865602P50013- מקורי311כןקאיה סורנטו ש' 13-15תומך מרכזי תחתון למגן קדמי

פס קישוט ימ' למגן אח' -527520201013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי735.45לא15

5000B05915 - (ברזל) מקורי1,383.00לאמיצובישי טרייטון 15-19סופג אנרגיה קדמי

620108565S14- מקורי3,921.41לארנו גרנד סניק ש' 14-16מגן קדמי חיצוני

68295558AA18 - מקורי1,014.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22גריל תחתון ימין

39847266V 18 - ש' 18-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים XC-60 מקורי16,497.50לאוולוו

511801897R5D,CW 13- '3/5כיסוי וו גרירה במגן קדD/CW 10-16 'מקורי140.78כןרנו מגאן ש

DG8L50A11BB15-19 '4כיסוי וו גרירה במגן קדD/5D 15-21 'מקורי106.78כןמאזדה 2 ש

86571D700015- (צינור) מקורי1,014.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך מרכזי למגן קדמי



86560D400016- מקורי651.5לאקאיה אופטימה ש' 16-20סורג מגן קדמי

DA6B50C2115-16 4גריל תחתון שמאל חור לערפלD/5D 15-21 'מקורי100.67כןמאזדה 2 ש

6400J456(ח) ש' 17-19קלקר למגן קדמי שמאל - 17 ASX מקורי57כןמיצובישי

6400J455(ח) ש' 17-19קלקר למגן קדמי ימין - 17 ASX מקורי137כןמיצובישי

V6C0805915H9B914- 5ספוילר/פח אבנים קדמיD 10-17 'מקורי545לאפולקסווגן פולו ש

מקורי780לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי 13-15 (ח)5253542070

B45A502604D -13 4/5מגן אח' פנימיD 13-18 'מקורי1,214.07לאמאזדה 3 ש

622231851R5D 13- 3/5תומך שמאל למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי732.42לארנו מגאן ש

622543916RCW 5D 13- 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי555.06לארנו מגאן ש

מקורי563.22לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ניקל 531054201013-15

850B29272R5D 13- 3/5מגן אח' חיצוני תחתוןD/CW 10-16 'מקורי939.93לארנו מגאן ש

AD246TO03-07 4מראה חיצונית שמ' תקע עגולD 03-04 'חליפי680.02לאטויוטה קורולה ש

AD24RE14 - 'חליפי328.92לארנו טראפיק ש' 14-22כיסוי מראה חיצונית שמ

AD270RE20 - 'חליפי2,803.99כןרנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת קד' שמ

AD27RE20 - 'חליפי1,908.87כןרנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת קד' ימ

AD290RE04- '4/5פס קישוט לדלת אח' שמD 04-09 'חליפי250.68כןרנו מגאן ש

AD301VW10- '5מראה חיצונית ימD 10-17 'חליפי906.02לאפולקסווגן פולו ש

AD329VW13-'חליפי386.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי למראה חיצונית ימ

AD333KI10 - 'חליפי3,503.60כןקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת אח' שמ

AD346KI10- 'חליפי1,906.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מראה חיצונית שמ

AD364MAחליפי806.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מראה חיצונית שמ' -03 חש'+חימום

AD366MI08- חליפי908כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סף מדרכה צדדי שמאל

AD370MA04- '4פס קישוט לדלת אח' ימD 04-09 'חליפי140.02לאמאזדה 3 ש

AD373CV11- (חשמלי) 'חליפי640.02לאשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית שמ

AD38PE05- 'חליפי480.02לאפיג'ו 407 ש' 05-10מראה חיצונית ימ

AD394RE13- 5פס קישוט לדלת אח' ימ' עם חורD 13-19  חליפי787.4כןרנו קליאו

AD407RE13- חליפי950.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ' עם חור

AD408HY12- 'מראה חיצונית שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,256.02לא/סטישין

AD409RE13- חליפי808.28כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ' עם חור

AD413SU09- 'חליפי2,157.44כןסובארו פורסטר ש' 09-12כיסוי סף מדרכה ימ

AD423RE14 - 'חליפי1,386.02לארנו קליאו סטיישן 14-18מראה חיצונית שמ

AD425RE14- חליפי156.02לארנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי למראה חיצונית ימין

AD429RE13 - '5מראה חיצונית ימD 13-19  חליפי806.02כןרנו קליאו

AD43SEV 16-19 'חליפי2,506.02לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית שמ

AD446SU(X דגם) חליפי1,190.00כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת אח' ימ' - 19

AD478CV11- חליפי749.86לאשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית ימ' מושלמת

AD490MA04- '4כיסוי למראה חיצונית שמD 04-09 'חליפי156.02לאמאזדה 3 ש

AD503MA

מראה חיצונית מתקפלת חשמלית שמ' -

חליפי1,806.02לאמאזדה CX-5 ש' 1212-16

AD504MA

מראה חיצונית שמ' חשמלית קיפול 

חליפי1,206.02לאמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13אוט' -09

AD529NI15- 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' שמ X חליפי661.22כןניסאן

AD532NI15- טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת אחורית ימין X חליפי676.64כןניסאן

AD636HY16- חליפי3,782.50כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת אחורית ימין

AD67CI09-12 'חליפי806.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית שמ

AD710TO09-'ש' 07-09מראה חיצונית ימ RAV-4 חליפי1,706.02לאטויוטה

5320902100V 16 - מקורי441.27לאטויוטה קורולה ש' 13-18פח ניצב חזית



מקורי439.06לאטויוטה קאמרי ש' - 18קורת רוחב/פח חזית תחתון - 571040606018

V565805588PV 17 - מקורי2,229.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פח חזית

625119291R15-17 מקורי823.69לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גשר על' לפח חזית

מקורי1,034.24לאלקסוס ES ש' 19-23תומך ימין לפח חזית - 532023311019

A205898003217 - פח ניצב חזית

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי567.95לא14-21

V575805588J16 - מקורי1,980.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח חזית

V6F9805706B18 - מקורי103לאסיאט ארונה ש' - 18תומך עליון לפח חזית

מקורי879.91לאב.מ.וו X1 ש' 13-21תושבת גשר על' לפח חזית - 5164743454915

מקורי1,274.26לאלקסוס UX200 ש' - 19קורה תומכת שמאל לפח חזית - 532037602019

A213620630016 - גשר על' לפח חזיתE 16-22 קלאס W213 מקורי5,047.98לאמרצדס

V6F980692918 - מקורי122לאסיאט ארונה ש' - 18פח משקפיים קד' שמאל

5812051K00(ח) מקורי1,116.40כןסוזוקי ספלאש 09-15קורה אנכית שמאל לפח חזית -09

V5F080693014- מקורי115לאסיאט לאון ש' 12-19תומך פח חזית ימין

5826051K00(ח) מקורי144.8כןסוזוקי ספלאש 09-15פח משקפיים קד' שמאל 09-10

68243736AF17 - מקורי12,120.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פח חזית

מקורי396.16כןשברולט קרוז 08-20פח משקפיים קד' שמאל 08-12 (ח)13256258

מקורי341.32לאשברולט קרוז 08-20פח משקפיים קדמי ימין 1325625908-12

V5K0121284C(ח) מקורי73כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מוביל אויר ימין -09

מקורי20.43כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15קליפסים לפנסים אחוריים -770307746909

מקורי2,178.38לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פח משקפיים קדמי ימין - 5164740011418

964013181R09- 4מגן שמש שמאלD 09-15 'מקורי257.05לארנו פלואנס ש

620121048R4D 17 - 4 ש' 17-23פח חזיתD מקורי3,103.31לארנו גרנד קופה

AD10BU10-15 'חליפי1,073.30כןביואיק לה קרוס ש' 10-15פס קישוט לדלת קד' ימ

AD10HY03- 'חליפי336.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מראה חיצונית ידני ימ

AD111VW15 - 'מראה חיצונית ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי2,106.02לא15-22

AD112CV08- 'חליפי120.02כןשברולט קרוז 08-20כיסוי למראה חיצונית שמ

AD116VW17 - 'חליפי1,240.15כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ

AD118PE94-02 חליפי224.02לאפיג'ו 306 ש' 98-02מראה חיצונית שמ' ידני

AD121NI08- (קיפול חשמלי) 'חליפי1,560.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14מראה חיצונית שמ

AD123SZ08- 4/5מראה חיצונית שמ' חשמליתD 08-14 'ש SX4  חליפי960.02לאסוזוקי

AD124HO18 - 'חליפי1,695.00לאהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית ימ

AD137CV15 - 'חליפי1,106.02לאשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית ימ

AD139SZ

מראה חיצונית ימ' שחור ללא איתות - 

חליפי506.02לאסוזוקי ויטרה ש' 1515-22

863732K00010- (עומד) מקורי76.4לאקאיה סול ש' 10-11טפט לדלת קד' ימין

BFAP69181A5D 19 - '4/5מראה חיצונית שמD -19 'מקורי1,316.61כןמאזדה 3 ש

87610GI09021 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ EV 5 מקורי3,505.00לאיונדאי איוניק

87616GI00021 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל EV 5 מקורי254כןיונדאי איוניק

82260GI01021 - ש' - 21טפט לדלת קד' ימין EV 5 מקורי414כןיונדאי איוניק

מקורי284.92לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ' - 1339654116

8152H5(ח) מקורי798.78כןפיג'ו 3008 10-16כיסוי מראה חיצונית ימ' -10

87721GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ EV 5 מקורי2,586.00לאיונדאי איוניק

87731GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ EV 5 מקורי867כןיונדאי איוניק

826202L000XP07 - 5ידית פנימית לדלת ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי228לאיונדאי

93581K6500NNB20 - ש' - 20מתג חלון קדמי = אחורי ימין i10 מקורי228לאיונדאי

BCKA691N7PR5D 19 - 4/5כיסוי למראה חיצונית שמאלD -19 'מקורי164.06כןמאזדה 3 ש

759260F02009-11 מקורי253.77לאטויוטה וורסו 09-12טפט דלת אחורית שמאל קשת

83860S800021 - מקורי297כןיונדאי פאליסייד - 21טפט קשת עליון לדלת אח' ימין

76003AA00021 - 'מקורי5,911.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21דלת קד' שמ



77003AA00021 - 'מקורי5,271.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21דלת אח' שמ

82250L100020 - מקורי356לאיונדאי סונטה ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל

מקורי6,877.60כןפיג'ו 508 ש' - 19דלת אח' שמ' - 982202908019

82651AA20021 - מקורי752לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

V8V4833052E14 - 'ש' 12-19דלת אח' ימ A3 מקורי7,877.00לאאודי

76990AA00021 - מקורי228לאיונדאי אלנטרה ש' - 21עוצר דלת קד' ימין

981704689V19 - 'מקורי4,113.68כןפיג'ו 508 ש' - 19מראה חיצונית שמ

96611AA00021 - מקורי366לאיונדאי אלנטרה ש' - 21צופר טונים נמוכים

87660Q00104X21 - משולש המשך מראה ימיןi20 - 21 מקורי249לאיונדאי

87650Q00104X21 - משולש המשך מראה שמאלi20 - 21 מקורי249לאיונדאי

V81A831052C17 - ש' 17-22דלת קד' ימין Q2 מקורי6,832.00לאאודי

V5G0839167E3FZ

כיסוי המשך ידית לדלת אחורית שמאל -

מקורי214לאסיאט איביזה  ש' 17-22 17

713220AD0021 - מקורי6,350.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פח סף ימין

713120AD0021 - מקורי6,350.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פח סף שמאל

מקורי1,303.04לאשברולט סילברדו 13-19פס קישוט לדלת קד' ימ' - 2081696213

V5G0837205P3FZ

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי953לאסיאט איביזה  ש' 17-22שמאל - 17

6800468L01000(ח) מקורי2,023.70כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16דלת אח' שמ' 11-12

98510A900015 - 'מקורי270.2לאקאיה סורנטו ש' 15-20מנוע למיכל מתיז מים קד

DB2N691G1V 17 - '4זכוכית מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי470.83כןמאזדה 2 ש

86391F900019 - מקורי257כןיונדאי אקסנט 19-22טפט קדמי לדלת אחורית ימין

מקורי738כןפיאט 500X ש' 15-18טפט לדלת קדמית ימין -15 (ח)51939941

876104H31008 - 'מראה חיצונית שמi800 08-21 מקורי1,886.00לאיונדאי

8260A40918 - 'מנוע למיכל מתיז מים קד

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי683לא21

93571A601012 - 'מתג חלונות ראשי דלת קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי661לא/סטישין

876202WAH016 - 'מקורי5,235.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מראה חיצונית ימ

83651S901021 - מקורי191.2לאקאיה סורנטו ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

V8XA857527AGRU16 - 'ש' 11-18כיסוי מראה חיצונית שמ A1 מקורי550לאאודי

9006K7(ח) ש' 10-16דלת אח' שמ' -10 C-3 מקורי3,845.06כןסיטרואן

KB7W51P50D17 - ש' 17-22קישוט סף שמאל CX-5 מקורי834.97לאמאזדה

68246268AA17 - 'מקורי10,143.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23דלת אח' ימ

68361477ACV 20 - 'מקורי14,951.40לאדודג' ראם - 20מראה חיצונית שמ

7410B204XA20 - מקורי306כןמיצובישי טרייטון - 20טפט לדלת אח' ימין

5757A758HAV 18 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,846.00לא21

83110F20004X

גומי אטימה לדלת אחורית שמאל 

מקורי632כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18(בודי) - 16

מקורי372.19לאטויוטה קורולה ש' 08-10טפט דלת קד' ימין 759211208008-11

87732R010021 - 'מקורי1,820.40לאקאיה קרניבל ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

7632B442V 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ ASX מקורי1,755.00כןמיצובישי

670010D51017 - מקורי8,536.47לאטויוטה יאריס ש' 14-19דלת קד' ימין

83210G2010

גומי גשם חיצוני לחלון דלת אחורית 

מקורי410כןיונדאי איוניק ש' 16-20שמאל - 16

87616R200022 - 'מקורי527.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי למראה חיצונית שמ

83220G201016 - מקורי410כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין

87626R200022 - 'מקורי527.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי למראה חיצונית ימ

5757A24417 - ש' 17-19גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין ASX מקורי922לאמיצובישי

5727A69818 - 'מקורי1,906.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' ימ

6512A94018 - מקורי3,348.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי סף מדרכה ימין



מקורי859כןפיאט 500X ש' 15-18טפט לדלת אחורית ימין -5193994515

מקורי361.37כןפורד טרנזיט ש' 14-21זכוכית עליונה למראה חיצונית שמ' - 182398614

8545CV(ח) מקורי193.31כןפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט לדלת קד' שמ' 08-09

3643078K0009- מקורי500.9לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס איתות למראה שמאל

60409FL0419P18 - 'ש' - 18דלת אח' ימ XV מקורי6,573.00לאסובארו

87732S1200SCRV 19 - 'מקורי1,976.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת אח' ימ

870242

דלת מטען אח' שמ' (ברלינגו עם חור 

מקורי2,005.35כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03לקישוט ללא וישר) 97-10 (ח)

מקורי111.06כןשברולט ספארק 15-18טפט לדלת אח' ימין - 4256661015

6800368L01(ח) מקורי2,094.20כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16דלת אח' ימ'-11-12

8546Q2(ח) מקורי207.38כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' ימ' -10

85880Q0000NNB21 - כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןi20 - 21 מקורי254לאיונדאי

מקורי2,655.88לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימ' - 14 (דגם קסטום)1855223

87620Q0020(PRESTIGE) 21 - 'מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי2,932.00כןיונדאי

770032P010(ח) מקורי3,940.70כןקאיה סורנטו ש' 10-12דלת אח' שמ' -10

BCKC50M30C(ח) 5D 19 - 4/5טפט לדלת אח' ימיןD -19 'מקורי154.96כןמאזדה 3 ש

7410A030XA(ח) מקורי120כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת קד' ימ' 04-08 עמוד

מקורי9,249.34כןאופל מוקה ש' - 21דלת אח' ימ' - 983750648021

77004Q040022 - 'מקורי7,457.00לאיונדאי באיון ש' - 22דלת אח' ימ

83860N701021 - 'מקורי563לאיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט למסגרת לדלת אח' ימ

V3T1857507CC14- 'מקורי2,654.00לאסקודה סופרב ש' 13-15מראה חיצונית שמ

87620J9620MZH21 - 'מקורי3,016.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ

BCJH51P50DPR

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 19 

מקורי1,971.46כןמאזדה 3 ש' 4/5D -19(ח)

83280GI00021 - ש' - 21טפט עומד לדלת אח' ימין EV 5 מקורי458לאיונדאי איוניק

מקורי700.89כןפורד קוגה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 182800717

760032S000

דלת קד' שמ' (ללא חורים לפסי קישוט) 

10-IX35 10-15 מקורי2,438.00לאיונדאי

87910B1310(ח) מקורי702.1לאדייהטסו סיריון ש' 06-11מראה חיצונית ימ' -10 + איתות

98347970XK21 - מקורי752.01כןאופל מוקה ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

V3T0837901B14- מקורי210לאסקודה סופרב ש' 13-15טפט לדלת קד' שמאל

7.70E+55

דלת אח' שמ'(לדגם עם קישוט) 05-10 

מקורי3,655.00כןיונדאי טוסון ש' 05-10(ח)

863732P000(ח) מקורי42.5לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' ימין ניצב -10

7410A076XA4טפט לדלת קד' ימ' 08-10 עמודD 08-15 'מקורי229לאמיצובישי לנסר ש

מקורי14,681.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22דלת קד' שמ' -5054982217

מקורי4,185.62לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מראה חיצונית ימ' - 5116849167817

10562181SPRP21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל EHS מקורי188.66לאאם ג'י

863812P00010-11 מקורי77.2לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' שמ' ניצב קדמי

7410A170XA4טפט לדלת אח' ימ' 08-10 עמודD 08-15 'מקורי217לאמיצובישי לנסר ש

850901694R(ח) מקורי1,575.37כןרנו קליאו סטיישן 14-18תומך מרכזי למגן אחורי פנימי -14

64900F200016 - מקורי2,551.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן קדמי פנימי

86511F1010

מגן קדמי חיצוני עם חיישנים (דגם 

מקורי6,628.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ספורט 1.6) 16-18

86642A780016 - (בומבה) מקורי579כןקאיה פורטה 13-18תומך ימין למגן אחורי

מקורי15,846.17לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מגן קדמי חיצוני - 5111740281116

86617F100016-18 מקורי46.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן אחורי

מקורי1,747.24כןפיג'ו 5008 17-21כיסוי עליון במגן אחורי חיצוני - 981460188017

68335029AC18 - 'מקורי683לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תומך שמ' פנימי למגן אח

7178063J0006-10  מקורי359לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10תושבת לוחית רישוי קדמית

866C2AR00021 - ש' - 21גריל ימין במגן אחורי חיצוני G80 מקורי1,841.00לאגנסיס

85090BJ00A12- 'ש' 12-21קלקר למגן אח  NV 200 מקורי875.1לאניסאן



521190M9744X4 15-19 מקורי6,463.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן קדמי חיצוני עם מתזים

AC100VW11 -((4 צילנדרים)חליפי350כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח חזית

AC104CV16 - חליפי4,431.33כןשברולט מאליבו ש' 16-19תומך ימין לפח חזית

AC111FO11 - פח חזית

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי892.43כן

AC114HY18 - חליפי5,229.90כןיונדאי סונטה ש' 18-19פח חזית

AC116CV15 - חליפי2,639.47כןשברולט סילברדו 13-19גשר על' לפח חזית

AC118SK17 - חליפי123.25כןסקודה קודיאק ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין

AC119SK15 - חליפי80.75כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך ימין לפח חזית

AC11CV4D 03-08  4פח משקפיים קדמי ימיןD 03-10 'חליפי395.9כןשברולט אופטרה ש

AC121CV18 - חליפי2,369.00כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך ימין לפח חזית

AC124VW21 - חליפי1,657.50כןפולקסווגן גולף ש' - 21פח חזית

AC125RE20 - חליפי4,206.02לארנו מאסטר ש' 09-22פח חזית

AC128CV19 - חליפי1,847.84כןשברולט בלייזר - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC128KI09-10 חליפי1,252.88כןקאיה מגנטיס 09-10פח חזית בנזין

AC131HY21 - חליפי3,693.25כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פח חזית

AC132KI16 - חליפי3,685.00כןקאיה נירו 16-23פח חזית

AC133HY18 - פח חזיתi800 08-21 חליפי2,284.80כןיונדאי

AC137VW97-02 חליפי212.79כןפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02פח צר חזית

AC138MA13 - פח ניצב חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי110.02לא18

AC140VWחליפי350כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00פח חזית -97 דיזל

AC142FI08- 3קורת רוחב תחתונה לפח חזיתD 08-20 500 חליפי758.66כןפיאט

AC14MEV 19 - חליפי2,497.40כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פח חזית

AC154HY12- פח חזיתi20 12-15 חליפי1,165.35כןיונדאי

AC155TOV 18 - חליפי1,206.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18גשר על' לפח חזית

AC157FI15 - חליפי1,509.46כןפיאט דובלו ש' 10-18גשר על' לפח חזית

AC158HO18 - 4פח חזיתD -18 'חליפי2,863.59כןהונדה סיווק ש

AC160HY16- חליפי2,795.41כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פח חזית

AC168HY15 - חליפי3,496.64כןיונדאי טוסון ש' 15-20פח חזית

AC171TO19 - חליפי898.99כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי גשר על' לפח חזית

AC173NI17 - חליפי947.42כןניסאן סנטרה ש' 17-19גשר על' לפח חזית

AC176TO(חשמלי) חליפי260.04כןטויוטה פריוס ש' 16-20פח ניצב חזית - 19

AC17BU08-09 חליפי996.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-09פח חזית

AC17PE20 - חליפי1,899.99כןפיג'ו 2008 - 20פח חזית

AC188TO19 - 4קליפס למגן קדמיD 19 - 'חליפי55כןטויוטה קורולה ש

AC192VW10-1.2 5פח חזיתD 10-17 'חליפי1,789.77כןפולקסווגן פולו ש

AC1LA12- חליפי732.96כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC1LE15 -17 ש' 15-23כיסוי עליון לפח חזית NX חליפי1,204.05כןלקסוס

AC20HO03-07 חליפי1,521.63כןהונדה אקורד ש' 03-08פח חזית

AC20MI17 - ש' 17-19גשר תחתון לפח חזית ASX חליפי884.25כןמיצובישי

AC22KI03-06 (ברזל) חליפי350כןקאיה סורנטו ש' 03-06פח חזית

AC24HY02 - חליפי357כןיונדאי סונטה ש' 02-05פח חזית עליון

AC25MA4/5D 04-08 4פח חזיתD 04-09 'חליפי707.97כןמאזדה 3 ש

AC269VW06- פח חזית

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי3,102.00כן11

AC277VW16 - פח חזית

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי5,274.18כן15-22

AC280VW10 - 5פח משקפיים קדמי ימיןD 10-17 'חליפי171.95כןפולקסווגן פולו ש



AC286VWחליפי3,560.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פח חזית  - 17 בנזין

AC28CI02- (1.4 גיר רגיל) ש' 02-09פח חזית בנזין C-3 חליפי382.16כןסיטרואן

AC316TO07- חליפי235.5כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פח ניצב חזית

AC36MA08-10 חליפי172.14כןמאזדה 6  ש' 08-13פח משקפיים קד' שמאל

AC38CI07- (דיזל)  ש' 07-10פח חזית C-4 חליפי1,089.77כןסיטרואן פיקסו

AC3MG21 - ש' - 21פח חזית EHS חליפי977.29כןאם ג'י

AC40PE15- חליפי717.01כןפיג'ו 108 ש' 15-20פח חזית

AC417MI13- חליפי987.06כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גשר על' לפח חזית

AC417TO06- חליפי1,068.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פח חזית

AC425TO08-12 חליפי342.59כןטויוטה קורולה ש' 08-10גשר על' לפח חזית

AC431TO07-08 חליפי766.41כןטויוטה פריוס ש' 07-12פח חזית

AC445TO13-פח חזית מושלם

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,422.18כן15

AC451TO13- חליפי2,380.49לאטויוטה פריוס ש' 13-15פח חזית

AC460TO13- חליפי508.55כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקפיים קדמי ימין

AD734TO15 - חליפי972.62כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי פלסטיק למדרגה שמאל

AD737TO08-13 'חליפי1,748.95כןטויוטה קורולה ש' 08-10דלת קד' שמ

AD752TO09 - 'חליפי1,521.60כןטויוטה פריוס ש' 07-12דלת אח' שמ

AD757TO14 - 'חליפי906.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19מראה חיצונית שמ

AD758TO12-13 'חליפי268.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית ימ

AD7SKחליפי806.02לאסקודה פביה ש' 08-14מראה חיצונית שמ'-08 חשמלית לצבע

AD94SK08- 'חליפי250.75כןסקודה סופרב ש' 08-13פס קישוט לדלת קד' שמ

87621E600015 - 'מקורי271כןיונדאי סונטה ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית ימ

81320F100016 - מקורי738.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנעול דלת קדמית ימין

7632A013HA

כיסוי מראה חיצונית שמ' ללא איתות - 

מקורי599לאמיצובישי ASX ש' 1717-19

V1T0955707C(ח) מקורי240כןסיאט איביזה  ש' 09-16זרוע מגב שמשה אח' - 09

87611S1040

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי630לאיונדאי סנטה פה ש' 1919-20

מקורי2,276.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 758510290419

821301R00011 - ש' 11-18גומי אטימה לדלת קדמית שמאל i25 מקורי463כןיונדאי אקסנט

6921002360A019 - 4ידית חיצונית לדלת קדמי ימיןD 19 - 'מקורי2,211.88לאטויוטה קורולה ש

83220J780020 - מקורי285.4כןקאיה אקס סיד - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

832703W010

פס קישוט עומד אחורי ניקל לדלת אח' 

מקורי420.4לאקאיה ספורטג' ש' 10-12שמ' - 10

82652G5031CR

כיסוי המשך ידית לדלת קדמית = 

מקורי94.3כןקאיה נירו 16-23אחורית ימין = שמאל - 18

5730B83820 - 'ש' - 20דלת אח' ימ ASX מקורי4,993.00כןמיצובישי

87722B9000YAT14 -16 'ש' 14-19פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ i10 מקורי1,485.00כןיונדאי

86372J900018 - מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18טפט קשת לדלת קד' ימין

87620F254019 - 'מקורי2,812.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מראה חיצונית ימ

8794502370A019 - 5כיסוי למראה חיצונית שמאלD/SW 19 - 'מקורי413כןטויוטה קורולה ש

7632C090V 18 - 'מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,676.00לא21

82260P200021 - מקורי381.3כןקאיה סורנטו ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

מקורי355כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' - 757530204019

82850G5000

פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' שמ' 16-

מקורי384.8לאקאיה נירו 1816-23

87751P200021 - מקורי1,043.40כןקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87722P200021 - 'מקורי1,430.40כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

87731J9500PGY18 - 'מקורי668כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ



77004C102015 - מקורי2,338.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17דלת אח' ימ' עם חורים לקישוט

511650011R(ח) 5D 10- '3/5כיסוי וו גרירה במגן אחD/CW 10-16 'מקורי59.55כןרנו מגאן ש

מקורי232.69לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' 521564201013-15

758900019R(ח) 5D 10- 3/5מגן מנוע תחתון אחוריD/CW 10-16 'מקורי1,021.35כןרנו מגאן ש

BHT45182X13-4/5מתיז מים במגן קדמי ימיןD 13-18 'מקורי762.82לאמאזדה 3 ש

מקורי4,552.08לאפיג'ו 3008 10-16מגן קדמי חיצוני - 161118238014

866133Z300(ח) תומך שמ' (צדדי) למגן אח' -12CW/4D i40 12-15  מקורי233כןיונדאי

511800239R(ח) 3D 13- '3/5כיסוי וו גרירה במגן קדD/CW 10-16 'מקורי115.05כןרנו מגאן ש

622549605R(ח) 3D 13- 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי1,451.55כןרנו מגאן ש

850222627R(ח) 3D 12-  3/5מגן אח' חיצוני עליוןD/CW 10-16 'מקורי1,495.10כןרנו מגאן ש

מקורי456.75לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מסגרת לפנס ערפל שמ' -521284209013

86551G500016-18 מקורי186.4לאקאיה נירו 16-23תומך שמאל למגן קדמי

850766877R3D 12- 3/5פינה ימ' למגן אח' עליוןD/CW 10-16 'מקורי596.68לארנו מגאן ש

5220L021(ח) מגן קדמי פנימי תחתון - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,553.00כן21

850775800R3D 12- 3/5פינה שמ' למגן אח' עליוןD/CW 10-16 'מקורי805.31לארנו מגאן ש

756100025R3D 12- 3/5מגן אח' פנימיD/CW 10-16 'מקורי1,675.41כןרנו מגאן ש

מקורי2,616.42לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי פנימי 8414328517-21

מקורי9,573.55לאשברולט טראוורס 17-23מגן קדמי חיצוני עליון 8408805917-21

6400G66018 - תומך צדדי ימין למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי326לא21

7172177KA05PK13 - מקורי398.9לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג מגן קדמי

758900006R3D 12- 3/5מגן מנוע תחתוןD/CW 10-16 'מקורי1,067.89לארנו מגאן ש

86642G500016-18 (בומבה) 'מקורי536.8כןקאיה נירו 16-23תומך ימ' למגן אח

86562C870016- קרוס 16-18סורג מגן קדמי תחתון i20 מקורי590כןיונדאי

7184065J0000006-11 'מקורי116.2לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15תומך שמ' למגן אח

866182B00006-09 'מקורי241לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך ימ' למגן אח

V3G0807109AB15-19 מקורי1,423.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מגן קדמי פנימי

1617951380

מגן קדמי חיצוני עם חורים לחיישן 

מקורי7,392.32כןפיג'ו 3008 17-21בקרה 17-20

KDY03488X13 - 4/5תומך ימין למגן קדמי בומבהD 13-18 'מקורי72.31לאמאזדה 3 ש

6410C98918 - 'תומך שמ' למגן אח

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי192כן21

620785099R13- מקורי654.18לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט ניקל למגן קדמי

מקורי603.08לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח' - 525634204016

974201Y000EQ15 - 5פתח אוורור מרכזי ימיןD 11-16 מקורי390.5כןקאיה פיקנטו

מקורי2,029.87כןפיג'ו 3008 17-21סורג מגן קדמי עם חורים - 981086808017

76208TECG021.5L 17 - '5מראה חיצונית ימD 17-22 'מקורי2,837.90לאהונדה סיווק ש

821017307R(ח) מקורי5,778.22כןרנו לוגן 08-11דלת אח' שמ' 08-10

91112XC05B20 - מקורי388לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

7632B26813- מראה חיצונית ימ' + זכוכית

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,071.00לא16

824211HB1A11-מקורי141.8לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ציר עליון לדלת קד' ימין



מקורי952.19לאב.מ.וו 500 ש' - 17זכוכית מראה חיצונית ימ' - 5116746866217

963666PA2A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי308.58כןניסאן ג'וק - 2020

98141342VV17 - 'מקורי1,295.11לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לדלת אח' שמ

77004A220013- 5/סטיישן ש' 13-18דלת אח' ימ' סטיישןD מקורי4,087.30לאקאיה סיד

72965TGGA1117 - '5פס קישוט לדלת אח' שמD 17-22 'מקורי269.61כןהונדה סיווק ש

KD5350650D

אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ' -12 

מקורי140.73כןמאזדה CX-5 ש' 12-16(ח)

1611240180V 14 - 'מקורי1,420.69כןפיג'ו 208 ש' 15-19מראה חיצונית ימ

87620A202013-15 '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית ימD מקורי1,736.90לאקאיה סיד

963021615R(ח) מקורי1,746.37כןרנו סניק ש' 10-12מראה חיצונית שמ' -10

מקורי6,203.71כןפיג'ו 2008 - 20דלת אח' שמ' - 983104868020

821005429R10- 'מקורי1,440.22כןרנו סניק ש' 10-12דלת אח' ימ

8470254PK0000

מראה חיצונית שמ' שחור ללא איתות - 

מקורי678.4לאסוזוקי ויטרה ש' 1515-22

91112XC18B20 - 'מקורי1,199.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי385.74כןסיטרואן C-3 ש' 17-21טפט לדלת קד' שמאל - 981324808017

87616A201013- '5/סטיישן ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמD מקורי672.1כןקאיה סיד

מקורי79.61כןסיטרואן C-3 ש' 17-21מגב שמשה אח' - 167121138017

86363A2000

טפט ניצב אחורי לדלת קד' שמאל 

מקורי78.3כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/CW13-18 ש -13

91036FL40017 - 'מקורי1,880.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מראה חיצונית שמ

3882154G1000013 - 'קרוסאובר 13-16זרוע מגב שמשה אח SX4 מקורי228.5לאסוזוקי

V5JA867365J5AP

גומי אטימה לדלת קדמית שמאל - 13 

מקורי285כןסקודה ראפיד ש' 13-18(ח)

GHY17202XB13- 'דלת אח' ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,230.29לא18

824004EA0A12- 'מקורי350.76כןניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת אח' ימ

98115971XT17 - 'מקורי1,186.96לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ

8974921417

 ,S+, LS+, LS ) 21 - 'דלת אח' שמ

(  LSE21 - 'מקורי4,533.93כןאיסוזו די. מקס ש

105443100D21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין X מקורי176.51לאטסלה מודל

91054AN51021 - מקורי1,460.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

7721168L0000017 - מקורי226כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פלסטיק סף מדרכה ימין

AD14CV19 - 'חליפי1,256.02לאשברולט ספארק - 19מראה חיצונית שמ

AD150HY15- חליפי5,161.35כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת קדמית ימין

AD150SK06- 'חליפי2,048.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08דלת קד' שמ

AD152MA4D 04- '4פס קישוט לדלת קד' שמD 04-09 'חליפי56.52כןמאזדה 3 ש

AD160TO06- 'חליפי2,979.13כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15דלת אח' ימ

AD163SK13- חליפי196.02לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי למראה חיצונית ימ' לצבע

AD167HY15- 'חליפי1,689.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

AD16TO15 - 'חליפי239.17כןטויוטה אוריס ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח

AD171MA17 - '4/5מראה חיצונית ימD 13-18 'חליפי1,925.00לאמאזדה 3 ש

AD174VW

מראה חיצונית חש' +איתות ימ' 

(מתקפלת) 06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,104.02כן

AD177MI15 - 'חליפי3,689.77כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' שמ

AD182OPחליפי250כןאופל אסטרה ש' 98-04פס קישוט לדלת קד' ימ' 98-04+סמל

AD184MI18 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי974.95כן21



AD185SKV 17 - 'חליפי2,860.02לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית ימ

AD189FI16- חליפי1,186.02לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית שמאל

AD18SE13 - חליפי1,860.02לאסיאט לאון ש' 12-19מראה חיצונית שמ' עם איתות

AD193OP11-16 'חליפי220.02לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית שמ

AD200OP16 - 'חליפי256.02לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ

AD222FI08- '3מראה חיצונית חשמלית ימD 08-20 500 חליפי586.02לאפיאט

AD227RE98- 'חליפי470.93כןרנו קנגו ש' 98-03מראה חיצונית שמ

AD22KI08-09 '5 ש' 08-09מראה חיצונית ימD  חליפי647.22לאקאיה סיד

AD236FIחשמלי D5 04-00 'חליפי199.24כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מראה חיצ' ימ

AD239PE13-'חליפי151.84כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי למראה חיצונית שמ

AD239RE96- 'חליפי359.38כןרנו מגאן ש' 96-98פס קישוט לדלת אח' ימ

AD23RE13 - '5זרוע מגב שמשה אחD 13-19  חליפי409.28כןרנו קליאו

AD23SE09-'חליפי860.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מראה חיצונית ימ

AD240FO08-   חליפי186.02לארשימת מקטים מבוטליםפנס איתות למראה שמאל

AD245VW21 - '5-מראה חיצונית שמD 18 'חליפי2,306.02לאפולקסווגן פולו ש

AD248CI

מראה חשמלית+אתות+חישן לצבע8פין 

חליפי960.02לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 10-07-10

AD250CI19 - 'חליפי1,860.02לאסיטרואן ברלינגו - 19מראה חיצונית ימ

AD251FO08 - חליפי186.02לארשימת מקטים מבוטליםפנס איתות למראה ימין

AD257FIחליפי420.02כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מראה חיצונית שמ' 07-09 חשמלית

AD257TO06 - 'חליפי448.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה חיצונית ימ

AD25CI19 - 'חליפי1,968.02לאסיטרואן ברלינגו - 19מראה חיצונית שמ

67825TV0E0112-'טפט לדלת אח' ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי185.84כן

863912P00010- מקורי77.2לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' ימין ניצב קדמי

7410A169XA4טפט לדלת אח' שמ' 08-10 עמודD 08-15 'מקורי217לאמיצובישי לנסר ש

C2Y57302XG(ח) מקורי2,233.31כןמאזדה 5 ש' 05-10דלת שרות צדדי שמ' -05

מקורי4,195.05כןפיג'ו 301 ש' 13-18דלת אח' ימ'-13 (ח)9675190680

7632A51008- '4מראה חיצונית  חשמלית ימD 08-15 'מקורי1,214.00לאמיצובישי לנסר ש

9035S2(ח) ש' 10-13ציר עליון לדלת קד' ימין -10 C-1 מקורי339.33כןסיטרואן

98410107XT21 - 'מקורי738.85לאאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

9035S3(ח) ש' 10-13ציר תחתון לדלת קד' ימין -10 C-1 מקורי335.09כןסיטרואן

80401JN00A

ציר דלת קדמית ימין תחתון = שמאל 

מקורי539.72לאניסאן X טרייל ש' 15-23עליון - 15

V5FA857537GRU20 - מקורי160לאסיאט לאון ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

72410TD400315 - מקורי392.72כןהונדה ג'אז ש' 15-19גומי גשם לדלת קדמית ימין

87610H8070V 18 - 'מקורי2,478.80לאקאיה סטוניק - 18מראה חיצונית שמ

מקורי2,916.00לאלקסוס ES ש' 19-23כיסוי סף מדרכה שמאל - 758523391719

מקורי86.89כןשברולט ספארק 15-18טפט לדלת קד' שמאל - 4260194515

8143LW(ח) מקורי983.75כןפיג'ו 307 ש' 06-08סך שמש ימין -06

V5JA853290C041(ח) מקורי424כןסקודה ראפיד ש' 13-18טפט לדלת קד' ימין -13

V2K5857407A9B916 - 'מקורי1,197.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית שמ

13506795

ידית חיצונית לדלת קדמית ימין = 

מקורי378.68לאשברולט קרוז 08-20שמאל - 16

V5H0837206GRU20 - מקורי638לאסיאט לאון ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

מקורי681.03כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20טפט לדלת קד' ימין - 236395320

72430TR0A01(ח) 4D 12- 4טפט דלת קד' ימיןD 12-17 'מקורי279.73כןהונדה סיווק ש

מקורי3,746.02כןפיג'ו 208 ש' 12-14דלת אח' שמ' -967190758012

V6V0831051A15- 'מקורי4,986.00לאסקודה פביה ש' 15-21דלת קד' שמ

804301KA0B10- מקורי278.74לאניסאן ג'וק 10-14מעצור לדלת קד' ימין



מקורי374.29כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צופר גבוה - 981312028016

V6V6833051A15- 'מקורי4,986.00לאסקודה פביה ש' 15-21דלת אח' שמ

V4M8831052C18 - ש' 18-20דלת קד' ימין Q8 מקורי11,234.00לאאודי

מקורי11,479.48לאשברולט מאליבו ש' 16-19דלת קדמית שמאל - 8426356216

V5FA8394753Q7

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי356כןסיאט לאון ש' - 2020

מקורי5,989.70לאסיטרואן ברלינגו - 19דלת קד' שמ' - 982042338019

80644EL05A08- '4/5כיסוי צילינדר דלת קד' שמD 08-11 'מקורי174.88כןניסאן טידה ש

7754061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16פס קישוט לדלת אח' שמ SX4 מקורי460.7כןסוזוקי

8793902L4019 - 4כיסוי זרוע מראה ימיןD 19 - 'מקורי244לאטויוטה קורולה ש

8723A37720 - מקורי897לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20בסיס לאנטנה

6787202340

אטם לדלת אחורי שמאל (על הדלת) - 

194D 19 - 'מקורי511לאטויוטה קורולה ש

86190D300015 - 'מקורי232לאיונדאי טוסון ש' 15-20קישוט משולש מראה חיצונית ימ

מקורי658כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אטם לדלת קדמי ימין (על הדלת) - 678610234019

86180D300015 - 'מקורי232כןיונדאי טוסון ש' 15-20קישוט משולש מראה חיצונית שמ

8211A29420 - מקורי503כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20צופר טונים גבוהים

6233202380

אטם לדלת אחורי שמאל (על הבודי) - 

194D 19 - 'מקורי816כןטויוטה קורולה ש

8260A00815 - 'מקורי916כןמיצובישי טרייטון 15-19מנוע למיכל מתיז מים קד

87549F200016 - מקורי286לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מדבקה שקופה בדלת אח ימין

6231202350

אטם לדלת קדמי שמאל (על הבודי) - 

194D 19 - 'מקורי841כןטויוטה קורולה ש

77521J700019 - 5/סטיישן ש' - 19טפט קדמי לדלת אח' ימיןD מקורי51.8כןקאיה סיד

863732L000

 5D 07-12 -'טפט (ניצב) לדלת קד' ימ

מקורי28כןיונדאי i30 ש' 5D 07-12(ח)

DKY05802XD17 - ש' 17-21דלת קד' ימין CX-3 מקורי2,560.89לאמאזדה

83860J721019 - 5/סטיישן ש' - 19טפט עליון לדלת אח' ימיןD מקורי279.7כןקאיה סיד

82665G270016 - 'מקורי500לאיונדאי איוניק ש' 16-20בסיס ידית פנ' לדלת קד' ימ

77523J720019 - 5/סטיישן ש' - 19טפט אחורי לדלת אח' ימיןD מקורי40.8כןקאיה סיד

8260A54820 - 'מקורי490לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מנוע למיכל מתיז מים קד

5730B91420 - 'מקורי6,654.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת אח' ימ

86180H8000 - מקורי105.2לאקאיה סטוניק - 18משולש קישוט המשך מראה שמאל

5716A474WD

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי556כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ימין - 20

87732Q500020 - 'מקורי518.6כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

75851029025D 19 - 5כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD/SW 19 - 'מקורי2,276.00כןטויוטה קורולה ש

96201H810021 - מוט לאנטנה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי151.3לא

7632C51115 - 'מקורי634לאמיצובישי טרייטון 15-19זכוכית מראה חיצונית שמ

7407A72018 - 'משולש קישוט מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי785לא21

72970TEDT0117- 5טפט קדמי לדלת אחורית שמאלD 17-22 'מקורי113.94כןהונדה סיווק ש

7407A485

משולש קישוט גדול מראה חיצונית שמ' 

18 -

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,443.00כן21

מקורי216כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט לדלת קד' ימין - 757554202019

6921030380A219 - ש' - 19ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל RAV-4 מקורי2,211.88לאטויוטה

6921142080A1

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי548.36כןטויוטה RAV-4 ש' - 19שמאל - 19

86591F200016- מקורי403כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ספוילר/פח אבנים קדמי



מגן אח' חיצוני סטיישן -521590299513

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,423.00לא15

86611F200016- מקורי2,354.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מגן אחורי חיצוני

B63B50031BBB2.0  17 - 4/5מגן קדמי חיצוניD 13-18 'מקורי1,820.21לאמאזדה 3 ש

6400J29418 - מקורי3,897.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג מגן קדמי

865114H00008- מגן קד' חיצוני תחתוןi800 08-21 מקורי651כןיונדאי

מקורי3,058.84כןפיג'ו 3008 17-21מגן אח' פנימי - 981607158017

6410D73818 - מקורי4,935.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן אח' חיצוני

V6V6807394B18 - 'מקורי37כןסקודה פביה ש' 15-21תומך ימ' למגן אח

מקורי515.8כןפיג'ו 3008 17-21תומך צדדי שמ' למגן אח' - 981128048017

V575853666A9B916-19 מקורי315כןסיאט אטקה ש' 16-21גריל תחתון ימין

863703Z000(ח) תומך מרכזי למגן קדמי -12CW/4D i40 12-15  מקורי4,194.86כןיונדאי

V6V0853666A9B918 - מקורי46כןסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון ימין

מקורי468.23כןטויוטה RAV-4 ש' 10-12תושבת לוחית רישוי קד' -11 (ח)5211442090

86519C550018 - 'מקורי112.1כןקאיה סורנטו ש' 15-20תושבת לוחית רישוי קד

5370A31108- (אח' קטן) 4מגן מנוע תחתוןD 08-15 'מקורי929כןמיצובישי לנסר ש

865162B00006-09 מקורי271לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12תומך ימין צדדי למגן קדמי

V6RA825205D13 - מקורי253כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגן אבנים תחתון אחורי שמאל

V5E9807394CW 13 - 'מקורי51לאסקודה אוקטביה 13-16תומך ימ' למגן אח

86513D7000

תומך צדדי שמאל למגן קדמי (פלסטיק) 

מקורי176כןיונדאי טוסון ש' 15-20- 15

521190K98212- 4 +חור למתיזWD מקורי3,229.53כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן קדמי חיצוני

V3G080725115-19 מקורי520לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23קלקר למגן קדמי

6400G12415 - מקורי277כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18גריל תחתון ימין ללא חור

865201YBC03D 15 - 3קלקר למגן קדמיD 13-16 מקורי808.9לאקאיה פיקנטו

6400J448(ח) V 18 - מקורי441כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

מקורי2,471.54כןשברולט ספארק 15-18מגן אח' חיצוני ללא חיישנים - 4239975615

866133Z000(ח) CW 12- 'תומך שמ' למגן אחCW/4D i40 12-15  מקורי207כןיונדאי

6400J447V 18 - מקורי441לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון שמאל

מקורי141לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך שמאל למגן קדמי - 8405989216

מקורי14,539.24לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מגן קדמי חיצוני - 5111742744112

261528419R

סט גרילים תחתון ימין + שמאל עם חור 

מקורי750.01כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-2117-23

מקורי3,187.14לאלקסוס CT200H ש' 11-19קישוט סורג מגן קדמי - 531227602014

AC464TO

תומך(פחית) לקורה אנכית ימין לפח 

חליפי269.88כןטויוטה קורולה ש' 08-10חזית 08-09

AC471TO16 - חליפי1,172.29כןטויוטה פריוס ש' 16-20גשר על' לפח חזית

AC47SE12- חליפי1,472.65כןסיאט לאון ש' 12-19פח חזית

AC4BM15 - ש' 13-21תושבת גשר על' לפח חזית X1 חליפי649.52כןב.מ.וו

AC563RE04-09 4/5פח חזית עליוןD 04-09 'חליפי1,538.58כןרנו מגאן ש

AC568RE00-04 חליפי3,211.17כןרנו סניק ש' 00-04פח חזית

AC588RE18 - חליפי2,110.00כןרנו מגאן סטיישן - 18פח חזית

AC60TO10-11 חליפי1,090.92כןטויוטה יאריס ש' 07-11פח חזית

AC73VW09- חליפי180כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פח משקפיים קד' שמאל

AC74NI08- 4/5פח משקפיים קדמי ימיןD 08-11 'חליפי115.2כןניסאן טידה ש

AC771FO00-05 חליפי187.68כןפורד פוקוס ש' 00-05גשר מצנן מים

AC797FO14 - חליפי3,106.85כןפורד טרנזיט ש' 14-21פח חזית

AC799FO13 - חליפי2,095.00כןפורד קוגה ש' 13-18פח חזית

AC7BM18 - ש' 13-21גשר על' לפח חזית X3 חליפי1,306.02לאב.מ.וו

AC803FO15 - חליפי2,728.97כןפורד אקספלורר ש' 15-19פח חזית

AC90MIחליפי694.18כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פנל עליון לפח חזית -10 שמאל

AC93BM19 - חליפי1,222.42כןב.מ.וו 300 ש' - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון



AC97CV16 - חליפי266.35כןשברולט מאליבו ש' 16-19פח ניצב חזית

V5C6805706J15- מקורי447לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גשר עליון לפח חזית

5823054P0000015 - מקורי1,956.40לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22גשר על' לפח חזית

מקורי32כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קליפס למגן קדמי - 477490204019

מקורי143.42כןפורד פוקוס ש' 06-08כיסוי עליון לפח חזית 06-08 (ח)1357825

מקורי1,063.87לאלקסוס NX ש' 15-23פח ניצב חזית - 532087801015

A205620320115 - פח חזית

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,571.91לא14-21

V5N0805931B11 - מקורי200כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פח משקפיים קד' שמאל

5823068L0011 - מקורי1,061.40כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16גשר על' לפח חזית

פח חזית -184567411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,481.06לא

מקורי2,279.10לאשברולט בלייזר - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 8466627419

863631C310

פס קישוט (ניקל) שמאל סורג קדמי-06-

מקורי75לאיונדאי גטס ש' 0906-09

KB7W53150B17 - ש' 17-22גשר על' לפח חזית CX-5 מקורי354.16לאמאזדה

KDY3510A6C(ח) ש' 17-22תפס לספוילר אחורי - 17 CX-5 מקורי25.65כןמאזדה

BCJH5215Y(ח) 4/5פח ניצב חזית - 19D -19 'מקורי114.46כןמאזדה 3 ש

G48F5314019 - מקורי288.61לאמאזדה 6  ש' - 19פח משקפיים קדמי ימין

86550B951017 - ש' 14-19כיסוי עליון לפח חזית i10 מקורי467כןיונדאי

C23553110G05-10 מקורי1,345.58לאמאזדה 5 ש' 05-10פח חזית

60400TZBG00ZZ20 - מקורי3,157.36כןהונדה ג'אז ש' - 20פח חזית

מקורי1,421.86לאב.מ.וו 300 ש' - 19כיסוי גשר על' לפח חזית - 5164742228719

544104EB1C14 - מקורי2,850.87לאניסאן קשקאי ש' 14-20קורת רוחב/פח חזית תחתון

מקורי20לאסובארו פורסטר 13-18קליפס לפנס אחורי - 90915003213

YQ00045480(ח) איירקרוס - 18כיסוי עליון פח חזית - 18 C3 מקורי1,095.94כןסיטרואן

5329260200V 17 - כיסוי לפח חזית

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,005.88לא21

532030H02022 - ש' - 22קורה אנכית שמ' לפח חזית X מקורי1,007.33לאטויוטה אייגו

60400T1VG00ZZ(ח) ש' 13-18פח חזית מושלם -16 CR-V מקורי7,287.11כןהונדה

F25116LBMH20 - מקורי2,238.24לאניסאן סנטרה ש' - 20גשר על' לפח חזית

מקורי1,258.34לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קורה אנכית ימ' לפח חזית - 532021607022

64101G400018 - פח חזיתi30 - 18 מקורי3,863.00כןיונדאי

F25113HNDH13- מקורי1,285.73לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גשר על' לפח חזית

71410TFJY0118 - 4פח חזיתD -18 'מקורי3,834.07כןהונדה סיווק ש

5810052D01(ח) מקורי3,104.60כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח חזית 06-08

F25216UAMA21 - מקורי1,749.95כןניסאן קשקאי ש' - 21קורה אנכית שמ' לפח חזית

F25303ANAH(ח) מקורי935.09כןניסאן אלמרה ש' 15-17קורת רוחב/פח חזית תחתון -15

מקורי2,513.23לאב.מ.וו 500 ש' - 17כיסוי גשר על' לפח חזית - 5164738385517

64101N700021 - מקורי3,639.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פח חזית

641014H00008- פח חזיתi800 08-21 מקורי2,595.00כןיונדאי

625047737R15- מקורי2,632.93לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פח חזית

625014HH0A14 - ש' 14-19פח חזית Q50 מקורי2,868.85לאאינפיניטי

53029SJ0009P19 - מקורי2,454.00לאסובארו פורסטר - 19פח חזית

מקורי1,438.58לאפיג'ו 508 ש' - 19כיסוי עליון לפח חזית - 981356438019

53029AJ0819P(ח) ש' 09-14פח ניצב חזית -10 B4 מקורי250כןסובארו

מקורי1,239.92כןפיג'ו 3008 17-21גשר על' לפח חזית - 982195118017

53029AN0109P21 - מקורי594כןסובארו אאוטבק ש'  - 21גשר על' לפח חזית

V6V0805588F15- מקורי1,292.00לאסקודה פביה ש' 15-21פח חזית

מקורי1,019.00לאפיאט טיפו ש' 16-18קורת רוחב/פח חזית תחתון - 5205780116

מקורי2,054.00כןפיאט טיפו ש' 16-18חיזוק על' לפח חזית - 5208711916

V3V0805588D15-19 מקורי2,055.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פח חזית



53029SC0109P(ח) מקורי250כןסובארו פורסטר ש' 09-12פח משקפיים קדמי ימין -09

V5E0805588מקורי1,350.00לאסקודה אוקטביה 13-16פח חזית (פלסטיק) -13 בנזין

7104GJ

קורת רוחב/פח חזית תחתון שמאל -11 

מקורי338.5כןפיג'ו RCZ ש' 11-14(ח)

V57A806930A18 - מקורי90כןסקודה קארוק 18-21פח משקפיים קדמי ימין

מקורי1,724.40לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 750714803008

V5E5839431G5AP13 - מקורי698לאסקודה אוקטביה 13-16גומי לחלון לדלת אחורית שמאל

H01005DAMA17- דלת קד' ימיןQ30 17-21 מקורי5,276.36לאאינפיניטי

10316503SEPP18 - 'ש' 18-23דלת אח' שמ ZS מקורי6,616.11לאאם ג'י

מקורי2,168.29לאשברולט טראקס ש' 17-18ידית חיצונית לדלת קדמי ימין - 2593689317

760031W0104D/5D 12- 5דלת קד' שמאלD 12-16 'מקורי3,640.90כןקאיה ריו ש

2370004

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי1,330.89לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20שמאל - 20

V3V0831051A15- מקורי9,000.00כןסקודה סופרב ש' 15-22דלת קדמית שמאל

מקורי160.15לאשברולט טראקס ש' 17-18ציר דלת קדמית שמאל עליון - 1350540017

828174CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט קדמי לדלת אחורית שמאל X מקורי238.37לאניסאן

V3V5833051B15- מקורי9,000.00כןסקודה סופרב ש' 15-22דלת אחורית שמאל

V7P083105611- מקורי11,825.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17דלת קד' ימין

BBY95802XF5D 09- 4/5דלת קד' ימיןD 09-13 'מקורי2,355.21לאמאזדה 3 ש

V7P0833056A11- 'מקורי8,060.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17דלת אח' ימ

87610C815016 - 'קרוס 16-18מראה חיצונית שמ i20 מקורי1,860.00לאיונדאי

מקורי364.94כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר עליון דלת אחורית שמ' - 219318520

V4M0854820AGRU17 - 'ש' 15-21פס קישוט (קשת) לדלת אח' ימ Q7 מקורי777לאאודי

72430TL0003(ח) מקורי451.88כןהונדה אקורד ש' 12-15טפט לדלת קד' ימין -12

68144739AC20 - 'מקורי7,436.00לאדודג' ראם - 20דלת קד' שמ

60409FG0029P(ח) 5D 08-10 'ש' 08-13דלת אח' ימ B3 מקורי3,472.00כןסובארו

72930TL0003(ח) מקורי451.88כןהונדה אקורד ש' 12-15טפט לדלת אח' ימין -12

770041W01012- '4דלת אח' ימD 12-16 'מקורי2,521.50לאקאיה ריו ש

מקורי122.62לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מנוע למיכל מתיז מים קד' - 220646520

V8V4833051E12-19 'ש' 12-19דלת אח' שמ A3 מקורי7,877.00לאאודי

V5E1857508P(ח) מקורי2,002.00כןסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית ימ' (חשמלית) - 13

מקורי136.2לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20צופר טונים נמוכים - 220313520

D651508V1A5D 07-11 5טפט לדלת קד' ימ' קשתD 07-14 'מקורי87.69לאמאזדה 2 ש

מקורי5,702.00כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14דלת אח' שמ' 09-11 (ח)6700460411

82651G601017 - 'ידית חיצונית דלת קד' = אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.3לא

מקורי3,440.93לאפיג'ו 208 ש' 12-14פח סף שמ' -12 (ח)1607253580

101010400A21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין S מקורי176.51לאטסלה מודל

76255TARE1115 - 'מקורי176.08לאהונדה ג'אז ש' 15-19בסיס מראה חיצונית שמ

מקורי4,018.55כןפג'ו 308 ש' 14-20דלת קד' שמ' -161010208014

מקורי68.13לאשברולט אורלנדו ש' 12-18תומך ימין למגן קדמי -9518278612

86530A700013-15 מקורי865.3כןקאיה פורטה 13-18מגן קדמי פנימי

V57580737816 - 'מקורי237כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך ימ' למגן אח

7181154P01N4915 - מקורי4,363.10כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

מקורי116.27כןשברולט קרוז 08-20תומך שמאל למגן קדמי 13-16 (ח)94816320

865112R50009-11 5מגן קדמי חיצוניD 07-12 'ש i30 מקורי1,376.00לאיונדאי

850714EA0A(ח) מקורי141.53כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן אח' 14-16



57704FE02001-02 מגן קדמי חיצוני

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,480.00לא08

7233478R0019 - מקורי21.7לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19תומך ימין = שמאל למגן קדמי

105785100J21 - ש' - 21גריל תחתון שמאל S מקורי879.31לאטסלה מודל

מקורי16.48לאשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן קד' 9526359913-14

71598TV0E0112- 'תומך שמ' למגן אח

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי234.17כן

מקורי69.86לאשברולט קרוז 08-20סורג מגן קדמי תחתון 9508806313-14

תומך שמאל פנימי למגן קדמי - 906889003114

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי613.31לא18

מקורי151.41לאשברולט קרוז 08-20ספוילר/פח אבנים קדמי -9513508213

865712R50009- (כוורת) 5מגן מנוע תחתוןD 07-12 'ש i30 מקורי461כןיונדאי

71105TR0G00(ח) 4D 12- 4סורג מגן קדמיD 12-17 'מקורי1,793.32לאהונדה סיווק ש

F20224FAMH(חשמלי) ש' 12-21מגן קדמי חיצוני - 20  NV 200 מקורי2,221.04לאניסאן

57731FL750

כיסוי וו גרירה במגן קד' - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי88לאסובארו

54661A710013 - 'מקורי1,265.80לאקאיה פורטה 13-18בולם זעזועים קד' ימ

V5F0853665J9B9V (FR דגם) מקורי483לאסיאט לאון ש' 12-19גריל תחתון שמאל - 17

5827053S1019 - מקורי2,950.70לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מגן קדמי פנימי

7416S4(ח) ש' 10-16תפס לפנס ימ' למגן אח' -10 C-3 מקורי365.81כןסיטרואן

V565919492C17 - מקורי37כןסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי

620223VU5H14- מקורי2,122.23לאניסאן נוט ש' 14-17מגן קדמי חיצוני

V3V080718315-19 מקורי106כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך שמאל למגן קדמי

86614A700013-'מקורי228.1כןקאיה פורטה 13-18תומך ימ' למגן אח

V6R6807421BKGRU10-13 (עם חיישנים) 5מגן אח' חיצוניD 10-17 'מקורי2,529.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי270.38לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי תחתון+מסגרת ניקל 9502816708-12

V6V08073689B9V 15-17 מקורי52כןסקודה פביה ש' 15-21גריל תחתון ימין

V80A807108FGRUV 17 - 'ש' 17-22פינה ימין למגן קד Q5 מקורי5,594.00לאאודי

מקורי1,050.00לאיונדאי מאטריקס 08-10מגן קדמי חיצוני -865111000008

86393F900019 - מקורי122כןיונדאי אקסנט 19-22טפט אחורי לדלת אחורית ימין

V7E1857521AN15 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,203.00לא15-22

מקורי527כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי גשם לחלון דלת קדמית שמאל - 6815102380

7632D73820 - מקורי579כןמיצובישי טרייטון - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

83661S901021 - מקורי191.2לאקאיה סורנטו ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

861901R000

משולש קישוט המשך מראה חיצונית 

מקורי148כןיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18ימ' - 11

81310J900018 - מקורי940לאיונדאי קונה ש' - 18צילינדר לדלת קדמית שמאל

6512A75918 - מקורי2,737.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי סף מדרכה שמאל

77003J7200CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19דלת אח' שמD מקורי4,561.70לאקאיה סיד

8545CW(ח) מקורי207.38כןפיג'ו 207 ש' 08-12פס קישוט לדלת קד' ימ' 08-09

670020D51017 - 'מקורי4,522.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת קד' שמ

7632A808HA10- 'מקורי556לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12כיסוי מראה חיצונית ימ

87626G210016 - 'מקורי286כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי241.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי תחתון מראה חיצונית ימ' - 879154214013

76251T7JH01ZD15- ש' 15-18כיסוי למראה חיצונית שמאל HRV מקורי402.28לאהונדה

96200G510016 - מקורי329.2כןקאיה נירו 16-23בסיס אנטנה

96200D305015 - מקורי493לאיונדאי טוסון ש' 15-20בסיס אנטנה

7250A163V 18 - פלסטיק סף מדרכה שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי799לא21

83140G200016 - מקורי757לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת אחורית ימין

879450H040B115 - מקורי284.14כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית שמאל



86392F200016 - מקורי101לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט מדבקה עליון לדלת אח' ימין

87610B901014 -16 ש' 14-19מראה חיצונית שמ' מכני i10 מקורי1,419.00כןיונדאי

7632F018(PREMIUM) 21 - 'מקורי4,232.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מראה חיצונית ימ

PW15610000AG17 - סט קישוטים לבן לדלתות

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,185.50לא22

מקורי191.26כןשברולט ספארק 15-18זכוכית מראה חיצונית ימ' - 15 (ח)95410510

8392480J000CB08- '4/5טפט דלת קד' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי348.9לאסוזוקי

96366W410P

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,865.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 2121

82860R201022 - מקורי657לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט שוכב לדלת קד' ימין

7407A50521 - מקורי991כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

מקורי2,152.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית שמ' 879400681018-20

83860R201022 - מקורי968.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט שוכב לדלת אח' ימין

מקורי155.44לאאלפא מיטו 10-16תפס צדדי שמאל למגן קדמי -5051029510

6CG06SZ7AB14 - מקורי2,381.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מדרגה למגן אחורי

AC10HO98-02 חליפי2,586.58כןהונדה אקורד ש' 98-02פח חזית

AC112CV15 - חליפי772.68כןשברולט סילברדו 13-19תומך תחתון לפח חזית

AC112RE08-10 חליפי392.06כןרנו לוגן 08-11פח חזית

AC113HY06-10 חליפי1,585.10כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פח חזית

AC115OP01-04 חליפי350כןאופל קורסה ש' 01-07פח משקפיים קד' שמאל

AC116SK11- חליפי1,810.78כןסקודה פביה ש' 08-14פח חזית

AC121FO07- חליפי534.62כןפורד טרנזיט ש' 07-13גשר על' לפח חזית

AC123FI00> חליפי350כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03פח חזית עליון

AC123HY11-12 ש' 11-15פח חזית i35 חליפי1,392.95כןיונדאי אלנטרה

AC124CV18 - חליפי1,396.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך צדדי ימין לפח חזית

AC126HY16 - חליפי4,106.02כןיונדאי איוניק ש' 16-20פח חזית מושלם

AC129KI16 - חליפי521.66כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי עליון לפח חזית

AC12SK06-08 חליפי927.6כןסקודה אוקטביה ש' 06-08פח חזית

AC130OP11- חליפי700.54כןאופל אינסיגניה 11-16גשר על' לפח חזית

AC133FI04- חליפי349.06כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06גשר עליון

AC135KI09-12 חליפי1,388.98כןקאיה סורנטו ש' 10-12פח חזית

AC141VW98-04 חליפי1,056.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פח חזית 65 ס"מ

AC155HY11- חליפי2,139.02לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פח חזית

AC156SKחליפי941.68כןסקודה אוקטביה 13-16פח חזית (פלסטיק) -13 בנזין

AC158HY14- ש' 14-19פח חזית i10 חליפי2,375.28כןיונדאי

AC159HY14 - ש' 11-18פח חזית i25 חליפי1,459.00כןיונדאי אקסנט

AC15NI02-08 חליפי4,010.86כןניסאן פרימרה ש' 02-08פח חזית

AC161FO11- חליפי1,671.62כןפורד אדג' ש' 09-14פח חזית

AC169VW05-08 חליפי1,559.28כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11פח חזית

AC16NI16 - חליפי4,306.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18פח חזית

AC177TO12-14 חליפי873.7כןטויוטה קאמרי ש' 12-14פח חזית

AC188VW97-03 חליפי1,056.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פח חזית

AC190TO20 - חליפי298.82כןטויוטה יאריס ש' - 20פח ניצב חזית שמאל

AC193AU(ספורט) ש' 17-22פח חזית - 17 Q5 חליפי4,405.57כןאודי

AC21HO5D -06 5/3פח חזיתD 06-12 'חליפי1,273.73כןהונדה סיוויק ש

AC21SKחליפי2,148.83כןסקודה אוקטביה 13-16פח חזית-13 דיזל

AC22HY06-09 חליפי884.25כןיונדאי גטס ש' 06-09פח חזית

AC23CI04-  חליפי233.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08גשר תחתון



AC24NI01-03 חליפי653.74כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03קורת רוחב/פח חזית תחתון

2384905

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 20 

4D20 - '4 שD/5/SW מקורי1,345.90כןפורד פוקוס

V5FF854950AGRU21 - 'מקורי1,525.00כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

6944068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר תחתון דלת אח' שמ' -13 SX4 מקורי168.7כןסוזוקי

42352711V 15 - 'מקורי951.72לאשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית ימ

BP4K508V3B(ח) 4טפט לדלת קד' ימ' ניצב 04-08D 04-09 'מקורי129.62כןמאזדה 3 ש

7632B347(ח) מקורי1,894.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מראה חיצונית שמ'+איתות -13

מקורי937.46לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16טפט לדלת אח' ימין -967708088014

BP4K508V1A(ח) 4טפט לדלת קד' ימ' קשת 04-08D 04-09 'מקורי191.76כןמאזדה 3 ש

804005FA6A20 - 'מקורי246.82כןניסאן מיקרה - 20ציר עליון לדלת קד' ימ

מקורי307.85כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר תחתון דלת קדמית שמ' - 220672620

5700B67113- 'מקורי5,050.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלת קד' שמ

מקורי1,331.06לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי מראה חיצונית שמ' - 8429183217

72410TEAT0117 - 5גומי גשם לחלון דלת קדמית ימיןD 17-22 'מקורי550.27כןהונדה סיווק ש

808185FA5A20 - מקורי221.34כןניסאן מיקרה - 20טפט לדלת קד' ימין

770040X05008-12 'ש' 08-14דלת אח' ימ i10 מקורי1,325.00לאיונדאי

876143W10010- מקורי434.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12(ח) פנס איתות למראה שמאל

V8W1857409T9B916 - 'ש' 16-19מראה חיצונית שמ A4 מקורי816לאאודי

91029FG01008-ש' 08-13מראה חיצונית שמ' + זכוכית B3 מקורי1,220.00לאסובארו

67550TZAJ00ZZ20 - 'מקורי6,017.38כןהונדה ג'אז ש' - 20דלת אח' שמ

76253TZAG01

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי481.06כןהונדה ג'אז ש' - 2020

5757A026HA08-'מקורי3,621.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לדלת אח' ימ

22684794D 20 - 4 ש' - 20בסיס לאנטנהD/5/SW מקורי443.37לאפורד פוקוס

6943068L00000M16 - מקורי146.1כןסוזוקי בלנו ש' 16-18ציר דלת אחורית ימין תחתון

מקורי741.33כןשברולט קרוז 08-20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 1935364517

863913W00010- 'מקורי171.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט ניצב לדלת אח' ימ

60409AJ0349P(ח) 4D 10- 'ש' 09-14דלת אח' שמ B4 מקורי2,057.00כןסובארו

מקורי4,976.29לאסיטרואן קקטוס 15-20דלת אח' שמ' -980121918015

98016917XT15- 'מקורי701.42לאסיטרואן קקטוס 15-20מראה חיצונית ימ

5730B308(ח) מקורי3,544.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת אח' ימ' 14-19

מקורי2,725.57לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פלסטיק סף ימין - 5177733232815

287909363R15 - 'מקורי58.72כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מגב שמשה אח

91112SJ31019 - 'מקורי1,440.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' שמ

863931G201(ח) מקורי26.3כןקאיה ריו ש' 07-12טפט ניצב דלת אח' (אח') ימ' -07

AC268KI13- חליפי3,191.59כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פח חזית

AC26MI17 - ש' 17-19כיסוי עליון לפח חזית ASX חליפי960.5כןמיצובישי

AC276VW09 - חליפי256.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13תומך פח חזית

AC28MI20 - ש' - 20קורה שמאל לפח חזית ASX חליפי200.7כןמיצובישי

AC337AU17 - ש' 15-21פח חזית Q7 חליפי5,481.24כןאודי

AC37SE00-02 (איביז/קורדו) פח חזית

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי1,499.96לא00-02

AC3TO09- חליפי1,004.15כןטויוטה וורסו 09-12פח חזית

AC416PE99-07 חליפי827.9כןפיג'ו 206 ש' 99-07פח משקפיים קד' שמאל

AC418MI13- חליפי910.35כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC420TO02-05 חליפי196.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05פח צר חזית

AC433TO07-09 חליפי102.78כןטויוטה פריוס ש' 07-12פח ניצב חזית

AC434TO01-06 ש' 01-05פח ניצב חזית RAV-4 חליפי350כןטויוטה



AC43CI10- ש' 10-13פח חזית C-1 חליפי698.96כןסיטרואן

AC443TO07- חליפי858.11כןטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי מצנן מים

AC444SU08- ש' 08-13פח משקפיים קד' שמאל B3 חליפי242.4כןסובארו

AC447TO13-ש' 13-18פח משקפיים קד' שמאל RAV-4 חליפי294.44לאטויוטה

AC460CI14- ש' 14-16גשר על' לפח חזית C-4 חליפי870.61לאסיטרואן פיקסו

AC466TO15 - חליפי808.96כןטויוטה אייגו ש' 15-21פח חזית מושלם

AC467MA13- כיסוי פלסטיק גשר על' לפח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי495.53כן18

AC46KI13-15 חליפי2,941.20כןקאיה פורטה 13-18פח חזית

AC472TO

תומך(פחית) לקורה אנכית שמאל לפח 

חליפי269.88כןטויוטה קורולה ש' 08-10חזית 08-09

AC478MA13 - 4/5פח ניצב חזיתD 13-18 'חליפי63.99כןמאזדה 3 ש

AC481TO17 - תומך עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי598כן22

AC48SZ06-10 חליפי356.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10גשר על' לפח חזית

AC4DG13- חליפי1,160.32כןדודג' ראם 12-19קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC565RE04- 4/5פח משקפיים קד' שמאלD 04-09 'חליפי381.76כןרנו מגאן ש

AC59TO09- חליפי2,877.62כןטויוטה פריוס ש' 07-12פח חזית

AC5TO93-97 חליפי350כןטויוטה קורולה ש' 93-97פח חזית

AC67ME01-05 פח חזית עליון

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי960.02לא05

AC69SZ06-10 חליפי425.68כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גשר על' ימין לפח חזית

AC6CV06-08 (ברזל-פנימי) חליפי1,060.00כןשברולט אפלנדר ש' 06-09פח חזית

AC73BM96-98 חליפי560.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98פח צר חזית

AC74ME08-11 חליפי877.16כןמרצדס 204  ש' 08-11קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC76CV11- חליפי968.02לאשברולט ספארק 11-15פח חזית

AC795FO13- חליפי700.37כןפורד פיאסטה ש' 13-18פח חזית

865522K00010- (צדדי) מקורי58כןקאיה סול ש' 10-11תומך ימין למגן קדמי

520210D07014- מקורי1,040.94לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגן קדמי פנימי

מקורי126.69כןשברולט קרוז 08-20תומך מרכזי למגן אח' -5D 13 (ח)96941739

V575807682A041

קישוט תחתון גריל תחתון ימין - 21 

מקורי78כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V5L08076829B914 - מקורי95כןסקודה יטי 14-18גריל תחתון ימין

850223VU0H14- מקורי2,248.93כןניסאן נוט ש' 14-17מגן אח' חיצוני

850903VU0A(ח) מקורי256.86כןניסאן נוט ש' 14-17קלקר למגן אח' -14

V5C6807183

תומך שמאל למגן קדמי (צדדי) -11 (ח) 

מקורי143כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15(ח)

7183162R005PK17 - 'מקורי491.9כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט למגן אח

865532K50012-מקורי89.7לאקאיה סול ש' 12-13תומך שמאל למגן קדמי

7881235001(EX) 15- 'מקורי284.5לאסאנגיונג טיבולי 15-20פינה למגן אחורי  שמ

7452KL- 11 ש' 11-14פס קישוט למגן קדמי C-4 מקורי1,018.73כןסיטרואן פיקסו

865111R00011-18 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני i25 מקורי1,552.00כןיונדאי אקסנט

6410B9294/5D  08-  4מגן אח' פנימי תחתוןD 08-15 'מקורי810לאמיצובישי לנסר ש

YQ0006398018 - (כוורת) איירקרוס - 18מגן קדמי תחתון C3 מקורי1,113.52כןסיטרואן

62222BV80A15- מקורי326.6לאניסאן ג'וק 15-19תומך ימין למגן קדמי

7452LK(ח) ש' 11-14פס קישוט ימ' למגן אח'-11 C-4 מקורי887.06כןסיטרואן פיקסו

V6F0807109G17 - מקורי2,168.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מגן קדמי פנימי

מקורי195כןטויוטה פריוס ש' 13-15(ח) סורג מגן קדמי פנימי -531134704013

62074BV80A15 - מקורי288.1לאניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי ימין

V5C680743311- מקורי1,792.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פח אבנים/ספוילר אחורי

71145TV0E0012-'תושבת לוחית רישוי קד

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי431.18לא



865612K50012-מקורי272.9לאקאיה סול ש' 12-13סורג מגן קדמי

V6F0807183A17 - מקורי86כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי

85022BV80H15- מקורי3,122.77כןניסאן ג'וק 15-19מגן אח' חיצוני עליון

71531TV0E0012-מגן אח' פנימי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,609.09כן

850B2BV80A15- מקורי1,583.16כןניסאן ג'וק 15-19מגן אח' חיצוני תחתון

V57A807393

תומך צדדי שמ' למגן אח' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי309כןסקודה קארוק

מקורי2,522.00לאלקסוס GS ש' 07-18מגן קדמי חיצוני - 521193098607

525350D01000-02 מקורי135.82לאטויוטה יאריס ש' 00-02תפס צדד ימין למגן קדמי

8651610000

תומך צדדי (מסילה) ימין למגן קדמי  -

מקורי39כןיונדאי מאטריקס 0808-10 (ח)

מקורי684.72לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מסגרת לסורג מגן קדמי-967697448013

9002Z3(ח) מקורי6,340.48כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת קד' שמ' -09

5727A556

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי1,297.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

5727A555

פס קישוט לדלת קד' שמ' - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי1,197.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

77004R200022 - 'מקורי9,988.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלת אח' ימ

87722R210022 - 'מקורי2,653.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט לדלת קד' ימ

985103T50016 - 'מקורי323לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנוע למיכל מתיז מים קד

81320B910014 - ש' 14-19מנעול דלת קדמית ימין i10 מקורי563לאיונדאי

83260R2000

טפט עומד לדלת אחורית ימין - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי292.8לאקאיה ספורטג' ש

5727A55221 - מקורי1,442.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

82850J780020 - מקורי146.1לאקאיה אקס סיד - 20טפט קשת עליון לדלת אח' שמאל

5702A28421 - מקורי245לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21עוצר דלת קד' שמאל = ימין

6787202240

גומי אטימה לדלת אחורית שמאל - 13 

מקורי563.94כןטויוטה קורולה ש' 13-18(ח)

82210G300018 - אטם לדלת (גומי גשם) שמאלi30 - 18 מקורי177לאיונדאי

96312W030P21 - מקורי393כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21משולש המשך מראה ימין

86363DB00022- מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 22טפט עומד לדלת קד' שמאל

76003DB00022- 'מקורי9,214.70לאקאיה נירו פלוס - 22דלת קד' שמ

7632D455V 20 - 'מקורי3,533.00לאמיצובישי טרייטון - 20מראה חיצונית שמ

מקורי1,633.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית שמאל -73564619516

793102B010

ציר דלת קדמית שמאל עליון = תחתון - 

מקורי45כןיונדאי סנטה פה ש' 1616-18

87611K7020

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי493כןיונדאי i10 ש' - 2020

760044H04013 - דלת קד' ימיןi800 08-21 מקורי3,695.00לאיונדאי

8545EJ(ח) ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' ימ' -07 C-4 מקורי287.29כןסיטרואן פיקסו

D1981811- 'מקורי2,441.51לאפורד אקספלורר ש' 11-14פס קישוט לדלת קד' ימ

86180H5200

קישוט משולש מראה חיצונית שמ' 19-

מקורי253כןיונדאי אקסנט 2019-22

81310G201016 - מקורי1,046.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול דלת קדמית שמאל

מקורי1,044.22כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בסיס ידית דלת קדמית ימין - 692010232019

מקורי10כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומיית מעצור לדלת אחורית - 905410906919

5700A96122 - 'מקורי6,962.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22דלת קד' שמ

76003K700020 - 'ש' - 20דלת קד' שמ i10 מקורי7,994.00כןיונדאי

מקורי4,080.75לאטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית ימ' - 20 (חשמלי)8791047560



87626K701020 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין i10 מקורי335כןיונדאי

87616K701020 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל i10 מקורי312לאיונדאי

AD269NI08- 'חליפי224.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי מראה חיצונית שמ

AD277NI

מראה חיצונית שמ' חשמלי+כיסוי 

חליפי806.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13(קיפול ידני) -11

AD281FI09 - חליפי436.02לאפיאט פנדה ש' 04-11מראה חיצונית ימין מכנית

AD291FO01-06 'חליפי870.61לאפורד טרנזיט ש' 01-06מראה חיצונית שמ

AD293RE20 - 'חליפי1,222.85כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת אח' ימ

AD295RE16-18 'חליפי1,506.02לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית ימ

AD296RE16 - 'חליפי1,506.02לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית שמ

AD307VW11 - 'חליפי308.7כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15פס קישוט לדלת אח' ימ

AD308VW13-16  'חליפי1,731.92לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית ימ

AD310RE09- 4פנס איתות למראה ימיןD 09-15 'חליפי176.02לארנו פלואנס ש

AD314FO14- 'חליפי119.03כןפורד טרנזיט ש' 14-21בית מראה חיצונית שמ

AD315FO11-ידית חיצונית לדלת קד' ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי167.47כן

AD31SE12 - חליפי196.02לאסיאט לאון ש' 12-19כיסוי מראה חיצונית שמאל

AD347KI10 - 'חליפי1,906.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מראה חיצונית ימ

AD373MI15- חליפי2,356.00כןמיצובישי טרייטון 15-19דלת אחורית שמאל

AD377MA5D 07-11 '5מראה חיצונית שמD 07-14 'חליפי886.02לאמאזדה 2 ש

AD397RE13- 5פס קישוט לדלת אח' שמ' ניקלD 13-19  חליפי235.99כןרנו קליאו

AD402RE13- 5פס קישוט לדלת אח' ימ' בלי חורD 13-19  חליפי449.12כןרנו קליאו

AD403RE13- 5פס קישוט לדלת אח' שמ' עם חורD 13-19  חליפי563.04כןרנו קליאו

AD409HY12- 'מראה חיצונית ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,256.02לא/סטישין

AD414SUXT חליפי1,222.80כןסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ' -13 דגם

AD416SU10- חליפי1,206.32כןסובארו אאוטבק ש' 10-11פח סף מדרכה ימין

AD423TO13- 'חליפי224.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ

AD424SU13 - 'חליפי1,045.00כןסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת קד' ימ

AD433SU15- חליפי1,764.60כןסובארו אאוטבק ש' 15-20פס קישוט לדלת קדמית ימין

AD441SU18 - ש' - 18קישוט סף מדרכה ימין XV חליפי1,235.05כןסובארו

AD443SU19 - 'חליפי839.99כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' שמ

AD445RE

פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ' לצבע 

17 -5D 13-19  חליפי213.03כןרנו קליאו

AD447RE11 - 'חליפי1,856.02לארנו מאסטר ש' 09-22מראה חיצונית ימ

AD457MA13-16 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי90כן18

AD458MA13- '4/5כיסוי מראה חיצונית ימD 13-18 'חליפי236.02לאמאזדה 3 ש

AD4DC15 - 'חליפי860.02כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מראה חיצונית ימ

AD507MA13-16 4/5מראה חיצונית שמ' +חימוםD 13-18 'חליפי1,256.02לאמאזדה 3 ש

AC7CV06-08 (חיצוני) חליפי1,292.96כןשברולט אפלנדר ש' 06-09פח חזית פיבר

AC83BM10- ש' 10-12פח חזית X1 חליפי3,560.02לאב.מ.וו

AC85MI04-08 (משולשים) חליפי1,278.66כןמיצובישי לנסר ש' 04-08גשר מנוע תחתון

AC8BU10- חליפי914.4כןביואיק לה קרוס ש' 10-15פח משקפיים קדמי ימין

AC91BM19 - לפח חזית V חליפי483.7כןב.מ.וו 300 ש' - 19תומך

AC96CV16 - חליפי3,173.96כןשברולט מאליבו ש' 16-19פח חזית עליון

AC99TO12- חליפי1,076.42לאטויוטה יאריס ש' 12-13גשר על' לפח חזית

AC9CI97-03 חליפי517.14כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פח חזית

AC9LE19 - ש' - 19גשר על' לפח חזית UX200 חליפי857.17כןלקסוס

7239068P00000M16 - מקורי1,374.60כןסוזוקי בלנו ש' 16-18קורת רוחב/פח חזית תחתון



V5G080556714- מקורי174לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך פח חזית

7110055P0100017 - קרוסאובר 17-21קורת רוחב/פח חזית תחתון SX4 מקורי1,619.90לאסוזוקי

94516426

תומך שמאל לגשר על' לפח חזית - 19 

מקורי267.36כןשברולט ספארק - 19(ח)

מקורי2,929.88כןטויוטה קורולה ש' 13-18קורה קדמית ערסל מנוע -571040225013

V5G080593213 - מקורי159כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פח משקפיים קדמי ימין

V2G0805588AA18-20 5-פח חזיתD 18 'מקורי3,091.00לאפולקסווגן פולו ש

V5Q012995413 - מקורי257כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי גשר על' לפח חזית

V5N0805567E11 - מקורי351לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פח ניצב חזית

641012R00009-11 5פח חזיתD 07-12 'ש i30 מקורי2,074.00לאיונדאי

קליפס לפס קישוט - 769241204017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי16.38כן22

625009HS0A(ח) מקורי4,941.64כןניסאן אלטימה ש' 16-18פח חזית - 16

מקורי370.51לאשברולט טראקס ש' 13-16כיסוי מצננים עליון לפח חזית - 9538174813

7104PX(ח) מקורי280.51כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13מוביל אויר ימין -11

מקורי5,336.72לאשברולט סילברדו - 20פח חזית - 8471465420

V80A80552717 - ש' 17-22תומך שמאל לפח חזית Q5 מקורי89לאאודי

D3229915 - מקורי476.8לאפורד אדג' ש' 15-18פח ניצב חזית

V5Q0611701C13 - מקורי245כןסקודה אוקטביה 13-16צינור בלם קדמי

863613Z000(ח) גשר על' לפח חזית -12CW/4D i40 12-15  מקורי35כןיונדאי

64101C800015- פח חזיתi20 15-20 מקורי2,882.00לאיונדאי

G48F5414019 - מקורי240.33לאמאזדה 6  ש' - 19פח משקפיים קד' שמאל

DFR55315020 - ש' - 20גשר על' לפח חזית CX-30 מקורי416.34לאמאזדה

9018906237V 19 - 4קליפס לסף מדרכהD 19 - 'מקורי14.83כןטויוטה קורולה ש

641012V01011- מקורי2,152.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פח חזית

861501R000

כיסוי (פלסטיק טורפדו)  ימין + שמאל 

מקורי408לאיונדאי אקסנט i25 ש' 1111-18

DB2M50670A

גומי גשם לחלון לדלת אחורית שמאל - 

4D 154D/5D 15-21 'מקורי126.19לאמאזדה 2 ש

96784072XT(ח) מקורי411.35כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת אח' שמ' -14

90422FG141(ח) ש' 08-13טפט עומד קד' דלת אח' ימ' 08-10 B3 מקורי147כןסובארו

V3C8857537GRU11-  'מקורי754לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית שמ

98010235XT15- 'מקורי1,442.99כןסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון שחור לדלת קד' שמ

16100155DX14- 'מקורי1,298.54לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט עליון ניקל לדלת אח' שמ

90422FG181(ח) ש' 08-13טפט עומד אח' דלת אח' ימ' 08-10 B3 מקורי82כןסובארו

V5L083105614 - מקורי3,696.00לאסקודה יטי 14-18דלת קד' ימין

877311G600(ח) מקורי212.6כןקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט לדלת אח' שמ' 09-11

826065FA0A20 - מקורי252.81כןניסאן מיקרה - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

96732812XT14- מקורי634.87לאפיג'ו 2008 13-19טפט לדלת קד' שמאל

V6F1857507AC9B9V 18 - 'מקורי787לאסיאט ארונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

מקורי331.42כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 160818128012

7410A944XA13- טפט לדלת אח' ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי286כן16

V3V0854939EGRU

פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ' 

מקורי833כןסקודה סופרב ש' 15-22(פלסטיק) -15

82540F100016 - 'מקורי567כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גומי למסגרת חלון דלת קד' ימ

GS1D50995D

פס קישוט לדלת אח' שמ' ניקל (קשת) 

מקורי280.2כןמאזדה 6  ש' 08-1008-13 (ח)

מקורי2,329.93לאלקסוס UX200 ש' - 19פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750767601019

מקורי363.03לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לדלת אח' ימ' - 1025239718

D3646520 - מקורי2,508.49לאפורד אקספלורר ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל



מקורי69.25לאסיטרואן ג'אמפי - 18מגב שמשה אח' - 161643398018

D3695620 - מקורי511.63לאפורד אקספלורר ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

963011HB0D

מראה חשמלית חיצונית ימ'  (קיפול 

מקורי1,860.92לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13חשמלי) -11

V5FF854940BGRU21 - 'מקורי1,296.00לאקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

6800162R0017 - מקורי3,768.80כןסוזוקי איגניס ש' 17-21דלת קד' ימין

6429CS(ח) מקורי284.94כןסיטרואן ג'אמפי 08-11זרוע מגב שמשה אח' - 08

832101W201

אטם (גומי גשם חיצוני) לדלת אח' שמ' -

מקורי130.3כןקאיה ריו ש' 125D 12-16 (ח)

V5Q0951221C16 - מקורי300לאסיאט אטקה ש' 16-21צופר

מקורי315.07כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18עוצר דלת אח' ימין -967520768013

D3696520 - מקורי1,397.45לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

875393W000

מדבקה שקופה לדלת אח' שמ' בחלק 

מקורי94.9לאקאיה ספורטג' ש' 10-12תח' -10

5702A16213- 'ציר עליון לדלת קד' ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי281כן16

71198TV0E0112-תומך שמאל  צדדי למגן קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי136.07כן

7177164R005PK17 - קרוסאובר 17-21ספוילר/פח אבנים קדמי SX4 מקורי888.7כןסוזוקי

מקורי3,695.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מגן קדמי חיצוני 521194796216-18

V6F0807378B17 - 'מקורי138כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך ימ' למגן אח

7175164R100PG17 - קרוסאובר 17-21קישוט ניקל לגריל תחתון ימין SX4 מקורי482.7כןסוזוקי

V8R0807681A01C09-16 ש' 09-16גריל במגן קדמי שמאל Q5 מקורי410לאאודי

V6F0807393B17 - 'מקורי287לאסיאט איביזה  ש' 17-22תומך צדדי שמ' למגן אח

6551461M0000017 - 'קרוסאובר 17-21תומך ימ' למגן אח SX4 מקורי241.8כןסוזוקי

663271J000(ח) תומך צדדי ימין לכנף קדמית  -09i20 09-12 מקורי15כןיונדאי

V8R0805607B09-12 ש' 09-16תומך (שפם) שמאל למגן קדמי Q5 מקורי355לאאודי

84036410

ספוילר/פח אבנים קדמי - 19 

(PREMIUM)XT4 19-22 מקורי898.79לאקאדילאק

7881135200(EX) 15- מקורי3,039.80לאסאנגיונג טיבולי 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

105732100C21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי S מקורי977.59לאטסלה מודל

V2Q0825235B17 - מקורי522כןסיאט איביזה  ש' 17-22מגן מנוע תחתון

5259152290R מקורי168.26לאטויוטה ספייס וורסו 11-16מגן אבנים אחורי

V8R0807303GRU09-12 ש' 09-16מגן אח' חיצוני Q5 מקורי4,645.00לאאודי

865522T02012- מקורי373לאקאיה אופטימה ש' 12-15גריל תחתון ימין

850229KM0J15- מקורי1,511.37לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן אח' חיצוני

V1ST807109(ח) מקורי2,305.00כןסקודה סיטיגו 12-18מגן קדמי פנימי - 18

7414YJ(ח) ש' 09-11כיסוי וו גרירה במגן אח'-09-11 C-5 מקורי178.38כןסיטרואן

04711TM8000ZZ12- מקורי3,662.82כןהונדה אינסייט 09-14מגן קדמי חיצוני

852203BA0A15- 'מקורי85.3לאניסאן אלמרה ש' 15-17תומך ימ' למגן אח

33352TM8J0112-14- מקורי140.15לאהונדה אינסייט 09-14גריל תחתון שמאל

626609KM0A15- מקורי824.48לאניסאן אלמרה ש' 15-17מגן מנוע תחתון

V5F0805903A9B917 - מקורי1,229.00כןסיאט לאון ש' 12-19ספוילר למגן קדמי

V5L0853665B9B9V 14 - מקורי48לאסקודה יטי 14-18גריל תחתון שמאל

מקורי666.53כןטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך ימין בומבה למגן קדמי - 11 (ח)5701352011

866301G800(ח) 5D 10-11 מקורי605.1כןקאיה ריו ש' 07-12מגן אח' פנימי

GG3E50221ABB(ח) מקורי1,693.66כןמאזדה 626 ש' 00-02מגן אח' חיצוני -01

6400A90708- מקורי285לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך צדדי שמאל לכנף קדמית

V1K5821136(ח) מקורי252כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11תומך פחית ימין למגן קדמי 06-11

A205880014064999914 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי4,418.70לא14-21

V1K595565115 - 'מקורי757לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מנוע למיכל מתיז מים קד



82661R211022 - מקורי607.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

מקורי2,071.76לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' ימ' - 750734202113

מנעול לדלת קדמית שמאל - 690400249117

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי764לא22

B5J6853439MW46(ח) מקורי83כןסקודה פביה ש' 08-14טפט דלת קד' שמ' -08

מנעול לדלת קדמית ימין - 690300251117

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,308.68כן22

76004A270013 - 5/סטיישן ש' 13-18דלת קד' ימיןD מקורי5,191.00לאקאיה סיד

82210P1000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי461.6כןקאיה ספורטג' ש' 2222-23

V575857537DGRU16 - 'מקורי459כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי מראה חיצונית שמ

93570F21004X

מתג חלונות ראשי לדלת קדמית שמאל 

מקורי1,181.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18- 16

96210C1201N9V18 - מקורי938לאיונדאי סונטה ש' 18-19אנטנה

879100K87012 - 'מקורי1,983.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה חיצונית ימ

7407A50921 - מקורי1,158.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

83250R201022 - מקורי292.8לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט עומד לדלת אח' שמאל

83850R201022 - מקורי968.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט שוכב לדלת אח' שמאל

76250SNKR02ZE4מראה חיצונית שמ' -06 היברידיתD 06-12 'מקורי2,195.15לאהונדה סיווק ש

V5658377025AP

גומי אטימה לדלת קדמית = אחורית 

מקורי211לאסקודה קודיאק ש' 17-22ימין - 17

טפט עליון לדלת קד' שמאל - 759226004009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי589.02כן13

82130C8000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

15i20 15-20 מקורי596כןיונדאי

76980C850019 - עוצר דלת קד' שמאלi20 15-20 מקורי154לאיונדאי

5757A601

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי1,565.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

87660C70104X15 - כיסוי ברגים פנימי מראה ימיןi20 15-20 מקורי50כןיונדאי

87751R200022 - מקורי2,405.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87732R2000

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי1,990.30כןקאיה ספורטג' ש

V4M0955425A17 - 'ש' 15-21מגב שמשה אח Q7 מקורי126לאאודי

87621D7020

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 15 

V15-20 'מקורי910לאיונדאי טוסון ש

82651D7700V 15 - מקורי1,199.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

87751J9500PGY18 - מקורי1,600.00כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87610G425018 - 'מראה חיצונית שמi30 - 18 מקורי4,634.00לאיונדאי

81320G305018 - צילינדר לדלת קדמי ימיןi30 - 18 מקורי124כןיונדאי

5700B860V 15 - מקורי8,231.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת קד' ימין

71410TEZY01V 18 - 4פח חזיתD -18 'מקורי8,481.00כןהונדה סיווק ש

מקורי1,010.07כןטויוטה קאמרי ש' - 18קורה תומכת פח חזית ימין - 532020623018

מקורי1,281.00לאפיאט 3D 08-20 500קורה תומכת מצנן מים -5186954808

291361R51011 - ש' 11-18כונס אוויר למעבה מזגן i25 מקורי142לאיונדאי אקסנט

62521AX630

פח משקפיים קד' שמאל (קורת רוחב 

מקורי153.78כןניסאן מיקרה ש' 06-11עליון) (ח)

86356F200016 - מקורי871כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי גשר על' לפח חזית

מקורי1,780.20לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18פח חזית - 980908088018

86353B901014-16 ש' 14-19כיסוי עליון לפח חזית i10 מקורי596כןיונדאי

532020H02022 - ש' - 22קורה אנכית ימ' לפח חזית X מקורי1,007.33לאטויוטה אייגו



62550BN730(ח) מקורי141.49כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07פח ניצב חזית -04

מקורי1,145.74לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22גשר על' לפח חזית - 532051615022

64101K200020 - מקורי3,772.00כןיונדאי וניו - 20פח חזית

5810051K1009-11 מקורי1,481.70לאסוזוקי ספלאש 09-15(ח) פח חזית

53035K002020 - מקורי332.02לאטויוטה יאריס ש' - 20פח ניצב חזית ימין

0K9D05191916 - מקורי52כןיונדאי איוניק ש' 16-20תפס לפנס אחורי

29134D700015 - מקורי189כןיונדאי טוסון ש' 15-20כונס ימין למעבה מזגן

מקורי536.98כןפורד פוקוס ש' 08-11(ח) כיסוי גשר על' לפח חזית -149299308

B1Z0805071A09- מקורי251לאסקודה אוקטביה 09-13פח משקפיים קד' שמאל

64101L100020 - מקורי4,431.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פח חזית

215584EB0A14- מקורי278.09כןניסאן קשקאי ש' 14-20קורה תומכת מצנן מים ימין

215594EB5A14- מקורי239.85לאניסאן קשקאי ש' 14-20קורה תומכת מצנן מים שמאל

64101Q000021 - פח חזיתi20 - 21 מקורי6,279.00לאיונדאי

64101K4500(חשמלי) מקורי4,574.00לאיונדאי קונה ש' - 18פח חזית - 21

625304CB0A15- טרייל ש' 15-23גשר תחתון לפח חזית X מקורי2,168.98לאניסאן

64101GI00021 - ש' - 21פח חזית EV 5 מקורי2,938.00כןיונדאי איוניק

B1Z0121283B09- מקורי95לאסקודה אוקטביה 09-13מוביל אויר שמאל

מקורי2,265.80לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פח חזית -502712990022

641551C000(ח) מקורי94כןיונדאי גטס ש' 03-05פח ניצב חזית 03-05

25386A6100(ח) מקורי935.3כןקאיה פורטה 13-18מנוע מאוורר למעבה מזגן - 16

V5JH813320A(ח) מקורי212כןסקודה ראפיד ש' 13-18פח משקפיים אח' ימין חיצוני -13

V83A805594H19 - ש' - 19פח חזית Q3 מקורי6,400.00לאאודי

53029FJ0209P13- מקורי760לאסובארו אימפרזה 13-16פח ניצב חזית

64101Q400023 - מקורי3,823.10לאקאיה נירו פלוס - 22פח חזית

V4KE80559419 - מקורי5,820.00לאאודי אי-טרון - 19פח חזית

AD556CI13 - (7 פינים) 'חליפי936.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית ימ

AD714TO13-'מראה חשמלית+אתות שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,106.02לא15

AD755TO12-13  'חליפי246.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית שמ

AD759TO06 - חליפי756.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה חיצונית שמ' ניקל

AD9HY03-05 חליפי336.02לאיונדאי גטס ש' 03-05מראה חיצונית שמ' ידני

AD9SK

מראה חיצונית ימ' חש' +איתות + 

חליפי2,421.92לאסקודה אוקטביה 09-13מתקפל אוט' -09

AD9SZ09- 'חליפי560.02לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מראה חיצונית ידני שמ

93580G590016 - מקורי190.4לאקאיה נירו 16-23מתג חלון לדלת אחורית שמאל

87626A400013 - מקורי219.9כןקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי למראה חיצונית ימין

82652G501219 - מקורי94.3לאקאיה נירו 16-23כיסוי המשך ידית לדלת קדמית ימין

77004S101019 - 'מקורי6,879.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת אח' ימ

מקורי216כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט קדמי לדלת אחורית שמאל - 757620215019

88831F1000WK

נקבת חגורת בטיחות קד' שמ' + נפץ - 

מקורי1,089.10לאקאיה ספורטג' ש' 1616-21

מקורי307.03כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט קדמי לדלת קד' שמאל - 757520202019

83661H800018 - מקורי115.5לאקאיה סטוניק - 18ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

מקורי147כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט אחורי לדלת אחורית ימין - 757650202019

935701W13112 - '4מתג חלונות לדלת קד' שמD 12-16 'מקורי446.3לאקאיה ריו ש

87620E6310V 18 - 'מקורי4,658.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מראה חיצונית ימ

7407A32518 - טפט לדלת קד' שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,321.00כן21

82651J720020 - מקורי244.7לאקאיה אקס סיד - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל



82662F205016 - מקורי182לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי ידית לדלת קדמית ימין

5705A80518 - 'קישוט ניקל עליון לדלת קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,933.00לא21

V8W0857528AGRU20 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין A4 מקורי438לאאודי

5700C20820 - ש' - 20דלת קד' ימין ASX מקורי3,800.00כןמיצובישי

82651C8050

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי458לאיונדאי i20 15-20שמאל - 15

מקורי8,770.61לאטויוטה קאמרי ש' - 18דלת קד' ימין - 670010628018

75985F401017 - טפט פנימי קשת לדלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי262.02כן22

86362J900018 - מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18טפט קשת לדלת קד' שמאל

82850J7010

טפט קשת ניקל לדלת קד' שמאל - 19 

CW19 - '5/סטיישן שD מקורי287.6לאקאיה סיד

7632D879

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי943כןמיצובישי ASX ש' - 2020

מקורי801כןפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט לדלת קד' שמ' -73560365215

865131R00011- ש' 11-18תומך צדדי שמאל למגן קדמי i25 מקורי87כןיונדאי אקסנט

מקורי27לאטויוטה קורולה ש' 98-00תומך ימין למגן קדמי -521411243098

V6F0807248C21 - מקורי329לאסיאט איביזה  ש' 17-22קלקר למגן קדמי

7171363T005PK22 - קרוסאובר - 22כיסוי וו גרירה במגן קד' תחתון SX4 מקורי27.5כןסוזוקי

מקורי2,256.25לאקאדילאק XT5 17-21סורג מגן קדמי - 8477604220

850925295R15 - מקורי385.85כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קלקר למגן אח' ימין

מקורי7,903.69לאפורד גלאקסי 07-13מגן קדמי חיצוני-178635410

V6F08536669B9V 17 - מקורי111כןסיאט איביזה  ש' 17-22גריל תחתון ימין

מקורי251.9לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22גריל תחתון ימין - 117885042214

6400A59308- מקורי137לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך שמאל צדדי עליון

מקורי2,574.00כןטויוטה אוונסיס 15-18מגן קדמי חיצוני -521190592115

מקורי173.76לאשברולט טראקס ש' 13-16תושבת לוחית רישוי קד' -9540154213

865191R00011- ש' 11-18תושבת לוחית רישוי קדמית i25 מקורי131כןיונדאי אקסנט

V5FA807241GRU20 - 'מקורי401לאסיאט לאון ש' - 20כיסוי וו גרירה במגן קד

V6588073679B920 - מקורי79כןסקודה קאמיק - 20גריל תחתון שמאל

V3AE807417FGRU

 (ח) מגן אח' חיצוני -11 (ללא חורים

מקורי3,958.00לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15(לחיישן

V4L0807819F(ח) ש' 08-14פס קישוט תחתון למגן אח' -09 Q7 מקורי2,955.00כןאודי

4.4788E+1315 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני V-CLASS מקורי16,368.28לאמרצדס

מקורי145.94לאשברולט טראקס ש' 13-16תומך שמ' למגן אח' -9538717413

86563A2005

גריל תחתון שמאל ניקל עם חור לערפל 

מקורי416.1לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש 13-15

6410A660

תומך צדדי ימ' למגן אח' (שחור-ברזל) -

מקורי291.02כןמיצובישי פג'רו  ש' 0808-12 (ח)

V6V980786315-17 'מקורי53לאסקודה פביה ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

מקורי563.94כןטויוטה פריוס ש' 16-20תושבת לוחית רישוי קד'-521144719016

86520B950017 - ש' 14-19קלקר למגן קדמי i10 מקורי786כןיונדאי

52611F401017-19 קלקר עליון למגן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי392כן22

V5C6807441D9B9(ח) מקורי194לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיסוי וו גרירה במגן אח' -15

86630A225013- 5/סטיישן ש' 13-18מגן אח' פנימי סטיישןD מקורי1,736.50כןקאיה סיד

A213885012516 - פח אבנים/ספוילר אחוריE 16-22 קלאס W213 מקורי3,559.75לאמרצדס



תושבת לוחית רישוי קד' -521146021014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,163.50לא21

V8P0807184B09 - ש' 09-11תומך (מוביל) ימין למגן קדמי A3 מקורי119לאאודי

86623A2200(ח) 5/סטיישן ש' 13-18תומך שמ' תחתון למגן אח' -13D מקורי104.5כןקאיה סיד

86614A220013- '5/סטיישן ש' 13-18תומך ימ' עליון למגן אחD מקורי272.7כןקאיה סיד

מקורי233לאפיאט 3D 08-20 500תומך מצנן - 5179217308

מקורי867.56לאאלפא מיטו 10-16כיסוי גשר על' לפח חזית -5051763310-11

V8R0805594D09-16 ש' 09-16פח חזית Q5 מקורי3,200.00לאאודי

מקורי3,728.04לאלקסוס NX ש' 15-23פח חזית 18- 532057801015

9108800500V 19 - מקורי2,938.12לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פח חזית

מקורי486.73כןפיג'ו 301 ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון-13 (ח)9675632280

V6V012128415-מקורי63כןסקודה פביה ש' 15-21מוביל אוויר ימין

מקורי4,145.12לאפורד טרנזיט ש' 14-21פח חזית - 14 (קאסטום)2369470

מקורי1,877.87כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח חזית 1.6  -980149228008

LB5Z5F078A20 - מקורי3,608.56לאפורד אקספלורר ש' - 20תומך תחתון לפח חזית

מקורי193.59כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14פח ניצב חזית 09-11 (ח)5320960110

פח חזית מושלם 5320160171-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי3,191.20כן13

גשר על' לפח חזית 09-11 (ח)5320560070

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי397.58כן13

פח ניצב חזית 532096014109-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי128.14לא13

מקורי4,932.76לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פח חזית - 5053030216

53029SC0219P(ח) מקורי222כןסובארו פורסטר ש' 09-12פח משקפיים קד' שמאל -09

MN15075005- מקורי305לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פח ניצב חזית

7104P5(ח) ש' 10-16תומך לפח חזית-10 C-3 מקורי267.94כןסיטרואן

5256B516(ח) מקורי1,071.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קורת רוחב/פח חזית תחתון  -13

6400F046

תפס למגן קדמי ימין (מתחבר לפנימי) -

מקורי440כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

5256B80813-קורת רוחב/פח חזית תחתון

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי789לא16

6400F19014- מקורי457לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22קורה תומכת מצנן מים

5220C481(ח) ש' - 20קורה אנכית שמ' לפח חזית - 20 ASX מקורי387כןמיצובישי

3502CT10- פיקסו ש' 10-18קורה תומכת מצנן מים C-3 מקורי477.71לאסיטרואן

V1M6867574A13 - מקורי8כןסקודה אוקטביה 13-16תפס למדף אחורי

MU000283R+Lמקורי37לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22תפס עליון מרובע פנס אחורי

6400C94817 - ש' 17-19כיסוי עליון לפח חזית ASX מקורי1,130.00כןמיצובישי

5220AF6320 - ש' - 20קורה שמאל לפח חזית ASX מקורי223לאמיצובישי

5256B81115- מקורי967לאמיצובישי טרייטון 15-19גשר עליון לפח חזית

53029FJ0709P(ח) ש' 12-17קורת רוחב/פח חזית תחתון -12 XV מקורי1,077.00כןסובארו

5256B40117 - ש' 17-19גשר תחתון לפח חזית ASX מקורי921לאמיצובישי

BBP357K50C09- 4/5כרית אוויר נוסעD 09-13 'מקורי690.88כןמאזדה 3 ש

מקורי515.65לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16קורת רוחב/פח חזית תחתון -981463038014

76203T7JH0115 - 'ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית ימ HRV מקורי923.94כןהונדה

76004DB00022- מקורי9,214.70לאקאיה נירו פלוס - 22דלת קד' ימין

86393DB00022- מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 22טפט עומד אחורי לדלת אחורית ימין

71322G4D0018 - פח סף ימיןi30 - 18 מקורי4,664.00כןיונדאי



86383DB000

טפט עומד אחורי לדלת אחורית שמאל -

מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 2222

מקורי772.18כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי אטימה לבודי דלת אחורית ימין - 6233102280

962154H00020 - ש' - 20מוט לאנטנה i10 מקורי150לאיונדאי

87731Q500020 - 'מקורי518.6לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

81320G201016 - מקורי1,046.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול דלת קדמית ימין

5700A96222 - מקורי6,962.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22דלת קד' ימין

5757A78822 - 'מקורי980כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת אח' ימ

67003051704D-09  'מקורי3,762.00לאטויוטה אוונסיס 09-14דלת אח' ימ

10005110SEPP21 - ש' - 21דלת קד' ימין EHS מקורי10,179.46לאאם ג'י

87910F4010V 17 - 'מראה חיצונית ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,321.82כן22

517720K330

כיסוי סף מדרכה שמאל ( אלומיניום) 

4X4 - 1515-21 'מקורי3,872.57כןטויוטה היילקס ש

6924202240

גומי מרווח חיצוני לידית דלת קדמית 

מקורי89.92לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19ימין - 19

7632F021(LUXURY) 21 - 'מקורי6,388.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מראה חיצונית שמ

D1982011- 'מקורי2,016.78לאפורד אקספלורר ש' 11-14פס קישוט לדלת אח' ימ

77004H8000( דגם טורבו) 5דלת אחורית ימין -18D/4D 17-22 'מקורי6,723.90כןקאיה ריו ש

V6F0837901E9B917 - מקורי180כןסיאט איביזה  ש' 17-22טפט משקוף לדלת קד' שמאל

82661C111018 - מקורי1,164.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

7632B411WA20  - 'ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמ ASX מקורי784כןמיצובישי

7405A056

כיסוי למראה חיצונית ימ' (משולש מעל 

מקורי314כןמיצובישי לנסר ש' 4D 08-15העמוד) -09

69240F4011B220 - ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,880.01כן22

75312T0AA0113 - 'ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' ימ CR-V מקורי1,618.38כןהונדה

7632B411HC

כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות - 

VP 1515-20 'מקורי433לאמיצובישי אאוטלנדר ש

82651K7050

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי844כןיונדאי i10 ש' - 20שמאל - 20

77004C8000

דלת אח' ימ' ללא הכנה לפס קישוט - 

15i20 15-20 מקורי6,084.00לאיונדאי

מקורי191.48לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי תחתון למראה חיצונית ימ' - 879394736016

87620D7650

מראה חיצונית ימ' ללא חיישן סטיה 

מקורי6,769.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מנתיב - 19

67550SWAA00ZZ(ח) ש' 03-08דלת אח' שמ' 07-09 CR-V מקורי5,079.00לאהונדה

7173153R0000017 - מקורי58.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21תומך ימין למגן קדמי

מקורי248.33כןסיטרואן C-1 ש' 10-13כיסוי וו גרירה במגן קד' -12 (ח)1607983280

86689A220013- 5/סטיישן ש' 13-18פח אבנים/ספוילר אחוריD מקורי1,386.30כןקאיה סיד

626604CE0B15-  טרייל ש' 15-23מגן מצננים תחתון X מקורי3,666.22כןניסאן

V7H0807833A7G9(ח) מקורי40כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פס קישוט שמ' למגן אח' -10

מקורי3,585.30כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן קדמי חיצוני -161019338014

מקורי296.23לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22סורג מגן קדמי - 117885140017

מקורי2,241.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12מגן קדמי חיצוני -521194796612

מקורי455.77לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16תומך R+L למגן קדמי -161019478014



A205885620418 - סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,088.64לא14-21

מקורי468.73לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22סורג מגן קדמי - 117880150016

7181153R0079917-19 מקורי3,798.90כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגן אח' חיצוני

מקורי338.34כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12(ח) תומך ימין למגן קדמי -897236049007

מקורי7,808.34כןשברולט מאליבו ש' 16-19מגן אחורי חיצוני 8427688616-18

852204CE0A15- 'טרייל ש' 15-23תומך ימ' למגן אח X מקורי415.14כןניסאן

מקורי581.11לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18קלקר למגן קדמי -526114706013

מקורי1,497.10כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ספוילר קד'13-14 (ח)7685147050

71198T0AA0113-ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי CR-V מקורי91.09לאהונדה

A117885480017 - פס קישוט למגן קדמי ימין

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,134.92לא13-19

6410A06608-09 מקורי45כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך ימ' למגן אח' צדדי אנכי

6410A06508-09 מקורי106כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09תומך שמ' למגן אח' צדדי אנכי

865171R00011- 'ש' 11-18כיסוי וו גרירה במגן קד i25 מקורי70לאיונדאי אקסנט

V3V0807218G(L&K גימור) מקורי4,205.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי חיצוני - 20

מקורי217.14לאטויוטה קורולה ש' 08-10גריל תחתון ימין -814811208008

V1K580737611-14-'מקורי269כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך ימ' למגן אח

863571R00011-ש' 11-18גומי אטם למגן קדמי i25 מקורי152לאיונדאי אקסנט

521194D93815-19 ש' 08-22מגן קדמי חיצוני RX  מקורי9,106.60כןלקסוס

865192P500(ח) מקורי116.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15תושבת לוחית רישוי קד' -13

מקורי2,112.35לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן מנוע תחתון קדמי -967597218014

A205885012314-18 פס קישוט תחתון למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,468.41לא14-21

V5G0807217BNGRU13-16 מקורי3,818.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגן קדמי חיצוני

86688G200016 - 'מקורי140כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי וו גרירה במגן אח

מקורי611.11לאאופל קורסה ש' 15-19זכוכית מראה חיצונית ימ' - 1329626815

77511K200020 - מקורי161כןיונדאי וניו - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 757301003020

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,158.37לא22

8470161MK1000ZCF13- קרוסאובר 13-16מראה חיצונית ימ' עם איתות SX4 מקורי1,609.30לאסוזוקי

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 757101009020

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,437.39כן22

68630F401017 - עוצר דלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי820.31כן22

863911R00011 -( ''ניצב קד) 'ש' 11-18טפט לדלת אח' ימ i25 מקורי307לאיונדאי אקסנט

69820F401017 - מנגנון חלון קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,020.12לא22

96610K700020 - ש' - 20צופר טונים נמוכים i10 מקורי532לאיונדאי

מקורי571.1כןפיג'ו 3008 17-21טפט קדמי לדלת אחורית שמאל - 981155738017

77521K200020 - מקורי161כןיונדאי וניו - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

מקורי183כןטויוטה RAV-4 ש' - 19אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 678634204019

מקורי46.11כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17טפט לדלת קד' ימין-11 (ח)95940867

מקורי709לאפיאט דובלו ש' 10-18זרוע מגב שמשה אח' - 10 (ח)51811509

D2076111- (מעל המראה) מקורי822.75לאפורד אקספלורר ש' 11-14טפט לדלת קד' ימין

V5E0831052B13-מקורי7,283.00כןסקודה אוקטביה 13-16דלת קד' ימין

826521J010

כיסוי המשך ידית לדלת קדמית שמאל - 

12i20 12-15 מקורי109לאיונדאי

מקורי1,308.68לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון נעילה דלת קד ימין - 690306201019

V6F98539609B918 - 'מקורי237כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לדלת קד' ימ



82654G2000

גומי לכיסוי לידית לדלת אחורית שמאל -

מקורי82לאיונדאי איוניק ש' 16-20 16

83220H501019 - מקורי186כןיונדאי אקסנט 19-22אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

98087477XT18 - 'מקורי744.14כןסיטרואן ג'אמפי - 18פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

מקורי9,742.72לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת אח' ימ' - 670034818015

9108112600

זכוכית עליונה מראה חיצונית קדמית 

מקורי691.01לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19ימין - 19

96301W190P22 - 'מקורי4,344.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מראה חיצונית ימ

85241020805D 19 - '5זרוע מגב שמשה אחD/SW 19 - 'מקורי376.1כןטויוטה קורולה ש

686100K09115 - מקורי869.14לאטויוטה היילקס ש' 15-21מעצור לדלת קדמית שמאל = ימין

מקורי554.44לאאופל קורסה ש' 15-19זכוכית מראה חיצונית שמ' - 1329626915

76990S100019 - מקורי170לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20עוצר דלת קד' ימין

96210S1050CA19 - מקורי1,491.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20בסיס לאנטנה

מקורי4,585.71כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מתג חלון קדמי שמאל - 840400216019

8545Z6

פס קישוט לדלת קד' ימ' (שחור) 05-10 

מקורי256.13כןפיג'ו 407 ש' 05-10(ח)

V5K6955707B16 - 'מקורי234כןסיאט אטקה ש' 16-21זרוע מגב שמשה אח

6800164J0106-11 מקורי3,902.60לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15דלת קד' ימין

96200B400014 - ש' 14-19בסיס אנטנה i10 מקורי642כןיונדאי

87621B802016 - מקורי132כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

7632C562V 15 -17 'מקורי1,999.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית ימ

5716A014BD17 - ש' 17-19ידית חיצונית לדלת קדמי ימין ASX מקורי432.55לאמיצובישי

5732A15717 - ש' 17-19מעצור לדלת אח' ימין = שמאל ASX מקורי235כןמיצובישי

87732J9500PGY18 - 'מקורי668כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ

8546W5(ח) ש' 09-11פס קישוט לדלת אח' שמ'  - 09 C-5 מקורי639.85כןסיטרואן

מקורי2,523.20כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15דלת אח' ימ' 06-11 (ח)6800352821

77003R001021 - 'מקורי6,860.70לאקאיה קרניבל ש' - 21דלת אח' שמ

5253K934(ח) מקורי3,540.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פח סף ימין - 20

87721B9000YAT17 - 'ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' שמ i10 מקורי1,395.00כןיונדאי

מקורי2,094.46כןשברולט ספארק 11-15דלת אח' ימ' 11 (ח)95951606

מקורי216לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט אחורי לדלת קדמית שמאל - 757560213019

מקורי243.26כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט לדלת אח' שמאל - 757620214019

985100X10008 - 'ש' 08-14מנוע למיכל מתיז מים קד i10 מקורי481לאיונדאי

7632C074V 18 - 'מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,133.00לא21

V8R0853969LGRU13 - 16 'ש' 09-16פס קישוט לדלת אח' שמ Q5 מקורי1,360.00לאאודי

מקורי1,504.00לאפיאט 500X ש' 15-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -73560471315

מקורי1,684.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט סף מדרכה ימין - 758504203119

81320D300015 - מקורי489לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנעול דלת קדמית ימין

81310D301015 - מקורי489לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנעול לדלת קדמית שמאל

71312G6D1017 - פח סף שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,912.00לא

82661G6520

 X ) 20 - ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי384.5לא

82651G6520

ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 20 ( 

(X LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי384.5לא

V7E1857522AP15 - 'זכוכית מראה חיצונית ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי835לא15-22



813101Y36011 - '5מנעול דלת קד' שמD 11-16 מקורי370.2לאקאיה פיקנטו

מקורי216לאטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט לדלת קד' שמאל - 757564202019

87611H6000

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל 

מקורי237לאיונדאי אקסנט 19-2019-22

86373F900019 - מקורי255כןיונדאי אקסנט 19-22טפט לדלת קד' ימין

V6F0853274E9B917 - 'מקורי80לאסיאט איביזה  ש' 17-22משולש המשך מראה חיצונית ימ

מקורי6,997.78לאסיטרואן ברלינגו - 19דלת אח' שמ' - 19 5 מושבים9820434780

GS1D508V2

טפט לדלת אחורית ימין ניצב קטן 

מקורי35.11כןמאזדה 6  ש' 08-13(אחורי) 08-12 (ח)

808191HB0A

טפט (מלבן אנכי) דלת קדמית שמאל -

מקורי114.05לאניסאן מיקרה אקו ש' 1111-13

10005111SPCP21 - 'ש' - 21דלת אח' שמ EHS מקורי10,238.40לאאם ג'י

808211HB0A(ח) מקורי108.56כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13גומי גשם לדלת קדמית שמאל-11

מקורי315.07כןפיג'ו 301 ש' 13-18מעצור דלת קד' שמ' - 13 (ח)9675585080

60479FG001(ח) ש' 08-13ציר עליון דלת אח' ימ' 08-11 B3 מקורי155כןסובארו

23104174V 13 - 'מקורי1,866.03כןשברולט טראוורס 13-16פס קישוט לדלת קד' ימ

V4F0857535AJ13 - 'מקורי3,678.00לאסקודה סופרב ש' 13-15זכוכית מראה חיצונית שמ

877222S00010-11 'פס קישוט לדלת קד' ימIX35 10-15 מקורי426כןיונדאי

794102D000(ח) מקורי61.95כןקאיה פורטה 09-12ציר עליון דלת אח' שמ'-09

877512S00010-13 פס קישוט סף צד שמאלIX35 10-15 מקורי2,464.00כןיונדאי

7410A868XA13- מקורי440כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב לדלת קד' ימין

877522S00010-13 פס קישוט סף צד ימיןIX35 10-15 מקורי2,179.00כןיונדאי

DNY67302XC10- '4דלת אח' שמD 10-14 'מקורי1,682.22כןמאזדה 2 ש

7410A867XA13- מקורי440כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב לדלת קד' שמאל

9101LV13- מקורי251.91לאפיג'ו 301 ש' 13-18ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

91039FL110

זכוכית מראה חיצונית שמ' - 18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי380לאסובארו

מקורי344.77כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18ציר דלת קד' ימין תחתון - 13 (ח)1608322080

9637400Q0M(לבן) מקורי438.49כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 20

B00109958015 - 'מקורי107.32כןפיג'ו 108 ש' 15-20כיסוי זרוע מגב שמשה אח

96777550XT(ח) מקורי1,792.12כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית ימ' (7 פינים) - 13

96374JD00008- 'מקורי414.68לאניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי מראה חיצונית שמ

91069010009K8319 - 'מקורי1,530.97לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' שמ

V7P6857522B10- 'מקורי399לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי5,436.64כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18דלת קדמית שמאל -16 (ח)9801572680

V6F9853273E9B918 - מקורי69לאסיאט ארונה ש' - 18משולש המשך מראה שמאל

9675436980

אטם לדלת אח (גומי גשם) שמאל -13 

מקורי365.49כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח)

מקורי414לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר עליון דלת קד' שמ' -687201215108

C5Y35902XE(ח) מקורי3,022.13לאמאזדה 5 ש' 10-18דלת קד' שמ' -10

מקורי414לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר תחתון  דלת קד' שמ' -687401212008

מקורי1,415.59לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 4276224820

76201T1GE01ZD(ח) ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימין -16 CR-V מקורי534.45לאהונדה

91036FJ10013- 'מקורי910כןסובארו אימפרזה 13-16(ח) בית למראה חיצונית ימ

E11259210A(ח) מקורי220כןמאזדה 6 ש' 03-07ציר עליון דלת קד' שמ' 03-07

מקורי2,302.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12דלת אח' ימ' 670034708009-10

מקורי134.68כןפורד פומה ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל - 241163521

מקורי134.68כןפורד פומה ש' - 21טפט לדלת קד' ימין - 241162921

מקורי273.79כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09פס קישוט לדלת אח' ימ'-04 (ח)7701477639

91112SJ240(X דגם) מקורי2,180.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת אח' ימ' - 19



V8K1857409E01C(ח) ש' 08-15מראה חיצונית שמ -09 A4 מקורי799כןאודי

מקורי3,408.00לאלקסוס IS300 ש' - 21דלת אח' ימ' - 670033065121

מקורי8,446.00לאשברולט סילברדו - 20דלת אח' ימ' - 8485052720

KDY35802XK12-ש' 12-16דלת קד' ימין CX-5 מקורי3,525.71לאמאזדה

91054FJ02012- 'ש' 12-17כיסוי עליון למראה חיצונית ימ XV מקורי250לאסובארו

מקורי1,441.67לאפורד פומה ש' - 21כיסוי סף מדרכה קדמי פלסטיק ימין - 247280921

75312TV0E00ZG15- 5פס קישוט לדלת קדמית ימיןD 15-16 'מקורי659.31לאהונדה סיווק ש

7632B59514- 'מקורי264כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22זכוכית מראה חיצונית שמ

V5G1857508CL9B913-16 'מקורי788לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית ימ

98114033VV17 - 'מקורי1,620.56כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ

963662420R11 - 'מקורי347.82לארנו מאסטר ש' 09-22זכוכית מראה חיצונית שמ

V3V5839643FJV1

פס קישוט ניקל עליון לדלת אח' שמ' - 

מקורי278לאסקודה סופרב ש' 1515-22

963655132R11 - 'מקורי378.77לארנו מאסטר ש' 09-22זכוכית מראה חיצונית ימ

7722153R0000017 - מקורי228.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

91059AJ210 - ש' 12-17כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות XV מקורי295לאסובארו

876213W30010-12 'מקורי236.3לאקאיה ספורטג' ש' 10-12זכוכית מראה חיצונית ימ

8723A30114- מקורי426כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22בסיס אנטנה

B000962880(ח) מקורי3,275.00כןפיג'ו 108 ש' 15-20דלת אח' ימ' - 15

60009SG0429P13- מקורי5,700.00כןסובארו פורסטר 13-18דלת קד' ימין

8791533010A008-09 'מקורי234.4לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי מראה חיצונית ימ

2126416

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי351.48לאפורד פומה ש' - 21שמאל = ימין - 21

V5JB857508A9B913- 'מקורי449לאסקודה ראפיד ש' 13-18מראה חיצונית ימ

BBM450670F4/5D 09-12 -'4/5גומי גשם לדלת אח' שמD 09-13 'מקורי144.56כןמאזדה 3 ש

620223YU1J17 - מקורי4,953.48כןניסאן סנטרה ש' 17-19מגן קדמי חיצוני

850906LB0A20 - 'מקורי2,180.64כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר מרכזי למגן אח

850926LB0A20 - 'מקורי904.27כןניסאן סנטרה ש' - 20קלקר ימין למגן אח

7410FP

פינה ימ' למגן אח' (שחור) 09-15 (2 

מקורי944.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתות אחוריות) (ח)

A91088593009K8319 - מקורי5,941.04לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מגן קדמי חיצוני ללא ערפל

521590E91215- מקורי8,238.23לאטויוטה היילנדר 15-20מגן אח' חיצוני+חורים לחיישנים

V5G0807724D13-16 מקורי209לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

291302W000(ח) מקורי299.9כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן מנוע שמאל -13

MR574853(ח) מקורי168כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07תומך שמ' למגן אח' ארוך 05-06

86519B950017 - 'ש' 14-19כיסוי וו גרירה במגן קד i10 מקורי101כןיונדאי

V8X0807109C11- ש' 11-18מגן קדמי פנימי A1 מקורי2,159.00כןאודי

865191W50015 - '4תושבת לוחית רישוי קדD 12-16 'מקורי182.5לאקאיה ריו ש

V6F98071619B921 - מקורי86לאסיאט ארונה ש' - 18מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

57731AL18015- ש' 15-18סורג מגן קדמי B4 מקורי699לאסובארו

V6F9853664A9B921 - מקורי32כןסיאט ארונה ש' - 18מסגרת לפנס ערפל ימין

A29288501259999V 15 - מגן אח' חיצוני

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי20,772.37לאש' 15-20

A166610001715 - מגן אח' פנימי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,289.29לאש' 15-20

מקורי586.05כןטויוטה אוריס ש' 15-18קלקר למגן קדמי -526110238015

מקורי597.89כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי -527110213015

71130TL0G01ZZ12- מקורי1,401.43לאהונדה אקורד ש' 12-15מגן קדמי פנימי

A2228850202999918 - מגן אח' חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי24,228.69לא19



71190TL0G0112- מקורי433.04כןהונדה אקורד ש' 12-15תומך שמאל למגן קדמי

866112T02012 - מקורי3,588.70לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן אח' חיצוני

מקורי217.15כןשברולט טראקס ש' 17-18תושבת לוחית רישוי קד' - 4260368617

F22106LBMA20 - (בומבה) מקורי1,211.09כןניסאן סנטרה ש' - 20תומך ימין למגן קדמי

86569B950017 - ש' 14-19סורג מגן קדמי i10 מקורי1,665.00כןיונדאי

מקורי5,726.00לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' חיצוני 521594893115-19

מקורי394.74לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט ימ' למגן אח' - 1066579922

106191000C21 - ש' - 21מגן אח' פנימי X מקורי965.52לאטסלה מודל

86611A401013- מקורי2,430.70כןקאיה קארנס ש' 13-18מגן אח' חיצוני

V5G6807863C13-'מקורי292כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך מרכזי תחתון למגן אח

86590A7000(ח) מקורי224כןקאיה פורטה 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי 13-15

מקורי483.51כןסיטרואן C-4  ש' - 21תומך ימין למגן קדמי - 983071298021

מקורי1,408.65לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח חזית -967656888009

מקורי960לאלקסוס  RX ש' 08-22פח חזית - 532014816016

פח חזית - 205620420114

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,402.99לא14-21

V1K0899185(ח) מקורי4כןסקודה ראפיד ש' 13-18פקק - 13

5215A412(ח) קורה אנכית ימ' לפח חזית -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי232כן16

167120D01013- מקורי368.6לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי עליון לכונס אוויר למצנן

GHR153110B(ח) פח חזית - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,214.04כן18

7416L0(ח) ש' 05-10כיסוי (פלסטיק) עליון לפח חזית -05  C-4 מקורי462.54כןסיטרואן

KD535215Y(ח) ש' 12-16פח ניצב חזית - 12 CX-5 מקורי71.76כןמאזדה

53205F401017 - גשר על' לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי403לא22

BHN9501C0A(ח) 4/5כיסוי תומך עליון לפח חזית - 13D 13-18 'מקורי102.58לאמאזדה 3 ש

53208F490017 - פח ניצב חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי321כן22

מקורי677.78כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח ניצב חזית - 532090206116

51647301599V 14 - מקורי868.65לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פח משקפיים קד' שמאל

V3V0805308A20 - מקורי90לאסקודה סופרב ש' 15-22תומך אנכית ימ' לפח חזית

מקורי796כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 530280215019

מקורי1,142.99כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גשר על' לפח חזית - 532050234019

מקורי1,281.40כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קורה אנכית ימ' לפח חזית - 532020290419

מקורי1,142.99כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19גשר על' לפח חזית - 532050232019

מקורי552לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח ניצב חזית - 532080226019

865501Y00011- 5כיסוי גשר על' פלסטיק לפח חזיתD 11-16 מקורי92.6כןקאיה פיקנטו

64101A200013- 5/סטיישן ש' 13-18פח חזיתD מקורי2,844.50לאקאיה סיד

53029SC0309P(ח) מקורי460כןסובארו פורסטר ש' 09-12קורת רוחב על' קד' -09

V6F080757217 - (לפנס) מקורי685כןסיאט איביזה  ש' 17-22שפם ימין תחתון לסורג

מקורי1,084.54כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גשר על' לפח חזית -12 (ח)8981042244

64101F100016- מקורי4,027.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פח חזית

7239851K005PK09- מקורי334.1לאסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי עליון לגשר תחתון

V5N0806929A08- מקורי159לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פח משקפיים קד' שמאל עליון

מקורי213.58לאשברולט קרוז 08-20כיסוי קטן לגשר על' לפח חזית -9698160408

פח ניצב חזית -532090206013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי748.08לא15

מקורי1,448.93לאלקסוס ES ש' 19-23גשר על' לפח חזית - 532053390219



A177620800019 - ש' -19פח חזית A קלאס W177 מקורי5,639.47לאמרצדס

מקורי813.99כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח ניצב חזית 532090208113-15

6512A86120 - מקורי2,184.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

9008Q5(ח) ש' 10-16דלת אח' ימ' -10 C-3 מקורי3,559.71כןסיטרואן

חגורת בטיחות קד' שמאל -183976211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,156.80לא

6861012200R=L 08-09 מקורי509.97לאטויוטה קורולה ש' 08-10מעצור דלת קד' ימין

75763F401017 - טפט עליון לדלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי399.88כן22

75313T0AJ0113 - 'ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ CR-V מקורי1,217.91כןהונדה

V8R0853970D4U809 - 12 'ש' 09-16פס קישוט לדלת אח' ימ Q5 מקורי850לאאודי

5716A014YA15- מקורי640.17לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ידית חיצונית דלת קד' ימין

863000F07013 - מקורי636.49לאטויוטה וורסו 13-18בית אנטנה

82661J970018 - מקורי720לאיונדאי קונה ש' - 18ידית חיצונית לדלת קדמית ימין

83250R001021 - מקורי336.2לאקאיה קרניבל ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

83270R001021 - מקורי582.1לאקאיה קרניבל ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

8723A424WA18 - מקורי993לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20אנטנה

863812L200(ח) (סטישין)09-12טפט לדלת אח' שמ' (קדמי) -09 CW i30 מקורי25כןיונדאי

V2G095570717 - 'מקורי206לאסיאט איביזה  ש' 17-22זרוע מגב שמשה אח

3641078K0009- מקורי500.9לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס איתות למראה ימין

83120F20004X

גומי אטימה לדלת אחורית ימין (בודי) - 

מקורי604כןיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

87616F200016 - 'מקורי485כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית שמ

87731R010021 - 'מקורי1,820.40לאקאיה קרניבל ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

5715A73913- 'מקורי2,387.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מנעול דלת קד' שמ

670040D55017 - 'מקורי7,359.98כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת אח' שמ

87621R231022 - 'מקורי370.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23זכוכית למראה חיצונית ימ

87611R211022 - 'מקורי231.1לאקאיה ספורטג' ש' 22-23זכוכית למראה חיצונית שמ

מקורי241.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ' - 879454214013

V82G83305219 - 'ש' - 19דלת אח' ימ A1 מקורי10,887.00לאאודי

87731R210022 - 'מקורי1,990.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט לדלת אח' שמ

5757A755V 18 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,025.00כן21

82652R200022  - 'מקורי372.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23המשך ידית דלת חיצונית קד' שמ

81320R200022 - מקורי1,420.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנגנון נעילה דלת קד ימין

82651R201022 - מקורי568.9לאקאיה ספורטג' ש' 22-23ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

8731R209 - מקורי443.75לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18עוצר דלת תא מטען שמאל

מראה חיצונית ימין - 189576615

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי598.83כן19

678570F02013 - מקורי378.15כןטויוטה וורסו 13-18מדבקה שקופה לדלת אחורית ימין

מקורי605.95לאטויוטה קאמרי ש' - 18זכוכית מראה חיצונית ימ' 879020618018-20

מקורי3.15כןשברולט ספארק 11-15בורג ציר דלת אח' שמ' -11 (ח)94501840

87752H840018 - מקורי2,006.20כןקאיה סטוניק - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

V6F98539709B918 - 'מקורי260כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לדלת אח' ימ

75851K090120 - מקורי2,225.70כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

98815M400020 - 'ש' - 20זרוע מגב שמשה אח i10 מקורי351לאיונדאי

מקורי1,575.73כןשברולט קרוז 08-20צילינדר דלת קד' ימין -08 (ח)13578277

77004L101020 - 'מקורי8,259.00כןיונדאי סונטה ש' - 20דלת אח' ימ

87616L100020 - מקורי353כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל



83280L100020 - מקורי338כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט לדלת אחורית ימין

מקורי125כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט פנימי לדלת קד' ימין - 759654201019

77990L100020 - מקורי269לאיונדאי סונטה ש' - 20עוצר דלת אח' ימין

מקורי752כןפיאט 3D 08-20 500משולש קישוט לדלת קד' ימ' - 08 (ח)735455791

82661L123020 - מקורי757לאיונדאי סונטה ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

V6F98538519B918 - מקורי498כןסיאט ארונה ש' - 18קישוט סף דלתות שמאל

935802L01007 - 5מתג חלון אחורי ימין = שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי142כןיונדאי

68230K0050

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי175.39לאטויוטה יאריס ש' - 2020

87910K0010(רגיל) מקורי1,991.00כןטויוטה יאריס ש' - 20מראה חיצונית ימ' - 20

V8Y083105220 - 4/5דלת קד' ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי10,504.00לאאודי

83140K7000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי462כןיונדאי i10 ש' - 2020

83130F2000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי759כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20שמאל - 19

6.70E+17621 - מקורי13,540.71כןטויוטה היילנדר - 21דלת קד' ימין

6.70E+17621 - 'מקורי13,540.71כןטויוטה היילנדר - 21דלת קד' שמ

6.70E+19521 - 'מקורי12,657.51כןטויוטה היילנדר - 21דלת אח' ימ

GJR950M20C13 - קישוט עומד לדלת קד' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי217.62לא18

1VF52TZZAD14 - 'מקורי6,165.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מראה חיצונית ימ

91112FL11218 - ש' - 18קישוט סף מדרכה שמאל XV מקורי1,660.00לאסובארו

879400E49121 - 'מקורי5,281.56כןטויוטה היילנדר - 21מראה חיצונית שמ

7.58E+6521 - מקורי317.03כןטויוטה היילנדר - 21טפט לדלת קד' ימין

82140H6000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית = 

מקורי410לאיונדאי אקסנט 19-22אחורי ימין - 19

ניצב פלסטיק קד' לדלת אח' שמ' -175109311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי813.77לא

5732A10114- 'מקורי156.56כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מעצור לדלת אח' ימ

96771311XX14 - ש' 14-16חגורת בטיחות קד' שמאל C-4 מקורי2,550.35לאסיטרואן פיקסו

מקורי13,376.22כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת קד' שמ' - 8462749720

91112SG14213- 'מקורי1,220.00לאסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ

8470184M60ZQH16 - 'מקורי660.9לאסוזוקי סלריו 16-18מראה חיצונית ימ

מקורי207.72לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04כיסוי מראה חיצונית שמ' 03-04 חשמלי8794505901

5716A616XA(ח) ידית פנ' לדלת אח' ימ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי113כן16

8474084M00000

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי441.9לאסוזוקי סלריו 1616-18

1MP37RXFAE14 - 'מקורי1,718.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קשת לדלת אח' שמ

86532KG10012 - 'ש' 12-17זרוע מגב שמשה אח XV מקורי178לאסובארו

5716A480XB(ח) ידית פנ' לדלת קד' ימ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי231כן16

863731J00009- טפט דלת קד' ימיןi20 09-12 מקורי269לאיונדאי

67865T7A00315- ש' 15-18טפט לדלת אחורית שמאל HRV מקורי262.93כןהונדה

760041R30011- ש' 11-18דלת קד' ימין i25 מקורי2,192.00לאיונדאי אקסנט

V1S4853289B041(ח) מקורי131כןפולקסווגן אפ ש' 14-17טפט לדלת קד' שמאל -14

760031R30011- 'ש' 11-18דלת קד' שמ i25 מקורי2,192.00כןיונדאי אקסנט

82130G5000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי370לאקאיה נירו 1616-23

770031R301(ח) ש' 11-18דלת אח' שמ' -11 i25 מקורי2,128.00לאיונדאי אקסנט



82140G5000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 16 

מקורי370כןקאיה נירו 16-23(ח)

מקורי244.77לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18זרוע מגב שמשה אח' - 161425708009

מקורי14,419.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת קדמית ימין -219747114

מקורי1,533.78כןפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית ימ' - 161804738017

V3G0831055AG15- מקורי7,375.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23דלת קדמית שמאל

963011787R15 - 'מקורי1,131.89לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מראה חיצונית ימ

90422FL03018 - ש' - 18טפט ניצב לדלת קד' שמאל XV מקורי355כןסובארו

76258TARG1215-17 מקורי2,438.67לאהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית שמאל

V3G1857508CA9B915- מקורי4,794.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מראה חיצונית ימין

מקורי3,139.65לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מראה חיצונית שמ' - 161054858014

מקורי453.78כןפיג'ו 3008 17-21טפט לדלת קד' ימין - 981126108017

מקורי11,479.35לאשברולט טראוורס 17-23דלת קד' ימין - 8484791217

KF3769181J

מראה חיצונית מתקפלת חשמלית שמ' -

מקורי1,316.11לאמאזדה CX-5 ש' 1212-16

B00096838015 - מקורי5,519.27כןפיג'ו 108 ש' 15-20דלת קד' ימין

2444452V 20 - '4 ש' - 20מראה חיצונית ימD/5/SW מקורי1,377.72לאפורד פוקוס

64101H840018 - מקורי3,598.60לאקאיה סטוניק - 18פח חזית

C2357144XB(ח) מקורי295.1כןמאזדה 5 ש' 05-10פח משקף אח' שמאל - 05

מקורי613.69כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקפיים קדמי ימין -13 (ח)5310702030

AD110TO17 - מראה חיצונית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,960.02לא22

AD111HO1.0L 17- 5מראה חיצונית שמאלD 17-22 'חליפי2,506.02לאהונדה סיווק ש

AD111TO17 - מראה חיצונית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,960.02לא22

AD113VW16 - 'חליפי1,731.92לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית ימ

AD116TO17 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,333.58כן22

AD117VW17 - 'חליפי2,506.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית ימ

AD120NI08- (קיפול חשמלי) 'חליפי1,560.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14מראה חיצונית ימ

AD120VW

מראה חיצונית ימ' חש'+איתות לא 

חליפי806.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מתקפלת -04

AD132MI17 - ש' 17-19מראה חיצונית ימ' מתקפלת לצבע ASX חליפי2,680.02לאמיצובישי

AD137PE99- חליפי306.02כןפיג'ו 206 ש' 99-07מראה חיצונית שמ' ידני

AD152MI15- 'חליפי1,588.65כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' ימ

AD163TOV 17 - 'מראה חיצונית ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,823.92לא22

AD164SK13- 'חליפי196.02לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מראה חיצונית שמ

AD169MI15-17 'חליפי2,960.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית שמ

AD170TO19 - '4מראה חיצונית שמD 19 - 'חליפי1,895.25כןטויוטה קורולה ש

AD172SK13 - 'חליפי1,506.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18מראה חיצונית ימ

AD175SKV 15 - 'חליפי968.02לאסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית ימ

AD17CI12 - 'חליפי126.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית שמ

AD182HY10 - 'מראה חיצונית ימIX35 10-15 חליפי1,256.02לאיונדאי

AD185HY15 - טפט לדלת אח' שמאלi20 15-20 חליפי136.85כןיונדאי

AD194MI08- 'חליפי2,886.40כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לדלת קד' ימ

AD195OP11-16 'חליפי960.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מראה חיצונית ימ' לא חש

AD195TO19 - 4כיסוי למראה חיצונית שמאלD 19 - 'חליפי268.02לאטויוטה קורולה ש



AD196OP11-16 'חליפי960.02לאאופל אסטרה ש' 11-15מראה חיצונית שמ' לא חש

AD19CV

מראה חיצונית ימ' (חשמלית+חימום) 

חליפי706.02לאשברולט קרוז 08-1108-20

AD200VW98-04 (לצבע) 'חליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט לדלת אח' ימ

AD20CV08-10 'חליפי2,518.15כןשברולט קרוז 08-20דלת קד' שמ

AD215RE17 - '4 ש' 17-23זכוכית מראה חיצונית שמD חליפי224.02לארנו גרנד קופה

AD216VW5מראה חיצונית ימ' חשמליD 03-05 'חליפי486.02לאפולקסווגן פולו ש

AD217RE17 - '5כיסוי מראה חיצונית שמD 13-19  חליפי236.02לארנו קליאו

7632C157XA22 - מקורי972כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כיסוי למראה חיצונית שמאל

76980K700020 - ש' - 20עוצר דלת קד' = אח' שמאל i10 מקורי168לאיונדאי

81310C100018 - מקורי1,566.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19צילינדר לדלת קדמי שמאל

87616C8010

כיסוי מראה חיצונית שמ' ללא איתות - 

15i20 15-20 מקורי210לאיונדאי

V4M0857528AGRUV 17 - 'ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית ימ Q5 מקורי521לאאודי

8546R7(ח) ש' 07-10פס קישוט לדלת אח' שמ' -07 C-4 מקורי182.06כןסיטרואן פיקסו

95480183

אטם (גומי גשם חיצוני) לדלת קד' ימין -

מקורי1,787.26כןשברולט סוניק ש' 114/5D 11-17 (ח)

מקורי6,451.18לאאופל מוקה 14-16דלת קד' שמ' - 4255875314

V57A95542518 - 'מקורי108כןסקודה קארוק 18-21מגב שמשה אח

879100F05109-11 'מקורי1,778.00לאטויוטה וורסו 09-12מראה חיצונית ימ

96210C1201V7S15 - מקורי927כןיונדאי סונטה ש' 15-17אנטנה

67510SWAA00ZZ(ח) ש' 03-08דלת אח' ימ' 07-09 CR-V מקורי5,429.24כןהונדה

7598702040SW 19 - 5טפט שוכב לדלת אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי145כןטויוטה קורולה ש

מקורי2,446.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט סף מדרכה ימין - 758503390418

7322002630C019 - 4חגורת בטיחות (זכר קד' שמאלD 19 - 'מקורי2,099.25לאטויוטה קורולה ש

87610K233020 - 'מקורי3,925.00כןיונדאי וניו - 20מראה חיצונית שמ

מקורי2,873.83כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת אח' ימ' -5D 11 (ח)96893537

מקורי111.4כןפורד קונקט ש' 03-13פס קישוט לדלת הזזה ימין 06-13 (ח)5140520

966101Y50011 - 5צופר טונים נמוכיםD 11-16 מקורי154.8כןקאיה פיקנטו

מקורי324.46לאפיג'ו 5008 17-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 161804828017

8791002L61(יבוא מקביל) 4מראה חיצונית ימ' - 19D 19 - 'מקורי3,640.00כןטויוטה קורולה ש

V83A831052D19 - ש' - 19דלת קד' ימין Q3 מקורי7,678.00לאאודי

V6F9833052BV 18 - 'מקורי4,865.00כןסיאט ארונה ש' - 18דלת אח' ימ

82651K200020 - מקורי257לאיונדאי וניו - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

75752F401017 - 'קישוט למראה חיצונית שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי307.03לא22

69227F4010

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 

17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי139.94כן22

מקורי3,447.94כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת אח' שמ' -4D 11 (ח)95330582

87610D3100V 15-18 'מקורי3,212.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית שמ

876102WAE015 - 'מקורי2,722.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מראה חיצונית שמ

V83A833052C19 - 'ש' - 19דלת אח' ימ Q3 מקורי13,197.00כןאודי

77003J9010מקורי3,567.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת אח' שמ' - 20 היברידי

83662G200016 - מקורי142לאיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי ידית דלת אחורית ימין

82661R201022 - מקורי474לאקאיה ספורטג' ש' 22-23ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

8253A35621 - 'מקורי187כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגב שמשה אח

77980P100022 - מקורי169.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23עוצר דלת אח' שמאל

5730C03321 - 'מקורי6,885.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת אח' שמ



7632F017(PREMIUM) 21 - 'מקורי4,232.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מראה חיצונית שמ

7632D609HA21 - מקורי1,180.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

9004Z609- מקורי8,542.85כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת קד' ימין

863932L000(ח) 5טפט לדלת אח' ימ' (אחורי) 07-11D 07-12 'ש i30 מקורי309כןיונדאי

83260R201022 - מקורי292.8לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט עומד לדלת אח' ימין

7407A51321 - מקורי1,093.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

76003R200022 - 'מקורי8,702.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלת קד' שמ

V82G83105119 - 'ש' - 19דלת קד' שמ A1 מקורי9,816.00לאאודי

76004R200022 - מקורי8,702.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלת קד' ימין

77003R200022 - 'מקורי9,988.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלת אח' שמ

75762022005D 19 - 5טפט עומד לדלת אח' שמאלD/SW 19 - 'מקורי302כןטויוטה קורולה ש

5702A31321 - 'מקורי422לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר תחתון דלת קדמית ימ' = שמ

צילינדר דלת קד' שמ' -690400221010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי698.2לא12

5732A18121 - 'מקורי378לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר עליון דלת אחורית שמ

מקורי679.42כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מנוע למיכל מתיז מים קד' - 853304701013

8545W0(ח) מקורי194.36כןפיג'ו 307 ש' 06-08פס קישוט לדלת קד' שמ' 06-09

7724080J11ZA408- '4/5פח סף (פלסטיק) שמD 08-14 'ש SX4  מקורי5,072.30לאסוזוקי

5702A31521 - 'מקורי342לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר תחתון דלת אחורית ימ

87721R2000

פס קישוט לדלת קד' שמ' - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי2,653.70כןקאיה ספורטג' ש

5757A59821 - מקורי1,392.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

8260A59121 - 'מקורי597כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מנוע למיכל מתיז מים קד

D2028811- 'מקורי15,214.69לאפורד אקספלורר ש' 11-14דלת אח' ימ

98850H90005D 17 - '5מגב שמשה אחD/4D 17-22 'מקורי118לאקאיה ריו ש

מקורי356.87לאאופל קורסה ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית ימ' -1318763212

מדרגה ימין - 517816029014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,695.53כן21

80101W050PV 20 - 'מקורי6,977.00כןמיצובישי טרייטון - 20דלת קד' שמ

71312G4D0018 - פח סף שמאלi30 - 18 מקורי4,584.00כןיונדאי

77004DB00022- 'מקורי8,897.90לאקאיה נירו פלוס - 22דלת אח' ימ

67550TM8G00ZZ(ח) מקורי2,808.52כןהונדה אינסייט 09-14דלת אח' שמ' 09-11

82130G600017 - גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי345.6לא

D09W6679Y15 - 4צופר טון נמוךD/5D 15-21 'מקורי198.82לאמאזדה 2 ש

7.58E+4521 - מקורי411.87כןטויוטה היילנדר - 21טפט לדלת אח' ימין

7.59E+4521 - מקורי1,222.00כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

7.57E+2521 - 'מקורי2,329.93כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

7.57E+6521 - 'מקורי864.02כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

81420C100018 - מקורי348לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנגנון נעילה דלת אח ימין

מקורי774.94לאפורד קוגה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 182825213

83140C1000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי143כןיונדאי סונטה ש' 1515-17

93581J900018 - מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18מתג חלון קדמי = אחורי ימין

MN190105HB(ח) מקורי963כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פס קישוט לדלת קד' שמ' 04-08

מקורי49.22כןאופל קורסה ש' 11-15טפט ניצב דלת קד' שמ' -11 (ח)13257512

V8X4833407A

ציר דלת קדמית = אחורית שמאל עליון -

מקורי129כןסיאט איביזה  ש' 17-22 17

8467163J00(ח) מקורי262.4כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גומי קדר דלת אח' שמ' 06-10

מקורי1,278.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12מראה חיצונית ימ' 879104711207-08



82220F200119 - מקורי189לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

SU001A993217 - 'מקורי3,503.93כןטויוטה פרואייס סיטי - 21מראה חיצונית שמ

735656938(ABARTH דגם) 3פלסטיק סף ימין - 12D 08-20 500 מקורי5,806.00לאפיאט

86362F900019 - מקורי288כןיונדאי אקסנט 19-22טפט עליון לדלת קד' שמאל

6700133230V 18 - מקורי5,530.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18דלת קד' ימין

82210S1000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי341לאיונדאי סנטה פה ש' 1919-20

6700233250V 18 - 'מקורי5,530.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18דלת קד' שמ

מקורי337.65לאטויוטה קאמרי ש' - 18טפט לדלת קד' ימין - 757553310018

מקורי295.97כןפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לדלת אח' שמ' - 14 (ח)1854498

5700A168(ח) מקורי5,046.08כןמיצובישי לנסר ש' 04-08דלת קד' ימין 04-08

V8X4833408A

ציר דלת קדמית = אחורית ימין עליון - 

מקורי142לאסיאט איביזה  ש' 1717-22

מקורי480לאפיאט טיפו ש' 16-18טפט לדלת קד' ימין - 73563176216

81410C802015 - מנגנון נעילה דלת אח שמאלi20 15-20 מקורי788לאיונדאי

83130B9000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי506לאיונדאי i10 ש' 14-19שמאל - 14

67002K201021 - 'מקורי6,526.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21דלת קד' שמ

83140D7000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי875לאיונדאי טוסון ש' 1515-20

GHP95315013- (ח) גשר על' לפח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי258.39כן18

מקורי1,341.40כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16גשר על' לפח חזית9806629380

מקורי1,319.64לאטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי גשר על' לפח חזית -532890503015

07K15653110B17 - ש' 17-22פח חזית CX-5 מקורי1,118.63כןמאזדה

52029F401017 - תומך עליון לפח חזית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי789.28כן22

מקורי546.08לאטויוטה אוונסיס 09-14קורת רוחב/פח חזית תחתון5321802901

5156114AA14 - מקורי9,336.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קורת רוחב/פח חזית תחתון

1420K3(ח) ש' 10-13בית מסנן אויר -10 C-1 מקורי233.43כןסיטרואן

V5F08536559B912- מקורי161לאסיאט לאון ש' 12-19גשר על' לפח חזית

מקורי1,688.95כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 530280206019

V6F0805588Q17 - מקורי1,427.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22פח חזית ללא תושבת לרדיאטור

V5L080593114 - מקורי188כןסקודה יטי 14-18תומך שמאל לפח חזית

5813080G00(ח) מקורי173.5כןסוזוקי אגניס ש' 01-06פח משקפיים קד' שמאל 01-06

64101A400013- מקורי3,048.50לאקאיה קארנס ש' 13-18פח חזית

V5Q0803899(ח) מקורי54כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17בורג חיזוק לגלג רזרבי - 14

86366A400013- מקורי256.2לאקאיה קארנס ש' 13-18כיסוי גשר על' לפח חזית

7213NQ(ח) מקורי543.03כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08תומך פח חזית -04

68292503AA18 - מקורי8,148.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פח חזית

641011W00112- 4פח חזיתD 12-16 'מקורי2,249.10לאקאיה ריו ש

V5FA805505A9B920 - מקורי1,167.00כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי עליון לפח חזית

641012P700DS11- מקורי4,465.10לאקאיה סורנטו ש' 10-12פח חזית

V6F980593218 - מקורי163לאסיאט ארונה ש' - 18פח משקפיים קדמי ימין

641011W002(ח) 5פח חזית -15D 12-16 'מקורי2,699.00כןקאיה ריו ש

532720F030(ח) מקורי126.05כןטויוטה וורסו 09-12פח ניצב חזית וורסו -09-11

מקורי247.8לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי גשר על' לפח חזית 167122204108-10

64101G500016- מקורי3,882.30כןקאיה נירו 16-23פח חזית

625040951R18 - מקורי2,991.13כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח חזית



95026204

כיסוי גשר על' לפח חזית (חלק עליון) -

114/5D 11-17 'מקורי112.48לאשברולט סוניק ש

86361F100016 - מקורי576.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי עליון לפח חזית

מקורי1,221.15לאשברולט קפטיבה ש' 11-16כיסוי לגשר על' לפח חזית-9680423011

64101G600017 - פח חזית

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,201.10כן

V7P6805594C11- מקורי4,485.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פח חזית

מקורי1,155.22לאשברולט ספארק 11-15פח חזית -13 (ח)95327308

253333X10016 - מקורי53.7כןקאיה פורטה 13-18כונס עליון למעבה מזגן

מקורי6,046.75כןרנו קליאו  5D 07-10דלת קד' ימין 07-13 (ח)7751479113

98029782XT19 - מקורי454.96כןסיטרואן ברלינגו - 19ידית לדלת קד' חיצוני ימין

760042V01011- מקורי3,766.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16דלת קד' ימין

90422SG10013 - מקורי285כןסובארו פורסטר 13-18טפט אחורי לדלת אח' ימין

90422FL01018 - ש' - 18טפט קדמי לדלת קד' שמאל XV מקורי295לאסובארו

760032B020(ח) מקורי4,907.00כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12דלת קד' שמ' -10

80831JD000(ח) מקורי372.02כןניסאן קשקאי ש' 08-14גומי קדר דלת קד' שמ' -08

מקורי215.38לאאם ג'י EHS ש' - 21טפט עומד לדלת קד' ימין - 1063571621

מקורי504.61כןפיג'ו 3008 17-21ציר דלת קדמית שמאל תחתון - 17 (ח)9671887180

KD5351P50C12- 'ש' 12-16כיסוי סף מדרכה דלת קד' שמ CX-5 מקורי637.02לאמאזדה

V5658549399B917 - 'מקורי768כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ

23572615D 20 - '4 ש' - 20כיסוי מראה חיצונית שמD/5/SW מקורי737.19לאפורד פוקוס

5253K930(ח) פח סף  ימין -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,690.74כן16

KD5350M20E12- ש' 12-16טפט ניצב לדלת קד' שמאל CX-5 מקורי258.17לאמאזדה

KD5350M30F12- ש' 12-16טפט נצב קדמי לדלת אח' ימין CX-5 מקורי298.82לאמאזדה

K01003LGDB12- 'ש' 12-21דלת שרות ימ' אח  NV 200 מקורי7,401.13כןניסאן

60009AJ0329P(ח) ש' 09-14דלת קד' שמ' -10 B4 מקורי2,057.00כןסובארו

מקורי1,115.92כןפורד פיאסטה ש' 13-18מראה חיצונית שמ' - 210488813

760042K51012-מקורי2,284.10כןקאיה סול ש' 12-13דלת קד' ימין

8791574010B0

כיסוי מראה חיצונית ימ' מטאלי כסף 07-

מקורי285לאטויוטה קאמרי ש' 1107-11

KD5350M50B12- ש' 12-16טפט נצב אחורי לדלת אח' ימין CX-5 מקורי188.81כןמאזדה

H0100BJ0MA12- ש' 12-21דלת קד' ימין  NV 200 מקורי2,361.52לאניסאן

863811J000(ח) טפט לדלת אח' שמ' 09-11i20 09-12 מקורי223כןיונדאי

V3V1857507H20 - 'מקורי2,456.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמ

V3V0857538CGRU20 - מקורי132לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית ימין

KD5350985F

פס קישוט קשת לדלת קד' שמאל -12 

מקורי247.02כןמאזדה CX-5 ש' 12-16(ח)

מקורי148.51כןפיג'ו 208 ש' 15-19זרוע מגב שמשה אח' - 160839638015

מקורי1,965.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14קישוט דלת שרות צדדי ימ' -73542272007

770041C02003-09 'מקורי2,075.18כןיונדאי גטס ש' 03-05(ח) דלת אח' ימ

V3V5839907JV1

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי237לאסקודה סופרב ש' 1515-22

V3V5839908JV1

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 15 

מקורי239כןסקודה סופרב ש' 15-22(ח)

87610A706013-15'מקורי2,127.30כןקאיה פורטה 13-18מראה חיצונית שמ

98155884XT18 - 'מקורי1,530.96כןסיטרואן ג'אמפי - 18מראה חיצונית שמ

8372068LC1JJL

ריפוד דלת פנימי לדלת קדמית שמאל - 

084/5D 08-14 'ש SX4  מקורי3,009.80כןסוזוקי

770042T000(ח) מקורי2,667.90כןקאיה אופטימה ש' 12-15דלת אח' ימ' -12



76258TECG021.5L 17 - '5מראה חיצונית שמD 17-22 'מקורי2,829.95לאהונדה סיווק ש

V2GM854950F9B920 - 'מקורי483לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי342כןיונדאי מאטריקס 08-10פס קישוט לדלת קד' שמ' 08-10 (ח)8772117000

KD5372240A12- 'ש' 12-16ציר תחתון דלת אח' ימ CX-5 מקורי76.07לאמאזדה

V5G0839167GRU

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

מקורי68לאסקודה סופרב ש' 15-22- 15

91036XC12A20 - 'מקורי2,056.00לאסובארו איבולטיס - 20מראה חיצונית שמ

76003A200013- 5 שD/SW '5/סטיישן ש' 13-18דלת קד' שמD מקורי6,389.50לאקאיה סיד

KD5373210A12- 'ש' 12-16ציר עליון דלת אח' שמ CX-5 מקורי67.43לאמאזדה

מקורי206.51כןרנו לוגן 08-11פס קישוט דלת מטען ימ' אח' -08 (ח)6001549302

77003A220013- 5/סטיישן ש' 13-18דלת אח' שמ' סטיישןD מקורי5,259.50לאקאיה סיד

61160FL04CWW

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי1,161.00לאסובארו איבולטיס - 20 20

מקורי211.95כןטויטה אוריס ש' 07-09טפט קשת דלת קד' שמ' -07 (ח)7592412050

963021HB0A(ח) מקורי1,108.64כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מראה חיצונית שמ' (ידני) -13

963019850R10- 'מקורי1,746.37לארנו סניק ש' 10-12מראה חיצונית ימ

6800453R0000017 - 'מקורי3,798.90כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלת אח' שמ

מקורי65.45לאטויטה אוריס ש' 07-09טפט ניצב דלת קד' ימין -759210208007

963733AS0H13- 'מקורי347.4לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי מראה חיצונית ימ

1609430680V 14 - 'ש' 14-16מראה חיצונית ימ C-4 מקורי3,195.12לאסיטרואן פיקסו

963733278R(ח) מקורי307.13כןרנו סניק ש' 10-12כיסוי מראה חיצונית שמ' -10

87626A2020

כיסוי מראה חיצונית ימ' עם פנס 

מקורי672.1כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13

KF3369121J12-14 'ש' 12-16מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי1,370.41לאמאזדה

760043Z000(ח) דלת קד' ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי6,329.00כןיונדאי

GHP9691N1A1213-16 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי101.18כן18

963661HB0A(ח) מקורי280.64לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13זכוכית מראה חיצונית שמ' -11

1607512280

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 13 

מקורי357.02לאפיג'ו 2008 13-19(ח)

91054FL020EN17 - 'מקורי517לאסובארו אימפרזה ש' 17-18כיסוי מראה חיצונית ימ

KT4Z5824631A15 - 'מקורי14,524.92לאפורד אדג' ש' 15-18דלת אח' שמ

87626A201013- '5/סטיישן ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימD מקורי672.1לאקאיה סיד

963731FC0H(ח) מקורי451.84כןניסאן ג'וק 10-14כיסוי מראה חיצונית ימ' -12

A2058808803999914-18 מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי7,525.18לא14-21

6415A01710 - 'מקורי63לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12כיסוי וו גרירה במגן אח

96210BV82A15 - 'מקורי515.03כןניסאן ג'וק 15-19תושבת לוחית רישוי קד

V5E38078339B920 - מקורי113כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט למגן קדמי שמאל

6410B8324D 08- 4מגן אח' חיצוניD 08-15 'מקורי2,529.00לאמיצובישי לנסר ש

A177610300119 - ש' -19מגן אח' פנימי A קלאס W177 מקורי3,045.75לאמרצדס

758C4HV80A17 - מקורי461לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן מנוע תחתון

V5E694542820 - מקורי73כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי פנס אחורי ימין

מקורי380.61כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12וו גרירה במגן אח' -07 (ח)8979427660

758909HS0A16 - מקורי1,576.32לאניסאן אלטימה ש' 16-18מגן מנוע תחתון

A117880062413 - קלאס ש' 13-22סורג מגן קדמי CLA מקורי855.16לאמרצדס

64900J900018-20 מקורי2,984.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי



A156885240015 - פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,481.45לא14-18

57734AL04015- מקורי444לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פח אבנים/ספויילר אחורי שחור

V6R0825235A10-5(ח) מגן מנוע אחורי תחתוןD 10-17 'מקורי632כןפולקסווגן פולו ש

V57A853677A9B9V 18 - מקורי334כןסקודה קארוק 18-21סורג מגן קדמי

86613A400013- מקורי201.2כןקאיה קארנס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' צדדי

5212802915

כיסוי וו גרירה במגן קד' שמאל -10 

(היברידי)

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי246.06כן12

850306PA1AV 20 - מקורי5,688.41לאניסאן ג'וק - 20מגן אח' פנימי

V5C6805706D11- מקורי391לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מגן קדמי פנימי תחתון

A1188850203999917 - מגן קדמי חיצוני ללא חיישנים

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי20,597.94לא-19

620226UA0B21 - מקורי8,993.01כןניסאן קשקאי ש' - 21מגן קדמי חיצוני עליון

57702AJ06110-  (2500 נפח) ש' 09-14מגן קדמי חיצוני B4 מקורי2,770.00לאסובארו

מקורי15לאיונדאי אקסנט ש' 00-02תפס לפנס ראשי ימין 921913500000-02

B5L080722110- מקורי3,672.00לאסקודה יטי 10-13מגן קדמי חיצוני

V5WA825236D20 - מקורי1,509.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מגן מנוע מרכזי תחתון

V8U0807379B9B911- ש' 11-18פס קישוט למגן קדמי שמאל Q3 מקורי79לאאודי

86690A700013-  מקורי199.6כןקאיה פורטה 13-18כיסוי תחתון למגן אחורי

מקורי1,958.00לאטויוטה יאריס ש' 03-06מגן אח' חיצוני - 03 (ח)5215952904

866132V00011- 'מקורי247לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16תפס שמ' צדדי (סרגל) למגן אח

A1188855201999917 - פס קישוט למגן קדמי ימין

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי484.93לא-19

V4KE807914B19 - מקורי422לאאודי אי-טרון - 19קלקר למגן קדמי עליון

AD218KI11- 5מראה חיצונית שמ' חשמליתD 11-16 חליפי756.02לאקאיה פיקנטו

AD21RE17 - '5מראה חיצונית ימD 13-19  חליפי1,806.02לארנו קליאו

AD222MI13- חליפי2,306.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מראה חיצונית ימ'+איתות

AD225RE16 - 'חליפי313.11כןרנו קדג'אר 16-20זרוע מגב שמשה אח

AD228FI00-04 חליפי188.39לאפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מראה חיצונית שמ' ידני

AD229VW03-05 '5פס קישוט (לצבע) לדלת קד' ימD 03-05 'חליפי250כןפולקסווגן פולו ש

AD22RE16 - 'חליפי386.02לארנו קדג'אר 16-20כיסוי מראה חיצונית שמ

AD230KI08-'5 ש' 08-09מראה חיצונית שמD  חליפי647.22לאקאיה סיד

AD241NI08-09 '4/5מראה חיצונית ימD 08-11 'חליפי782.02לאניסאן טידה ש

AD244TO03-07 4מראה חיצונית ימ' תקע מרובעD 03-04 'חליפי780.02לאטויוטה קורולה ש

AD249FO11-  'כיסוי למראה חיצונית ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי236.02לא

AD255CI19 - חליפי268.02לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי למראה חיצונית ימין

AD255FI03-08 (ידני) 'חליפי391.23לאפיאט דובלו ש' 03-10מראה חיצונית שמ

AD255PE16 - (קטן) 'חליפי595.36כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת אח' שמ

AD25CV07-09 'חליפי1,826.05כןשברולט אפיקה ש' 07-09דלת אח' ימ

AD264CI13 - (5 פינים) 'חליפי886.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית שמ

AD266RE

מראה חיצונית ימ' (חשמלי+חימום) 09-

חליפי886.02לארנו קנגו 1109-18

AD267FOחליפי250כןפורד קונקט ש' 03-13פס קישוט לדלת קד' שמ' 03-08 גבוה

AD271FO06-08 שחור L=R 'חליפי115.14כןפורד פוקוס ש' 06-08פס קישוט לדלת קד

AD272RE20 - 'חליפי1,378.08כןרנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת אח' שמ

AD275RE20 - 'חליפי1,812.72כןרנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת אח' ימ

AD286FO08- חליפי806.02לאפורד פוקוס ש' 08-11מראה חיצונית שמ' + איתות

AD288FO03-08 'חליפי782.02לאפורד קונקט ש' 03-13מראה חיצונית שמ

AD288HY07- 'חליפי586.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11מראה חיצונית שמ

AD292RE20 - 'חליפי1,222.85כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת אח' שמ



AD29RE20 - 'חליפי1,358.57כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת קד' שמ

AD325KI10 - 'חליפי806.02לאקאיה ריו ש' 07-12מראה חיצונית שמ

AD330VW13-'חליפי386.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי למראה חיצונית שמ

AD371MA4D 04- '4פס קישוט לדלת קד' ימD 04-09 'חליפי43.17כןמאזדה 3 ש

AD372RE09- '4כיסוי מראה חיצונית ימD 09-15 'חליפי217.86כןרנו פלואנס ש

AD396RE13- 5פס קישוט לדלת קד' ימ' ניקלD 13-19  חליפי425.3כןרנו קליאו

AD408RE13-19חליפי950.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ' עם חור

AD413RE13- חליפי199.54כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ' לצבע

GHP96872002(ח) כיסוי סף קד' שמ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי82.39כן18

808716PA0A20 - 'מקורי1,236.99כןניסאן ג'וק - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

828706PA0A20 - 'מקורי1,906.84לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי48.58כןפיג'ו 2008 13-19מגב שמשה אח' - 13 (ח)1635155980

90422AN04021 - מקורי255כןסובארו אאוטבק ש'  - 21טפט לדלת אח' ימין

V510837205JGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי837כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23שמאל - 15

7010X309 - מקורי1,584.34לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט פח סף מדרכה ימין

25610BA60A(ח) מקורי164.53כןניסאן ג'וק 10-14צופר גבוה -12

מקורי487.14כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט לדלת אח' שמ' -04 (ח)7701474981

91112AN19021 - 'מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

81970A2A0013- 5שD/SW '5/סטיישן ש' 13-18צילינדר לדלת קד' שמD מקורי342.6לאקאיה סיד

87611A2010

זכוכית מראה חיצונית שמ' 5D/SW ש -

מקורי775.3כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

G44N691G713-16 'זכוכית מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי152.94לא18

7.93E+0511- ש' 11-15ציר עליון דלת קד' שמ' סטיישן i35 מקורי147כןיונדאי אלנטרה

670030D19012- 'מקורי2,995.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13דלת אח' ימ

V65783990119 - מקורי216כןסקודה סקאלה - 19טפט לדלת אח' שמאל

8X0857239B9B9

מסגרת מראה חיצונית שמ' (שחור) -

מקורי455כןאודי A1 ש' 1111-18 (ח)

V2K5857522A16 - 'מקורי614כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית ימ

824308272R(ח) 4מעצור לדלת אח' ימ' 10-11D 09-15 'מקורי152.41כןרנו פלואנס ש

7742054P0100015 - 'מקורי845.1לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט לדלת קד' ימ

670010H010(ח) מקורי1,095.00כןטויוטה אייגו ש' 12-14דלת קד' ימין -12

מקורי245.28כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פס קישוט לדלת אח' שמ'-11 (ח)96848785

638740012R09- '4משולש פלסטיק לחלון דלת קד' ימD 09-15 'מקורי94.77לארנו פלואנס ש

GHP957L9002(ח) חגורת בטיחות קד' שמאל 13-16

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי689.13כן18

מקורי5,788.70לאפיג'ו 208 ש' - 20דלת קד' ימין - 20 (חשמלי)9829810480

287909946R17 - '4 ש' 17-23מגב שמשה אחD מקורי109.67לארנו גרנד קופה

793302B02013- 'מקורי123.6לאקאיה סורנטו ש' 13-15ציר עליון דלת אח' שמ

8382168P10M16 - מקורי216.1כןסוזוקי בלנו ש' 16-18גומי גשם לדלת קדמית שמאל

A9108112400

זכוכית עליונה למראה חיצונית ימ' - 19 

V19 - 'מקורי907.79לאמרצדס 400 ספרינטר ש

מקורי124.08כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09טפט דלת קד' ימין 759214203007-09

98351916XT21 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ  C-4 מקורי2,189.21לאסיטרואן

822202P000(ח) מקורי227.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15אטם לדלת (גומי גשם) ימין -13

מקורי145כןטויוטה RAV-4 ש' - 19אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 678734203019

6786442030

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי183כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919



87621G2100V 16 - 'מקורי501כןיונדאי איוניק ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית ימ

V1K0035507L(ח) מקורי175כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15בסיס אנטנה + אנטנה - 11

מקורי1,308.68לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון נעילה דלת אח ימין - 690504806019

מקורי1,410.91לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון נעילה דלת קד שמאל - 690405314019

6920533140C019 - ש' - 19ידית פנימית לדלת קד' = אח' ימין RAV-4 מקורי601.51לאטויוטה

86190J900018 - 'מקורי265לאיונדאי קונה ש' - 18משולש קישוט מראה חיצונית ימ

86180J900018 - 'מקורי265לאיונדאי קונה ש' - 18משולש קישוט מראה חיצונית שמ

PW4680D100DC14 - מקורי1,074.24לאטויוטה יאריס ש' 14-19סט פסי קישוט לדלתות

87617K7030(PRIME) 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ i10 מקורי1,734.00כןיונדאי

8607730010B919 - 4כיסוי אנטנהD 19 - 'מקורי369.53כןטויוטה קורולה ש

BCRE69121A4D 19 - '4/5מראה חיצונית ימD -19 'מקורי1,253.92כןמאזדה 3 ש

V6F98539599B918 - 'מקורי237כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי2,539.33כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימ' - 898484581017

82210H5010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי294כןיונדאי אקסנט 1919-22

85330020705D 19 - '5מנוע למיכל מתיז מים קדD/SW 19 - 'מקורי1,832.97כןטויוטה קורולה ש

735498423

משולש קישוט למראה דלת קד' שמ' - 

מקורי928לאפיאט דובלו ש' 1010-18

6941063J00(ח) מקורי355.4כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר עליון דלת אח' ימ' 10-11

מקורי2,960.00לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09דלת אח' שמ' 670044212107-08

83210S1000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי300כןיונדאי סנטה פה ש' 1919-20

79410B300019 - 'מקורי185לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ציר עליון דלת אחורית שמ

מקורי417כןפיאט פנדה ש' 12-18פס קישוט לדלת קד' שמ' - 12 (ח)735518751

V5E0857538AGRU13- מקורי255לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי למראה חיצונית ימ' לצבע

83661J900018 - מקורי486לאיונדאי קונה ש' - 18ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

8481012110

מתג חלון קדמי = אחורי ימין = שמאל - 

מקורי586.81לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

83651J900018 - מקורי486לאיונדאי קונה ש' - 18ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

6787142140

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי584לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

מקורי57.87כןשברולט ספארק 11-15ציר דלת אח' ימ' -11 (ח)96689982

82651G5210CR

ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל = 

מקורי217.6לאקאיה נירו 16-23ימין - 16

BCKA691N7644D 19 - 4/5כיסוי למראה חיצונית שמאלD -19 'מקורי216.86כןמאזדה 3 ש

79380J900018 - מקורי379לאיונדאי קונה ש' - 18עוצר דלת קד' שמאל

מקורי354.53לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת אח' ימין - 20 (חשמלי)7576147060

76201TF0E11YG11 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי396.35כן14

8464168K00M(ח) מקורי150.3כןסוזוקי אלטו ש' 09-14גומי קדר דלת קד' ימין 10-11

85241K001020 - 'מקורי361.47לאטויוטה יאריס ש' - 20זרוע מגב שמשה אח

82110B9000

גומי אטימה לבודי דלת קדמית שמאל - 

מקורי498לאיונדאי i10 ש' 1414-19

614110D18020 - מקורי1,309.49כןטויוטה יאריס ש' - 20פח סף ימין

אטם לדלת קד' (גומי גשם) שמ'  -187157911

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי676.91לא

V1K8857507P9B9(ח) מקורי824כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מראה חיצונית שמ' -10

מקורי351.52כןטויוטה פריוס ש' 16-20מדבקה עליון לדלת אח' שמאל - 759884706016

מקורי6,877.60כןפיג'ו 508 ש' - 19דלת קד' שמ' - 982202838019

V6F98538529B918 - מקורי553כןסיאט ארונה ש' - 18קישוט סף דלתות ימין

8466168K00M(ח) מקורי132.3כןסוזוקי אלטו ש' 09-14גומי קדר דלת אח' ימ' 10-11



82661L103020 - מקורי375כןיונדאי סונטה ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

82220L100020 - מקורי529לאיונדאי סונטה ש' - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

76990L100020 - מקורי220לאיונדאי סונטה ש' - 20עוצר דלת קד' ימין

77980L100020 - מקורי269לאיונדאי סונטה ש' - 20עוצר דלת אח' שמאל

81410K700020 - ש' - 20מנגנון נעילה דלת אח שמאל i10 מקורי581כןיונדאי

68160K0050

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי221.66לאטויוטה יאריס ש

מראה חיצונית ימ' עם חיישן - 214335611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי816.27לא

מעצור לדלת קד' שמ' -164157311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי238.64לא

V5K4831055H09- 'מקורי3,480.00לאפולקסווגן גולף ש' 09-13דלת קד' שמ

8983662710V 17 - 'מקורי573.25כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20זכוכית מראה חיצונית שמ

93570H61204X19 - מקורי390לאיונדאי אקסנט 19-22מתג חלון קדמי שמאל

93581H60004X19 - מקורי130לאיונדאי אקסנט 19-22מתג חלון אחורי ימין

93581H65004X19 - מקורי130לאיונדאי אקסנט 19-22מתג חלון אחורי שמאל

82130H6000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית = 

מקורי501כןיונדאי אקסנט 19-22אחורי שמאל - 19

8153ZF10- 'מקורי1,164.65כןפיג'ו 3008 10-16(ח) מראה חיצונית ימ

93575E620018 - מקורי637לאיונדאי סונטה ש' 18-19מתג חלון קדמי ימין

93580C111018 - מקורי248לאיונדאי סונטה ש' 18-19מתג חלון אחורי ימין = שמאל

863000K20015 - מקורי2,281.59לאטויוטה היילקס ש' 15-21בסיס אנטנה

67003B1020(ח) מקורי1,491.10כןדייהטסו סיריון ש' 06-11דלת אח' ימ' 06-11

808134EA0A14- מקורי120.39כןניסאן קשקאי ש' 14-20טפט לדלת קד' שמאל

8472861M20ZCE

כיסוי מראה חיצונית שמ' (עם איתות) - 

מקורי547.5לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 1313-16

9842837480

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי323.65לאסיטרואן C-4  ש' - 2121

28781JD00A08- 'מקורי332.28לאניסאן קשקאי ש' 08-14זרוע מגב שמשה אח

V3G0853267GRU15 - 'מקורי228כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23בסיס פס קישוט לדלת קד' שמ

98311272XK21 - ש' - 21טפט לדלת קד' ימין  C-4 מקורי652.68כןסיטרואן

KD5372270A(ח) ש' 12-16מעצור לדלת אח' שמ' -12 CX-5 מקורי72.2כןמאזדה

28782JG00011- 'מקורי97.86כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי מגב שמשה אח

86381A700013- מקורי54.3לאקאיה פורטה 13-18טפט ניצב לדלת אח' שמאל

V3G0857537JGRU20 - מקורי217לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי650.02כןפיג'ו 2008 13-19גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין - 967308508013

מקורי219.4לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' ימ' - 725903600018

8384152R01

גומי אטימה לחלון לדלת אחורית שמאל 

מקורי100.4כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21- 17

86382A500012-'טפט עליון לדלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187לא/סטישין

L2066742112- 'ש' 12-16זרוע מגב שמשה אח CX-5 מקורי235.63כןמאזדה

V5E5809601C13 - מקורי2,300.00לאסקודה אוקטביה 13-16פח סף מדרכה שמאל

8472861M2026U - קרוסאובר 13-16כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות SX4 מקורי547.5לאסוזוקי

86363A7000(ח) מקורי82.9לאקאיה פורטה 13-18טפט לדלת קד' שמאל -13

801013722R(ח) מקורי1,446.22לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת קד' שמ' -13

6800177R0019 - מקורי5,125.50כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19דלת קד' ימין

V5NA853334A2ZZ17 - מקורי1,309.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ניקל לפס קישוט לדלת אחורית ימין

98259481XY20 - מקורי631.77כןפיג'ו 2008 - 20טפט לדלת קד' שמאל

86373A500012- טפט ניצב דלת קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי198כן/סטישין

מקורי3,479.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18דלת אח' ימ' -670030241013



95062832

משולש פלסטיק המשך למראה חיצונית 

מקורי55.62לאשברולט קרוז 08-20ימ' -08

87610A603012- 'מראה חיצונית שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,388.00לא/סטישין

828774679R13- מקורי1,299.91לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ' עם חור

V5TA839015L20 - מקורי1,173.00כןסקודה קאמיק - 20מנגנון נעילה דלת אח שמאל

8470177RD0ZJ319 - 'מקורי874.8כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מראה חיצונית ימ

V2G1857508E9B918-20 '5-מראה חיצונית ימD 18 'מקורי597לאפולקסווגן פולו ש

109500100B21 - ש' - 21טפט לדלת אח' ימין X מקורי594.83לאטסלה מודל

9637300Q0G

כיסוי למראה חיצונית ימין - 20 (דגם 

מקורי517.13לאניסאן מיקרה - 20ספורט)

64101H900017 - 5פח חזיתD/4D 17-22 'מקורי3,406.50כןקאיה ריו ש

מקורי325.15לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח משקפיים קד' שמאל-532034204013

5823051K10(ח) מקורי1,063.80כןסוזוקי ספלאש 09-15גשר על' לפח חזית -12

V6R0805931A10- 5פח משקפיים קד' שמאלD 10-17 'מקורי182לאפולקסווגן פולו ש

641011W00315 - 4פח חזיתD 12-16 'מקורי2,699.00כןקאיה ריו ש

V1K880593210-12 מקורי311לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פח משקפיים קדמי ימין

V1K880593110-12 מקורי296לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פח משקפיים קד' שמאל

7243268P00000M16 - מקורי164.2כןסוזוקי בלנו ש' 16-18כיסוי עליון לפח חזית

7243368P00000M16 - מקורי89.9לאסוזוקי בלנו ש' 16-18כיסוי תחתון לפח חזית

625196782R18 - מקורי209.09לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך שמאל לפח חזית

AD114OP11 - 'חליפי1,101.24לאאופל אינסיגניה 11-16מראה חיצונית ימ

AD115PE08-10 -'חליפי960.02לאפג'ו 308 08-13מראה חיצונית שמ

AD125SZחליפי986.02לאסוזוקי ספלאש 09-15מראה חיצונית שמ' -09 חשמלית

AD12CV08- 'חליפי760.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12מראה חיצונית שמ

AD134HO17 - '5כיסוי מראה חיצונית שמD 17-22 'חליפי186.02לאהונדה סיווק ש

AD135HO17 - '5כיסוי מראה חיצונית ימD 17-22 'חליפי186.02לאהונדה סיווק ש

AD143MI15- 'חליפי941.27כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' ימ

AD149HY15- חליפי5,161.35כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת קדמית שמאל

AD155SK10- 'חליפי1,674.42לאסקודה יטי 10-13מראה חיצונית שמ

AD160SK13 - 'חליפי1,386.92לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית ימ

AD161PE08- חליפי806.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12מראה חיצונית ימ' חש'+חמ'+פנס

AD161TO05-07 '5מראה חיצונית שמD 05-07 חליפי780.02לאטויוטה קורולה רנקס

AD167MA07-5כיסוי מראה ימיןD 07-14 'חליפי186.02לאמאזדה 2 ש

AD171SK13 - 'חליפי306.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית עם איתות ימ

AD173HY15 - 'חליפי960כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

AD17REV 17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD חליפי2,273.00כןרנו גרנד קופה

AD189TO16 - 'חליפי406.72כןטויוטה פריוס ש' 16-20קישוט המשך מראה חיצונית ימ

AD194TO19 - 4כיסוי למראה חיצונית ימיןD 19 - 'חליפי268.02לאטויוטה קורולה ש

AD197TO19 - 4דלת קד' ימיןD 19 - 'חליפי5,175.90כןטויוטה קורולה ש

AD199OP11 - 'חליפי640.02לאאופל קורסה ש' 11-15מראה חיצונית שמ

AD199TO07-11 'חליפי680.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11מראה חיצונית ימ

AD200TO07-11 'חליפי680.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11מראה חיצונית שמ

AD206VWחליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט לדלת קד' שמ' 98-04ל צבע

AD209REחליפי306.02לארנו קליאו ש' 91-98מראה חיצונית ימ' ידני

D2663615 - 'מקורי9,363.41לאפורד אדג' ש' 15-18דלת אח' ימ

91039FL01017 - 'מקורי120לאסובארו אימפרזה ש' 17-18זכוכית מראה חיצונית שמ

828777002R(ח) מקורי937.39כןרנו סניק ש' 10-12פס קישוט לדלת אח' שמ' -10

8281257LA0ZCD

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי396.6כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ימין - 15

98010237BJ15 - מקורי1,294.93לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון בז' לדלת אח' שמאל



86383A2200

טפט ניצב אחורי לדלת אח' שמאל 

מקורי72.6לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(סטיישן) -13

V658833052C20 - 'מקורי5,821.00כןסקודה קאמיק - 20דלת אח' ימ

8474079S10

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי526.4כןסוזוקי סוויפט ש' 2017-21

801866331R15 - 'מקורי1,373.43לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ

B00096858015 - 'מקורי2,652.71לאפיג'ו 108 ש' 15-20דלת קד' שמ

91039AN000

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי656לאסובארו אאוטבק ש'  - 2121

מקורי686.69לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין - 160687468017

90422AN03021 - מקורי255כןסובארו אאוטבק ש'  - 21טפט לדלת קד' שמאל

מקורי1,247.26לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 160687458017

808771493R(ח) מקורי592.38כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת קד' שמ' - 16

V65883990120 - מקורי240כןסקודה קאמיק - 20טפט לדלת קד' שמאל

90422AN05021 - מקורי255כןסובארו אאוטבק ש'  - 21טפט לדלת אח' שמאל

67910SWAH11ZZ15 - מקורי365.06לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת אחורית ימין עליון

V65883990220 - מקורי240כןסקודה קאמיק - 20טפט לדלת קד' ימין

877102B010CA(ח) מקורי200.55כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פס קישוט לדלת קד' שמ' 06-08

GHK150995H13- טפט לדלת אח' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי314.36לא18

67950SWAH11ZZ15 - מקורי150.76לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת אחורית שמאל עליון

V566857507EV 17-20 'מקורי2,009.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

72950T5A00315 - מקורי386.1לאהונדה ג'אז ש' 15-19גומי גשם לדלת אחורית שמאל

מקורי102.7לאפג'ו 308 ש' 14-20זכוכית מראה חיצונית שמ' 161070758014-18

DN56508W6(ח) 4טפט שוכב דלת אח' שמ' -10D 10-14 'מקורי19.36כןמאזדה 2 ש

מקורי216.39כןסיטרואן ג'אמפי - 18זרוע מגב שמשה אח' - 161643408018

8398054P0200015 - מקורי904.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט לדלת אח' שמאל ניצב

9801002080

גומי אטימה לדלת קדמית שמאל (בודי) 

מקורי838.26לאסיטרואן C-4  ש' 11-18- 11

804000018R10-11 4ציר עליון דלת קד' ימיןD 09-15 'מקורי138.5כןרנו פלואנס ש

V6548394785AP19 - מקורי78לאסקודה סקאלה - 19אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

מקורי527.5כןפיג'ו 3008 17-21גומי גשם לדלת אחורית ימין - 981124758017

865813W00010- מקורי609.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי1,791.11לאקאדילאק XT4 19-22ספוילר/פח אבנים קדמי - 8403642919

103540100C21 - ש' - 21קלקר למגן קדמי X מקורי267.03לאטסלה מודל

A205885212314-18 סורג מגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,490.55לא14-21

D65150C11D07-09 5גריל תחתון ימין ללא חור לערפלD 07-14 'מקורי60.65לאמאזדה 2 ש

V5NA807217HGRU17-19 מקורי8,073.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מגן קדמי חיצוני

מקורי3,385.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מגן מנוע תחתון שמאל -07 (ח)1345517080

866122T000(ח) מקורי344.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15פח אבנים/ספוילר אחורי -12

A2058857338999915 - פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,745.95לא14-21

מקורי1,217.00לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פח אבנים/ספוילר אחורי - 15609048516

620916UA0A21 - מקורי314.5כןניסאן קשקאי ש' - 21קלקר למגן קדמי תחתון

מקורי690לאפיאט 3D 08-20 500ספוילר קדמי -5178953508

86641A700013-15מקורי261.3כןקאיה פורטה 13-18תומך שמ' למגן אח' בומבה

מקורי55.62כןשברולט קרוז 08-20תומך ימין למגן קדמי 9529168808-12

86634A700013- 'מקורי13.7לאקאיה פורטה 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח

MN175840(ח) מקורי900כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07כיסוי תחתון למגן אחורי 05-06

מקורי421לאפיאט 3D 08-20 500תומך שמ' למגן אח' -08 (ח)51797765



86633A700013-  'מקורי13.7לאקאיה פורטה 13-18תומך עליון שמ' למגן אח

57707SG02013 - מקורי333לאסובארו פורסטר 13-18תומך ימין למגן קדמי

מקורי4,262.72כןסיטרואן ג'אמפי - 18מגן קדמי פנימי - 22 (חשמלי)9808286780

מגן מנוע תחתון (מרכזי גדול) - 186129015

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,552.87כן19

A2928854822(קופה) ספוילר קד' ימין - 15

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי991לאש' 15-20

7013Z7(ח) מקורי596.32כןפיג'ו 307 ש' 06-08מגן מנוע (פלסטיק) 06-08

6400G34514- מקורי2,090.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי פנימי

7401SS10- מקורי2,947.61לאפיג'ו 5008 10-16מגן קדמי חיצוני

V5E3853677A9B9V 20 - מקורי266לאסקודה אוקטביה ש' - 20סורג מגן קדמי

7410PP(SO CHIC) 16-18 ש' 10-18מגן אח' חיצוני DS3 מקורי2,761.66לאסיטרואן

F2030HV4MA17 - מקורי3,180.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20מגן קדמי פנימי עליון

620223233R17 - מקורי2,949.97לאדאצ'יה לוגאן 17-18מגן קדמי חיצוני

B3T0807221G(ח) מקורי3,207.00כןסקודה סופרב ש' 08-13מגן קדמי חיצוני -08

A2128858325999914 - מגן אח' חיצוני עם חיישנים

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי9,715.99לא18

מקורי861.18לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי פנימי תחתון -1342360216

86554A600012 - תומך ימין למגן קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי152לא/סטישין

V2G0857522CV 18-20 '5-זכוכית מראה חיצונית ימD 18 'מקורי277לאפולקסווגן פולו ש

BHS250480A13- 4/5כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD 13-18 'מקורי534.01כןמאזדה 3 ש

801015FA5JV 20 - 'מקורי5,313.52כןניסאן מיקרה - 20דלת קד' שמ

מקורי1,842.74לאטויוטה קאמרי ש' 12-14מראה חיצונית שמ' -879090640112

963029140R

מראה חיצונית שמ' עם איתות לצבע 

מקורי781.62לארנו קפצ'ור ש'  13-22מתקפלת - 13

7724063T005PK22 - קרוסאובר - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל SX4 מקורי1,342.60לאסוזוקי

8793102F1013- 'זכוכית למראה חיצונית ימ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי605.95כן15

806409AN0A17 - מקורי727.83לאניסאן סנטרה ש' 17-19ידית דלת קדמית שמאל

7715151K005PK09 - 'מקורי55.9לאסוזוקי ספלאש 09-15קישוט מראה חיצונית ימ

98200762XT19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לדלת אח' שמ C-5 מקורי1,860.33כןסיטרואן

801004703R20 - מקורי2,954.51כןרנו גרנד סניק ש' - 20דלת קד' ימין

כיסוי מראה חיצונית ימ' -879150292513

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי328.42לא15

98179846XT18 - 'איירקרוס - 18מראה חיצונית ימ C3 מקורי2,917.61לאסיטרואן

808200162R(ח) 4אטם לדלת (גומי גשם) ימין -09D 09-15 'מקורי196.85לארנו פלואנס ש

V65783790119 - מקורי199לאסקודה סקאלה - 19טפט לדלת קד' שמאל

V5J6833056(ח) 5D 08-  'מקורי5,061.00כןסקודה פביה ש' 08-14דלת אח' ימ

מקורי122.77לאשברולט קרוז 08-20כיסוי סטריקר -9522562712

98260176XT20 - 'מקורי2,246.75כןפיג'ו 208 ש' - 20מראה חיצונית ימ

מקורי153.65לאשברולט קרוז 08-20ידית פנ' לדלת קד' שמ' -9518607512

V657955427(ספורט) מקורי87לאסקודה סקאלה - 19מגב שמשה אח' - 19

879450F91113- 'מקורי248כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ

G44P691G1(ח) 4/5זכוכית מראה חיצונית ימ' 13-16D 13-18 'מקורי331.84כןמאזדה 3 ש

H21013BAAB(ח) מקורי2,915.09כןניסאן אלמרה ש' 15-17דלת אח' שמ' -15

60009AL0109P15- 'ש' 15-18דלת קד' שמ B4 מקורי4,537.00כןסובארו

62222BA60A10- מקורי212.29לאניסאן ג'וק 10-14תומך צדדי ימין למגן קדמי

מקורי1,388.98כןשברולט קרוז 08-20פח סף שמ' -12 (ח)95970470

670010R08013- ש' 13-18דלת קד' ימין RAV-4 מקורי4,874.00כןטויוטה

821019047R20 - 'מקורי3,586.58כןרנו גרנד סניק ש' - 20דלת אח' שמ

מקורי15,233.53לאב.מ.וו 500 ש' - 17דלת קד' שמ' -4100740896117



876212R10009- (חשמלי) '(סטישין)09-12זכוכית מראה חיצונית ימ CW i30 מקורי337לאיונדאי

V2G0837206GGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי518לאפולקסווגן טי קרוס - 2020

814202L20009- '(סטישין)09-12מנעול לדלת אח' ימ CW i30 מקורי418לאיונדאי

V7E1857527K9B915 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי181לא15-22

A253885066515 - 19 ספוילר קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,793.44לאש' 15-21

A1776202300

תומך למגן קדמי שמאל = ימין (בומבה) 

מקורי1,320.20לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19- 19

V65890745620 - מקורי63כןסקודה קאמיק - 20תושבת חיישן רדאר אח ימין

מקורי122לאפיאט דובלו ש' 10-18תומך שמ' למגן אח'-5181826110

מקורי369.36לאאופל אסטרה ש' 16-19פס קישוט למגן קדמי ימין -1346959916

A2058802205999919 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי19,285.72לא14-21

622A0HV00A17 - 'מקורי105.35לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי165.84לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי וו גרירה במגן קד' -1342359916

V57A807218A18 - מקורי3,489.00כןסקודה קארוק 18-21מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

V4KE807835TB219 - מקורי3,941.00לאאודי אי-טרון - 19פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי966.66כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פס קישוט למגן קדמי -161019448014

86635A700013- 'מקורי34.9לאקאיה פורטה 13-18תומך אמצעי תחתון למגן אח

85022HV11A

מגן אח' חיצוני (שחור מטאלי) ללא 

מקורי10,112.15כןניסאן קשקאי ש' 14-20קישוטים - 17

852206UA0A21 - 'מקורי122.1כןניסאן קשקאי ש' - 21תומך ימ' למגן אח

מקורי330לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פס קישוט למגן אח' - 161615170022

מקורי3,369.30לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מגן קדמי פנימי -502713000022

7187163T00PER22 - קרוסאובר - 22פח אבנים/ספוילר אחורי SX4 מקורי1,198.50לאסוזוקי

71101TARG10ZE15-17 מקורי6,673.87כןהונדה ג'אז ש' 15-19מגן קדמי חיצוני

V5G0807724A(GTI) 13- מקורי202לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך ימין למגן קדמי

71193T5A00015- מקורי133.01כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימין למגן קדמי

C5135011110- מקורי221.78לאמאזדה 5 ש' 10-18קלקר למגן קדמי

A213885086516 - תומך שמאל למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי824.5לאמרצדס

מקורי2,438.51כןאופל אסטרה ש' 16-19מגן אחורי פנימי -16 (ח)39016273

מקורי542.75לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16גריל תחתון שמאל +חור -980167468014

A213885106516 - תומך ימין למגן קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי824.5לאמרצדס

V6V0807221DV 15-17 מקורי2,253.00לאסקודה פביה ש' 15-21מגן קדמי חיצוני

86632B950017 - ש' 14-19מגן אח' פנימי i10 מקורי2,953.00כןיונדאי

מקורי130לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16תומך ימין למגן קדמי-5185230910

C513507M1E10- מקורי311.31לאמאזדה 5 ש' 10-18סורג קדמי פנימי

A1678853802999920 - 'כיסוי וו גרירה במגן קד

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי772.22לאש' 15-20

57711FJ0239P12 - ש' 12-17מגן אח' פנימי XV מקורי2,336.00כןסובארו

71102TARG0015- מקורי1,384.43כןהונדה ג'אז ש' 15-19סורג מגן קדמי

AD21CV08-10 חליפי3,758.16כןשברולט קרוז 08-20דלת קד' ימין

AD235SZ11 - 'חליפי968.02לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מראה חיצונית שמ

AD23CV08-11 (חשמלית) 'חליפי706.02לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית שמ

AD241KI16-18 חליפי2,990.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית ימין

AD242TO98-02 'חליפי680.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02מראה חיצונית שמ



AD246RE18 - 'חליפי1,806.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית ימ

AD247TO03-07 4מראה חיצונית ימ' תקע עגולD 03-04 'חליפי680.02לאטויוטה קורולה ש

AD24SE09- 'חליפי860.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מראה חיצונית שמ

AD250HO96-00 '4פס קישוט לדלת אח' שמD 96-00 'חליפי123.7כןהונדה סיוויק ש

AD251REחליפי317.57לארנו קנגו ש' 04-08מראה חיצונית שמ' חשמלי+חימום

AD255TO13- חליפי1,506.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית ימ'+חימום

AD263RE08-10 'חליפי117.34כןרנו לוגן 08-11פס קישוט לדלת אח' שמ

AD269HO06- '4פס קישוט לדלת קד' שמD 06-12 'חליפי332.03כןהונדה סיווק ש

AD271FI-09-'חליפי496.84כןפיאט פיורינו ש' 09-17פס קישוט לדלת אח' ימ

AD286HO13- ש' 13-18דלת אחורית ימין CR-V חליפי3,703.20כןהונדה

AD287RE20 - 'חליפי1,360.48כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ

AD299VW10- 'חליפי1,506.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מראה חיצונית ימ

AD300HY11- 'ש' 11-18מראה חיצונית שמ i25 חליפי806.02לאיונדאי אקסנט

AD300VW10- 'חליפי1,506.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מראה חיצונית שמ

AD304VW12-חליפי586.02לאפולקסווגן אפ ש' 14-17מראהמכניתשחורה

AD305FO13- חליפי1,196.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18מראה חיצונית ימ' חשמלית+איתות

AD346FO4D 20 - '4 ש' - 20מראה חיצונית שמD/5/SW חליפי1,506.02לאפורד פוקוס

AD354MA99-04  חליפי506.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04מראה חיצונית ימ' חשמלי

AD35AU09- 'ש' 08-15פס קישוט סף שמ A4 חליפי250כןאודי

AD371RE09- '4כיסוי מראה חיצונית שמD 09-15 'חליפי224.02לארנו פלואנס ש

AD378MA07-11 '5מראה חיצונית  חשמלית ימD 07-14 'חליפי886.02לאמאזדה 2 ש

AD395RE13-  5פס קישוט לדלת קד' שמ' ניקלD 13-19  חליפי447.9כןרנו קליאו

AD3DC15 - 'חליפי860.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מראה חיצונית שמ

AD424RE14 - 'חליפי1,386.02לארנו קליאו סטיישן 14-18מראה חיצונית ימ

AD426RE14- חליפי180.02לארנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי למראה חיצונית שמאל

AD433RE16 - 'חליפי229.71כןרנו קדג'אר 16-20ניקל לפס קישוט לדלת קד' ימ

AD435SU15- חליפי2,681.75כןסובארו אאוטבק ש' 15-20פס קישוט לדלת אחורית ימין

AD436SU15- 'חליפי1,098.00כןסובארו אאוטבק ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

AD446RE11 - 'חליפי1,856.02לארנו מאסטר ש' 09-22מראה חיצונית שמ

67004K201021 - 'מקורי6,526.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21דלת אח' שמ

87830K700020 - ש' - 20קישוט חיצוני שמשה אח' שמ i10 מקורי385כןיונדאי

87360B900017 - ש' 14-19טפט קישוט לדלת אח' שמאל i10 מקורי192כןיונדאי

מקורי11,709.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת מטען ימין ללא חלון - 5336758714

V1S4833055B(ח) מקורי2,950.00כןסקודה סיטיגו 12-18דלת אח' שמ' 5 דלתות -12

V2K0827091J05-10 'מקורי7,556.00לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10דלת אח' שמ

V8W1837239GRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי264לאאודי A4 ש' - 20שמאל - 20

84565195V 15 - 'מקורי5,670.81לאשברולט סילברדו 13-19מראה חיצונית שמ

BNYV7202XD(ח) 4דלת אח' ימ' -04D 04-09 'מקורי1,590.39כןמאזדה 3 ש

מקורי1,627.80לאאופל מוקה 14-16קישוט סף מדרכה שמאל - 9537412514

מקורי445.38לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מנגנון חלון נוסע)חשמלי( -898009810212

87610S1CC021 - 'מקורי7,682.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מראה חיצונית שמ

8791542200C1

 E - 22 'כיסוי מראה חיצונית ימ

MOTION19 - 'ש RAV-4 מקורי443כןטויוטה

83660S100021 - מקורי304לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

9008X9(ח) מקורי5,355.27כןפיג'ו 5008 10-16דלת אח' ימ' -11

83650S100021 - מקורי304לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל



758500H02022 - ש' - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין X מקורי2,605.33כןטויוטה אייגו

V2G08575789B919 - ש' - 19כיסוי תחתון למראה חיצונית ימין A1 מקורי130לאאודי

670020H090(PULSE) 22 - 'ש' - 22דלת קד' שמ X מקורי9,335.64לאטויוטה אייגו

87620S826021 - 'מקורי4,911.00לאיונדאי פאליסייד - 21מראה חיצונית ימ

8.79E+0619 - 'ש' - 19כיסוי בסיס מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי280.74כןטויוטה

735603613V 15 - '500 ש' 15-18מראה חיצונית שמX מקורי1,650.00לאפיאט

75312T0AJ0113- ש' 13-18פס קישוט לדלת קדמית ימין CR-V מקורי1,132.60לאהונדה

82660S870021 - מקורי741לאיונדאי פאליסייד - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

76203SNBG01(ח) 4זכוכית מראה חיצונית ימ' 06-12D 06-12 'מקורי440.1לאהונדה סיווק ש

8791574010A0'מקורי506.35כןטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי למראה חיצונית ימ

87611H6030

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי275לאיונדאי אקסנט 2119-22

87650H6020CA21 - מקורי321כןיונדאי אקסנט 19-22משולש המשך מראה שמאל

מקורי242.97לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22טפט עומד לדלת אחורית ימין - 757611601022

83860L100020 - מקורי449לאיונדאי סונטה ש' - 20טפט קשת עליון לדלת קד' ימין

מקורי242.97לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22טפט עומד לדלת אחורית שמאל - 757621601022

7576316010

טפט שוכב לדלת אחורית ימין - 22 

(ACTIVE)22 - 'מקורי303.11לאטויוטה קורולה קרוס ש

מקורי326.63לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18גריל תחתון ימין ללא חור לחיישן - 15611910416

V81A807671EX7L

 DESIGN 17-20 גריל תחתון שמאל

LUXURY ASSISTANCE17-22 'ש Q2 מקורי1,374.00לאאודי

865251D05007-10 מקורי261.3לאקאיה קארנס ש' 07-10ספוילר/פח אבנים קדמי

6400D31613-תומך צדדי ימין למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי157כן16

71502T5A00015-17 מקורי133.01לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג למגן אחורי ימין

86520A400013-16 מקורי326.6כןקאיה קארנס ש' 13-18קלקר למגן קדמי

6400D31513-תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי157כן16

מקורי421לאפיאט פנדה ש' 12-18קלקר למגן קדמי-5188050412

V4M0825235L17 - ש' 15-21מגן מנוע תחתון Q7 מקורי5,683.00לאאודי

מקורי486.73כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סט תומכים למגן אח' -161238318015

A90788545009K83V 19 - 'מקורי2,058.33לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פינה ימ' למגן אח

מקורי311.89לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמאל למגן קדמי - 1336888011

V4M0807611D17 - ש' 15-21ספוילר/פח אבנים קדמי Q7 מקורי1,757.00לאאודי

7410NR11- ש' 11-18ספוילר אחורי  C-4 מקורי2,203.99לאסיטרואן

A222885080118 - קישוט גריל תחתון שמאל

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי587.21לא19

V5C6807233A9B915 - מקורי273כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פס קישוט למגן קדמי שמאל

מקורי2,035.00לאפיאט פנדה ש' 12-18מגן אח' חיצוני -73555515212

104961200F21 - ש' - 21קישוט תחתון לגריל תחתון ימין X מקורי67.24לאטסלה מודל

מקורי264.71כןאופל אסטרה ש' 11-15תומך פנימי מרכזי למגן אח' - 2090877711

מקורי1,792.59לאפיג'ו 3008 10-16גריל שמאל במגן לערפל ען חור -74531210

71593TB9G01(סטיישן) -מקורי486.03כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17תומך ימ' למגן אח' 14

7452ZCR=L  -10 'מקורי728.79כןפיג'ו 3008 10-16סט תומכים למגן אח

מקורי193לאפיאט פנדה ש' 04-11כיסוי וו גרירה במגן אח' 73536650304-11

BCD250C11B(ח) 4/5D 09-  4/5גריל תחתון ימין + חורD 09-13 'מקורי70.66לאמאזדה 3 ש

מקורי69.94כןטויוטה RAV-4 ש' 05-06תומך צדדי ימין למגן קדמי 05-06 (ח)5253542010

6410A59208 -(שחור- ברזל) 'מקורי246כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12תומך ימ' למגן אח

866301J50012- מגן אח' פנימיi20 12-15 מקורי1,093.00לאיונדאי

V565807733A5O821 - מקורי1,274.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22ספוילר/פח אבנים קדמי

S1M5807425KB41(ח) (לאון) מקורי378כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11פס קישוט למגן אח' -06



מקורי779.58לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון למגן קדמי ימין -161137068015

866141J50012- 'תומך צדדי ימ' למגן אחi20 12-15 מקורי172כןיונדאי

V83A807067GRUV 19 - ש' - 19מגן אח' חיצוני Q3 מקורי4,671.00לאאודי

GLG958310A13 - צילינדר לדלת קדמי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי268.34לא18

V8X4833405A

ציר דלת קדמית = אחורית שמאל 

מקורי124לאסיאט איביזה  ש' 17-22תחתון - 17

83130C1000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי70כןיונדאי סונטה ש' 15-17שמאל - 15

681420D22014 - מקורי1,400.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19גומי מוביל חלון אחורי ימין

82130J9000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי723לאיונדאי קונה ש' - 18שמאל - 18

V8K0831401D(ח) מקורי395כןסקודה ראפיד ש' 13-18ציר עליון דלת קד' שמ' -13

83220F200119 - מקורי382כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

8794042F10V 19 - 'ש' - 19מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי6,041.06לאטויוטה

מקורי6,346.92לאטויוטה קאמרי ש' - 18דלת אח' שמ' - 670043326018

83220S100019 - מקורי299לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

93580C80004X19 - מתג חלון קדמי ימיןi20 15-20 מקורי183לאיונדאי

V8Y0857536B20 - 4/5זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי1,349.00לאאודי

KB8A50M10DV 17 - ש' 17-22טפט לדלת קדמית ימין עומד CX-5 מקורי206כןמאזדה

V5JA837478A(ח) מקורי88כןסקודה ראפיד ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) ימין -13

81420C802015 - מנגנון נעילה דלת אח ימיןi20 15-20 מקורי788לאיונדאי

V8Y1857409A9B920 - '4/5מראה חיצונית שמD 20 - 'ש A3 מקורי963לאאודי

מראה חיצונית שמ' עם איתות - 190025011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי816.27לא

מקורי491.11לאאופל אסטרה ש' 11-15מעצור דלת קד' שמ' - 1327066511

879450K918

כיסוי למראה חיצונית שמאל - 20 

מקורי476.4כןטויוטה היילקס ש' 15-21(סהרה)

879150K918(סהרה) מקורי476.4כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למראה חיצונית ימין - 20

93575D30214X15 - מקורי643לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלון קדמי ימין

67001K201021 - מקורי6,526.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21דלת קד' ימין

מקורי362לאפיאט 3D 08-20 500קישוט מראה חיצונית שמ' - 73545065412

82130B9000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי454לאיונדאי i10 ש' 14-19שמאל - 14

V5E0071303A(ח) מקורי707כןסקודה אוקטביה 13-16פס קישוט לדלת קד' ימ' -13

93575D35204X19 - מקורי576לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלון קדמי ימין

V8Y0857535E

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

204/5D 20 - 'ש A3 מקורי1,505.00לאאודי

מקורי823לאשברולט טראוורס 17-23זכוכית מראה חיצונית שמ' - 2599000217

75073K201021 - 'מקורי2,321.14כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

75074K201021 - 'מקורי2,321.14כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי411כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט משולש עליון לדלת אח' שמ' - 625060205019

8474068L1000011 - 'מקורי800.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16זכוכית מראה חיצונית שמ

GHP968911

גומי גשם על הבודי לדלת קד' ימ' -13 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי187.34כן18

מקורי527.5כןפיג'ו 3008 17-21גומי גשם לדלת קדמית ימין - 981124748017

H01004EAMA14- מקורי7,813.95לאניסאן קשקאי ש' 14-20דלת קד' ימין

9811258680

אטם לדלת אחורית ימין (גומי גשם) - 

מקורי324.17כןפיג'ו 3008 1717-21

91059FL03018 - ש' - 18כיסוי עליון למראה חיצונית שמאל XV מקורי262לאסובארו

670040D21012- 'מקורי2,995.00כןטויוטה יאריס ש' 12-13דלת אח' שמ

877222D200CA(ח) מקורי177כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07פס קישוט לדלת אח' ימ' 01-06



8974014620

מראה חיצונית שמאל (איתות בכיסוי) - 

מקורי2,245.61לאאיסוזו די. מקס ש' 1612-20

A910811250019 - 'מקורי1,066.15לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19זכוכית עליונה למראה חיצונית שמ

GHK16748213- 'מנוע מגב שמשה קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי91.34לא18

804310007R10-11 4מעצור לדלת קד' ימין + שמאלD 09-15 'מקורי271.23לארנו פלואנס ש

759230D06012- 'מקורי239.5כןטויוטה יאריס ש' 12-13טפט ניצב דלת אח' ימ

98271329XT20 - 'מקורי2,645.13כןפיג'ו 2008 - 20מראה חיצונית שמ

91026SJ03022 - 'מקורי1,220.00לאסובארו פורסטר - 19מראה חיצונית שמ

759240D06012- 'מקורי211לאטויוטה יאריס ש' 12-13טפט ניצב דלת אח' שמ

מקורי284.43כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פס קישוט לדלת קד' ימ'-11 (ח)96848781

802850021R09- '4טפט ניצב דלת קד' שמD 09-15 'מקורי259.39כןרנו פלואנס ש

V7F0857548V 15 - 'מראה חיצונית ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,891.00לא15-22

מקורי282.06כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פס קישוט לדלת קד' שמ'-11 (ח)96848780

822830020R09- '4טפט ניצב דלת אח' ימD 09-15 'מקורי92.18כןרנו פלואנס ש

V6548394762ZZ

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 20 

מקורי211לאסקודה סקאלה - 19(ספורט)

V7J0857521GV 15 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי708לא15-22

GHP972270A(ח) מעצור לדלת אח' ימ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי73.61כן18

1612467880V 15 - 'מקורי326.92לאפיג'ו 108 ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית שמ

V6548374762ZZ

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 20 

מקורי240לאסקודה סקאלה - 19(ספורט)

מקורי5,653.61לאסיטרואן C-4  ש' - 21דלת קד' שמ' - 983427228021

BBP250480A09- 4/5גומי סף דלת ימיןD 09-13 'מקורי1,058.03כןמאזדה 3 ש

מקורי10,651.88לאב.מ.וו 300 ש' - 19דלת קד' שמ' -4151748227519

103236499D21 - ש' - 21טפט לדלת קד' ימין X מקורי594.83לאטסלה מודל

מקורי5,811.38כןפיג'ו 208 ש' - 20דלת אח' ימ' - 982757808020

8794568010B307- 'מקורי338.93לאטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי מראה חיצונית שמ

AD415RE13- חליפי987.9כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ' ניקל

AD417RE13- חליפי116.8כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ' לצבע

AD430RE16 - 'חליפי471.67כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת קד' שמ

AD434SU15- 'חליפי1,581.04כןסובארו אאוטבק ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

AD439SU13- 'חליפי1,037.00כןסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ

AD440SU18 - ש' - 18קישוט סף מדרכה שמאל XV חליפי1,297.10כןסובארו

AD46SE17 - 'חליפי1,960.02לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית ימ

AD518NI10 - חליפי1,106.02לאניסאן ג'וק 10-14מראה חיצונית ימ' לצבע

AD535NI14 - 'חליפי581.39כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת קד' ימ

AD651HY09 - '(סטישין)09-12מראה חיצונית ימ CW i30 חליפי680.02לאיונדאי

AD662HY03-09 'חליפי1,660.14כןיונדאי גטס ש' 03-05דלת אח' ימ

AD707TO13- חליפי3,131.10כןטויוטה קורולה ש' 13-18דלת קד' ימין

AD753TO

מראה חיצונית ימ'+ איתות מתקפלת  - 

10

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי2,106.02לא12

AD77FO09-'חליפי295.44כןפורד אדג' ש' 09-14פס קישוט לדלת קד' ימ

AD7HY01-- 'חליפי506.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07מראה חיצונית שמ

AD7SZ95-02 'חליפי680.02לאסוזוקי בלנו ש' 95-98מראה חיצונית שמ

AD89TO4D 06- חליפי3,246.50כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15דלת קד' ימין

7632B43317 - ש' 17-19מראה חיצונית שמ' ללא איתות ASX מקורי1,305.00לאמיצובישי



826621Y02015 - 5כיסוי המשך ידית לדלת קדמית ימיןD 11-16 מקורי46כןקאיה פיקנטו

מקורי346כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי למראה חיצונית שמאל - 879450293319

מקורי216כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט אחורי לדלת קדמית שמאל - 757560214019

5757A54218 - 'פס קישוט אחורי לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,147.00לא21

מקורי216לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט קדמי לדלת אחורית ימין - 757610215019

7407A32618 - טפט לדלת קד' ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,321.00כן21

88820F1000ED16 - מקורי1,597.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

7407A32718 - טפט לדלת אח' שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,206.00כן21

83210J7800

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי285.4לאקאיה אקס סיד - 2020

82661C8050

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

15i20 15-20 מקורי458לאיונדאי

82850C500015 - מקורי496.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20טפט קשת עליון לדלת קד' שמאל

87620A935018 - 'מקורי4,534.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20מראה חיצונית ימ

87732B9000YAT14-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' ימ i10 מקורי1,122.00כןיונדאי

79390F100016 - מקורי383.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מעצור לדלת קדמית ימין

866131J50012- 'תומך צדדי שמ' למגן אחi20 12-15 מקורי172לאיונדאי

865171F010(ח) מקורי40.4כןקאיה ספורטג' ש' 06-09תומך שמאל למגן קדמי -08

מקורי25.01לאטויוטה קאמרי ש' 07-11כיסוי וו גרירה במגן קד' 521293390209-11

7416R9(ח) מקורי456.99כןפיג'ו 5008 10-16תומך מרכזי אח' פנימי -11

866321J500RH=LH -12 'תומך עליון למגן אחi20 12-15 מקורי105כןיונדאי

620266PA1A 22 - מקורי1,297.17לאניסאן ג'וק - 20מגן קדמי חיצוני תחתון

V5E780736320  - 'מקורי212כןסקודה אוקטביה ש' - 20תומך שמ' למגן אח

מקורי3,837.02לאסיטרואן קקטוס 15-20מגן אח' חיצוני עליון 161142848015-18

04715T7WA9015 - ש' 15-18מגן אח' חיצוני HRV מקורי2,500.05לאהונדה

מקורי604.42לאסיטרואן קקטוס 15-20סט תומכים למגן אח' -161142888015

A253885990115 - קישוט תחתון לספוילר קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי7,726.36לאש' 15-21

מקורי5,900.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן אח' חיצוני - 521597691114

V8U0807521AQGRU

פח אבנים/ספוילר אחורי - 15 

(Q3/LIMITED)11-18 'ש Q3 מקורי10,489.00לאאודי

71501T5A000ZR

מגן אח' חיצוני ללא חורים לחיישנים 15-

מקורי4,063.57לאהונדה ג'אז ש' 1715-19

7401WF11- (ללא חיישנים) מקורי5,219.18לאפיג'ו 508 ש' 11-18מגן קדמי חיצוני

601985635RV 16-18 מקורי3,559.98לארנו קדג'אר 16-20מגן קדמי חיצוני

A2478854801V 19 - פס קישוט תחתון למגן קדמי

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי1,114.95לא19

V8U0807062AGRU15 - ש' 11-18ספוילר קד' ימין Q3 מקורי429לאאודי

פס קישוט למגן אח' -524530201010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי1,106.75כן12

6400G23313- מקורי521כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מסגרת ניקל לפנס ערפל שמאל

87375A620012- תומך תושבת לוחית רישוי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי249לא/סטישין

V6VE807394A22 - 'מקורי33כןסקודה פביה ש' - 22תומך ימ' למגן אח

71130TBAX0017 - 5מגן קדמי פנימיD 17-22 'מקורי5,867.40לאהונדה סיווק ש

86611A6200CW 12- מגן אח' חיצוני

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,251.00כן/סטישין



8748RE09-12 מקורי252.18כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08כיסוי מנוע מגב אחורי

86591B200014- מקורי585.2כןקאיה סול ש' 14-18תומך מרכזי למגן קדמי

A11888596019999

 AMG PACK) 19 -  מגן אח' חיצוני

מקורי18,990.23לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22עם חיישני חניה)

850703324R18 - (כסוף) מקורי832.35לארנו קפצ'ור ש'  13-22פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,528.00כןפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14(ח) מגן אח' חיצוני (ללא חיישנים) -73554233912

865112W010(ח) מקורי1,579.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן קדמי חיצוני עם מתיז מים -12

A118885190219 - 'קלאס ש' 13-22פס קישוט למגן אח CLA מקורי1,248.33לאמרצדס

V2G0807217GRU18-20 5-מגן קדמי חיצוניD 18 'מקורי3,272.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי61.89כןשברולט ספארק 11-15מגב שמשה אח' -11 (ח)96688389

מקורי116.51כןשברולט ספארק 11-15זרוע מגב שמשה אח' -11 (ח)95995875

863732S00010- טפט עומד דלת קד' ימיןIX35 10-15 מקורי356כןיונדאי

V3V0837701D5AP15 - מקורי178לאסקודה סופרב ש' 15-22גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

V5C6837477B5AP

גומי אטימה לחלון דלת קדמית שמאל - 

מקורי242לאפולקסווגן ג'טה ש' 1515-18

טפט קשת דלת קד' שמ' 759226001003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי64.96כן08

98311251XK21 - ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל  C-4 מקורי560.67כןסיטרואן

86392A700013- מקורי71.5לאקאיה פורטה 13-18טפט לדלת אח' ימין

821012089R13- '5דלת אח' שמD 13-19  מקורי4,947.46כןרנו קליאו

8470261MG2ZQ4V 17 - 'קרוסאובר 17-21מראה חיצונית שמ SX4 מקורי1,609.20כןסוזוקי

מקורי5,297.00כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16דלת אח' ימ' -10 (ח)51888069

861798040ELP21 - 'ש' - 21דלת אח' ימ U5 מקורי9,149.52לאאיוויז

מקורי1,794.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מראה חיצונית שמ' -10 (ח)156090464

מקורי503.51לאפיג'ו 3008 17-21מעצור לדלת קדמית ימין = שמאל - 982046198017

86373A700013- מקורי58לאקאיה פורטה 13-18טפט לדלת קד' ימין

80671JD00E08 - 'מקורי509.24לאניסאן קשקאי ש' 08-14ידית פנ' לדלת אח' = קד' שמ

מקורי529.55לאפיג'ו 3008 17-21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל - 981170998017

86372A700013- מקורי60.8לאקאיה פורטה 13-18טפט קשת לדלת קד' ימין

V5NA853333A2ZZ17 - 'מקורי589לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ניקל לפס קישוט לדלת אח' שמ

V2GM839902E04120 - מקורי284לאפולקסווגן טי קרוס - 20טפט לדלת אח' ימין

KD5358270C(ח) ש' 12-16מעצור לדלת קד' ימין -12 CX-5 מקורי174.4לאמאזדה

V7P6854949HGRU11 - 'מקורי1,273.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פס קישוט לדלת אח' שמ

98376374YS20 - 'מקורי1,591.33לאפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

963025FA0C(דגם ספורט) מקורי2,011.07לאניסאן מיקרה - 20מראה חיצונית שמ' - 20

9637400Q0F

כיסוי למראה חיצונית שמאל - 20 (דגם 

מקורי549.97לאניסאן מיקרה - 20ספורט)

V5TB837016C20 - מקורי797לאסקודה קאמיק - 20מנגנון נעילה דלת קד ימין

77003A200013- 5 שD '5/סטיישן ש' 13-18דלת אח' שמD מקורי3,926.50לאקאיה סיד

מקורי2,830.00כןטויוטה קאמרי ש' 12-14(ח) דלת אח' שמ' -670040615012

821015FA5JV 20 - 'מקורי6,326.01כןניסאן מיקרה - 20דלת אח' שמ

V5G2837880DGRU17 - מקורי73לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי המשך ידית לדלת קדמית ימין

YQ000652XT

פס קישוט (קשת) לדלת אחורית ימין - 

מקורי334.83לאסיטרואן C3 איירקרוס - 1818

98271326XT(GT) 20 - 'מקורי2,546.32לאפיג'ו 2008 - 20מראה חיצונית ימ

AD453SUV 15 - 'ש' 15-18מראה חיצונית ימ B4 חליפי1,806.02לאסובארו

AD489MA04- '4כיסוי למראה חיצונית ימD 04-09 'חליפי156.02לאמאזדה 3 ש



AD499MA13-16 'מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,560.02לא18

AD507TO13- 'ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' שמ RAV-4 חליפי720.86כןטויוטה

AD530NI15- טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת קדמית ימין X חליפי700.79כןניסאן

AD543NI14 - 'חליפי2,106.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית ימ

AD57CI04- 'חליפי560.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מראה חיצונית ימ

AD5MG18 - ש' 18-23סף מדרכה שמאל ZS חליפי731כןאם ג'י

AD60FO11-14 'פלסטיק סף ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי250כן

AD637HY16- חליפי1,199.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת אחורית שמאל

AD645HY16- חליפי1,961.92לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מראה חיצונית שמאל

AD708TO12 - 'חליפי906.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13מראה חיצונית שמ

AD720TO08-13 'חליפי1,375.50כןטויוטה קורולה ש' 08-10דלת אח' ימ

AD722TO13 - 'חליפי1,960.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15מראה חיצונית ימ

AD723TO06 - 'חליפי456.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מראה ידנית חיצונית שחורה שמ

AD739TO13- חליפי956.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית ימ' +איתות

AD740TO13- חליפי956.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית שמ' + איתות

8794002L4119 - '4מראה חיצונית שמD 19 - 'מקורי1,995.00כןטויוטה קורולה ש

8793102L4019 - 4זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD 19 - 'מקורי543כןטויוטה קורולה ש

88810F1000ED16 - מקורי1,597.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

8545AF(ח) 'ש' 05-08פס קישוט לדלת קד' שמ C-5 מקורי282.87כןסיטרואן

GJ6A58975

קליפס לריפוד פנימי לדלתות צד (לבן 

מקורי6.96כןמאזדה 3 ש' 4D 04-09גדול) (ח)

7250A13218 - כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי799לא21

7632B455

כיסוי מראה חיצונית שמ' ללא איתות - 

מקורי489לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

86190H800018 - מקורי105.2לאקאיה סטוניק - 18משולש קישוט המשך מראה ימין

6921102934

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי271כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19שמאל - 19

5727A51018 - 'פס קישוט שחור לדלת קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי835כן21

86382H93004D 17 - 5טפט עליון לדלת אח' שמאלD/4D 17-22 'מקורי101.8לאקאיה ריו ש

87626P200021 - מקורי194.5לאקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

8211A181(ח) מקורי457כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15צופר גבוה - 13

87610F254019 - 'מקורי2,812.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מראה חיצונית שמ

87620C808119 - 'מראה חיצונית ימi20 15-20 מקורי3,134.00כןיונדאי

863932L200(ח) (סטישין)09-12טפט לדלת אח' ימ' (אח') -09 CW i30 מקורי109כןיונדאי

87732DB00022- 'מקורי638.3לאקאיה נירו פלוס - 22פס קישוט לדלת אח' ימ

87752Q400022- מקורי973.2לאקאיה נירו פלוס - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

87751Q400022- מקורי973.2לאקאיה נירו פלוס - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

מקורי397.8כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל - 692110293519

כיסוי מדרגה שמאל חיצוני - 517746017014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,043.81לא21

B5J1857507E(ח) (בית) מקורי699כןסקודה פביה ש' 08-14מראה חיצונית שמ' -11

6512A75118 - 'מקורי766לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ

מקורי733.25כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי אטימה לדלת אחורית ימין - 757300249019

מקורי1,310.25כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנעול דלת אחורית ימין - 690500258019

77004K700020 - 'ש' - 20דלת אח' ימ i10 מקורי7,496.00כןיונדאי



82101W170P22 - 'מקורי7,243.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22דלת אח' שמ

KB7W508V2A17 - ש' 17-22טפט ניצב קדמי לדלת אח' ימין CX-5 מקורי32.77לאמאזדה

68242542AA17 - מקורי6,217.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23דלת קד' ימין

מקורי282.37לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל - 910811410019

מקורי187כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט לדלת אח' ימין - 759870202019

82220K700020 - ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין i10 מקורי167כןיונדאי

863822L200(ח) (סטישין)09-12טפט דלת אח' שמאל (עליון) -09 CW i30 מקורי25כןיונדאי

826101J0209P12 - 'ידית פנימית לדלת קד' שמi20 12-15 מקורי290לאיונדאי

5757A610XB

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי1,743.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

5757A29315- 'מקורי895כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ניקל לחלון דלת אח' שמ

7597647060

מדבקה שחורה קדמית לדלת קד' 

מקורי72.65לאטויוטה פריוס ש' 16-20שמאל - 16

76513K700020 - ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל i10 מקורי253כןיונדאי

מקורי734לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14זכוכית מראה חיצונית ימ' - 7174824707

GHP9504P2A(ח) מדבקה שקופה לדלת אח' ימין - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי40.01כן18

670030K01006- 'מקורי3,869.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15דלת אח' ימ

6786102270

גומי אטימה (לבודי) לדלת קדמית ימין - 

מקורי563.94לאטויוטה קורולה ש' 1313-18

מקורי187כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט פנימי לדלת אח' שמאל - 759880203019

8794002L51(יבוא מקביל) 4מראה חיצונית שמ' - 19D 19 - 'מקורי3,640.00לאטויוטה קורולה ש

836523X030

כיסוי המשך ידית דלת אחורית שמאל - 

מקורי165לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 1411-15

87621K200020 - מקורי325כןיונדאי וניו - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

950634695D 13- 'מקורי800לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית שמ

963741FC0B10- מקורי267.66לאניסאן ג'וק 10-14כיסוי מראה חיצונית שמ' שחור

מקורי242.72כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט דלת אח' שמ' (אנכי) -759784204013

מקורי483.34כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט דלת אח' ימין (אופקי) -759874205013

H21016LEEA20 - 'מקורי8,690.26לאניסאן סנטרה ש' - 20דלת אח' שמ

V5E383790120 - מקורי233כןסקודה אוקטביה ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל

V2K5857407D9B9V 16 - 'מקורי790לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית שמ

98270091VV17 - מקורי1,668.88לאפיג'ו 3008 17-21קישוט עליון למשקוף דלתות שמאל

PZ49UX05210013- ש' 13-18סט פס קישוט לדלתות RAV-4 מקורי665לאטויוטה

V8Y0839240AGRU20 - מקורי766לאסקודה אוקטביה ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

638743083R15 - 'מקורי367.29לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18קישוט משולש למראה חיצונית ימ

מקורי1,339.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לדלת קד' שמ' -73542281707

808774CE0A15- 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' שמ X מקורי732.86לאניסאן

מקורי669.49לאפיג'ו 3008 17-21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין - 161455578017

91112SG15213- 'מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת אח' שמ

V5H1837205EGRU21 - מקורי622לאפולקסווגן גולף ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

DFR551RB0B20 - 'ש' - 20פס קישוט לדלת קד' שמ CX-30 מקורי173.67כןמאזדה

828764CE0A15- טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת אחורית ימין X מקורי796.05לאניסאן

V2GM839901E04120 - מקורי292לאפולקסווגן טי קרוס - 20טפט לדלת אח' שמאל

מקורי5,515.87לאשברולט טראקס ש' 13-16דלת קד' שמ' -9537104813

794801W000(ח) 4מעצור לדלת אח' שמ' -12D 12-16 'מקורי136.8כןקאיה ריו ש

DADP6912120 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ CX-30 מקורי689.77כןמאזדה



GHP9508V20013- מדבקה עומדת דלת אח' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי32.77לא18

963666LB0A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי322.87לאניסאן סנטרה ש' - 2020

806406LE2C

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי382.47לאניסאן סנטרה ש' - 20 20

V4L0837779(ח) ש' 08-14מרווח לדלת קדמית -  08 Q7 מקורי4כןאודי

A205720020514 - דלת קד' ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,787.70לא14-21

819701YA0011 - '5צילינדר מנעול דלת קד' שמD 11-16 מקורי206.4לאקאיה פיקנטו

876101J410

מראה חיצונית שמ' -12 (עם קיפול 

מקורי1,316.00לאיונדאי i20 12-15חשמלי)

B6YV702715D 13-4/5פח סף ימיןD 13-18 'מקורי2,818.44לאמאזדה 3 ש

828213SG0A

גומי גשם לחלון דלת אחורית שמאל - 

מקורי321.38לאניסאן סנטרה ש' 1717-19

821201Y000(ח) 5אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין -11D 11-16 מקורי134.6כןקאיה פיקנטו

V565839644JV117 - מקורי337כןסקודה קודיאק ש' 17-22ניקל משקוף דלת אחורית ימין

9678382380

משולש קישוט למראה חיצונית שמאל - 

מקורי419.84כןפיג'ו 2008 1513-19

287900968R15 - 'מקורי46.11לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגב שמשה אח

8981936700

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי441.68כןאיסוזו די. מקס ש' 1712-20

BHS250M50A(ח) 4/5טפט אח'  חלון דלת אח' ימין -13D 13-18 'מקורי137.33כןמאזדה 3 ש

60409FG0129P(ח) ש' 08-13דלת אח' שמ' 08-09 B3 מקורי3,028.00כןסובארו

876201Y860(ח) 5מראה חיצונית ימ' -13D 11-16 מקורי1,201.60כןקאיה פיקנטו

60409AG0319P(ח) ש' 04-06דלת אח' שמ' 04-07 B4 מקורי3,665.00כןסובארו

876201W04112- '4מראה חיצונית ימD 12-16 'מקורי1,624.40לאקאיה ריו ש

KD475941XD51(ח) 4/5ידית חיצונית דלת קד' ימין 13-16D 13-18 'מקורי538.12כןמאזדה 3 ש

90422FJ13012-15 ש' 12-17טפט קשת לדלת אח' שמאל XV מקורי225לאסובארו

V3V0837702D5AP15 - מקורי178לאסקודה סופרב ש' 15-22גומי אטימה לדלת קדמית ימין

60409AL0009P15- 'ש' 15-18דלת אח' ימ B4 מקורי5,655.00לאסובארו

B60S59821B

אטם לדלת קד' (גומי גשם) שמ'  -13 

מקורי211.61כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

826511H010(ח) (סטישין)09-12ידית דלת קד' ימין -09 CW i30 מקורי234כןיונדאי

V6C1857507C9B9GTI 14 - '5מראה חיצונית שמD 10-17 'מקורי512לאפולקסווגן פולו ש

מקורי743.97לאשברולט קרוז 08-20חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין -1328306612

670040R11013-'ש' 13-18דלת אח' שמ RAV-4 מקורי4,874.00לאטויוטה

638756739R - 'מקורי332.01כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18קישוט משולש למראה חיצונית שמ

98271330XT(GT) 20 - 'מקורי2,546.32לאפיג'ו 2008 - 20מראה חיצונית שמ

BHP259330B(ח) 4/5ידית פנ' לדלת אח' שמ' -13D 13-18 'מקורי119.2כןמאזדה 3 ש

מקורי485.94כןפיג'ו 3008 17-21ציר דלת קדמית ימין תחתון - 967188708017

98258568XY(GT) 20 - מקורי386.69לאפיג'ו 2008 - 20טפט לדלת אח' שמאל

836201W010JBW(ח) 4ידית פנ' לדלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי154.5כןקאיה ריו ש

98260171XTV 20 - 'מקורי2,280.45לאפיג'ו 208 ש' - 20מראה חיצונית ימ

V5E3857522B20 - מקורי1,714.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

836101W010JBW(ח) 4ידית פנ' לדלת אח' שמ' -12D 12-16 'מקורי154.5כןקאיה ריו ש

963025522R13- 'מקורי1,887.02כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מראה חיצונית שמ

מקורי439.4כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט ניצב לדלת קד' ימין -759214204013

מקורי481.82כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט לדלת קד' שמאל -759224204013

V5E383990220 - מקורי293כןסקודה אוקטביה ש' - 20טפט לדלת אח' ימין

808764CE0A15- טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת קדמית ימין X מקורי839.74לאניסאן



7632D87420 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ ASX מקורי3,426.00כןמיצובישי

77004P200021 - 'מקורי9,264.10לאקאיה סורנטו ש' - 21דלת אח' ימ

7632D87320 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ ASX מקורי3,426.00כןמיצובישי

75965F401017 - טפט פנימי ניצב לדלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי119.99כן22

75753F401017 - טפט ניצב לדלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי399.88כן22

75754F401017 - טפט ניצב לדלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי399.88כן22

V8W0857527AGRU20 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל A4 מקורי438לאאודי

86180B400014 - 'ש' 14-19משולש המשך מראה חיצונית שמ i10 מקורי132לאיונדאי

67004025405D 19 - '5דלת אח' שמD/SW 19 - 'מקורי8,032.26כןטויוטה קורולה ש

87611P2070

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי579.7כןקאיה סורנטו ש' - 2121

מקורי1,463.00לאפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט לדלת אחורית ימין -73560384415

76004B9001V 17 - ש' 14-19דלת קד' ימין i10 מקורי3,443.00לאיונדאי

87731P200021 - 'מקורי1,697.40לאקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

76003R000021 - 'מקורי8,200.60כןקאיה קרניבל ש' - 21דלת קד' שמ

V8W0857535H

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי3,311.00לאאודי A4 ש' - 2020

793202B01016 - מקורי39כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18ציר דלת קדמית ימין עליון = תחתון

6786202340

אטם לדלת קדמי שמאל (על הדלת) - 

194D 19 - 'מקורי658כןטויוטה קורולה ש

5757A28020 - מקורי505כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

V8R0853970LGRU13 - 16 'ש' 09-16פס קישוט לדלת אח' ימ Q5 מקורי1,360.00לאאודי

75323SNAA01ZF(ח) 4פס קישוט לדלת אח' שמ' 06-08D 06-12 'מקורי393.21כןהונדה סיווק ש

83860G5000

פס קישוט ניקל עליון לדלת אח' ימ' 16-

מקורי265.3לאקאיה נירו 1816-23

מקורי1,832.97כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנוע למיכל מתיז מים קד' - 853300208019

82655G270016 - 'מקורי500לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פנ' לדלת קד' שמ

87751R010021 - מקורי1,558.50כןקאיה קרניבל ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

88840G2000TRY16 - מקורי361לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות קד' ימין נקבה

5716A473WD

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי556כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22שמאל - 20

87610C8050

מראה חיצונית שמ' ללא איתות 

מקורי1,687.00כןיונדאי i20 קרוס 16-18מושלמת - 16

96210G6BA021 - בסיס לאנטנה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי946.7לא

76004H600019 - מקורי3,162.00כןיונדאי אקסנט 19-22דלת קד' ימין

7000D543XA13- מקורי323לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15נקבת חגורת בטיחות אמצעית

77003H600019 - 'מקורי3,043.00כןיונדאי אקסנט 19-22דלת אח' שמ

7507742050C0

-E פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין

MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי1,280.00לאטויוטה

V81A857535E17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית שמ Q2 מקורי603לאאודי

87621H6000

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין 19-

מקורי237כןיונדאי אקסנט 2019-22

5757A246 - ש' 17-19גומי אטימה לחלון דלת אחורית ימין ASX מקורי1,391.00לאמיצובישי

6921030370A219 - ש' - 19ידית חיצונית לדלת קדמי ימין RAV-4 מקורי2,211.88כןטויוטה

7632D527V 18 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי702לא21

מקורי453.18לאטויוטה פריוס ש' 16-20אנטנה - 899973010016



5716A015HG

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

מקורי159לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20 15

7632D45220 - 'מקורי3,533.00לאמיצובישי טרייטון - 20מראה חיצונית ימ

6700302560SW 19 - '5דלת אח' ימD/SW 19 - 'מקורי4,352.00כןטויוטה קורולה ש

7632D45120 - 'מקורי3,533.00כןמיצובישי טרייטון - 20מראה חיצונית שמ

מקורי73כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט לדלת קד' שמאל - 759760202019

מקורי207לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט לדלת קד' שמאל - 759860202019

98820S100019 - 'מקורי214כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20זרוע מגב שמשה אח

חגורת בטיחות קד' ימין -183976111

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,593.53לא

9006N2(ח) מקורי5,944.01כןפיג'ו 207 ש' 08-12דלת אח' שמ' 08-09

מקורי6,175.00כןאלפא מיטו 10-16דלת קד' ימין -10 (ח)50509099

מקורי393.96לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל - 5116987914720

מקורי111.45כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12פס קישוט לדלת אח' ימ' -07 (ח)8980135440

10005112SEPP21 - 'ש' - 21דלת אח' ימ EHS מקורי9,580.23לאאם ג'י

110925500I21 - מקורי525.86לאטסלה מודל 3 ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

98850S100019 - 'מקורי122כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגב שמשה אח

75975F401017 - טפט קדמי לדלת קד' ימין קטן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי72.65כן22

988151J00012 - 'זרוע מגב שמשה אחi20 12-15 מקורי247לאיונדאי

87610R005021 - 'מקורי6,593.30לאקאיה קרניבל ש' - 21מראה חיצונית שמ

82651J970018 - מקורי720לאיונדאי קונה ש' - 18ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל

5360A323HA20 - מקורי5,648.00לאמיצובישי טרייטון - 20מדרגה סף שמאל

7632D645V 20 - 'מקורי3,235.00כןמיצובישי טרייטון - 20מראה חיצונית שמ

81320J901018 - מקורי940לאיונדאי קונה ש' - 18צילינדר לדלת קדמית ימין

7000D542XA13- 'מקורי577לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15נקבת חגורת בטיחות אח' ימ

83210J9000 18 - מקורי263כןיונדאי קונה ש' - 18גומי גשם לדלת אחורית שמאל

83220J9000(ח) מקורי262כןיונדאי קונה ש' - 18גומי גשם לדלת אחורית ימין - 18

מקורי2,746.81לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת אח' ימ' - 750771601122

מקורי2,746.81לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750781601122

77511Q000021 - טפט קדמי לדלת אחורית שמאלi20 - 21 מקורי240כןיונדאי

82651Q001021 - ידית חיצונית לדלת אחורית שמאלi20 - 21 מקורי637לאיונדאי

8717C1

ציר דלת תא מטען עליון ימין = תחתון 

מקורי566.57כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18שמאל - 09

863811M000(ח) מקורי101.2כןקאיה פורטה 09-12טפט לדלת אח' שמאל (עומד) -09

5700A035(ח) מקורי8,602.62כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11דלת קד' שמ' -05

759220D230(היברידי) מקורי284.65לאטויוטה יאריס ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל - 20

מקורי365.17לאאופל גרנדלנד X - 18טפט לדלת קד' ימין - 1345220918

8154SF

מראה חיצונית שמ' מושלמת + איתות -

מקורי1,114.60לאפיג'ו 508 ש' 1111-18

V5G0837206NGRU13- מקורי616כןסקודה אוקטביה 13-16ידית דלת קד' ימין

87721N700021 - 'מקורי1,493.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

82651N710021 - מקורי1,051.00לאיונדאי טוסון ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

83210N7000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי390לאיונדאי טוסון ש' - 2121

83220N700021 - מקורי390לאיונדאי טוסון ש' - 21אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

87722N700021 - 'מקורי1,493.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי5,662.95כןפיג'ו 508 ש' 11-18דלת קד' ימין -967768398011

V5E0857522(ח) מקורי498לאסקודה אוקטביה 13-16זכוכית מראה חיצונית ימ' -13

68144728AD12 - מקורי9,461.50לאדודג' ראם 12-19דלת קד' ימין

V5E0857521(ח) מקורי299כןסקודה אוקטביה 13-16זכוכית מראה חיצונית שמ' -13



V8V0837205AGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי1,493.00לאאודי A1 ש' - 19שמאל - 19

82661Q021021 - ידית חיצונית לדלת קדמי ימיןi20 - 21 מקורי637לאיונדאי

83210Q0010

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

21i20 - 21 מקורי526לאיונדאי

מקורי199.67לאאופל קורסה ש' 11-15זרוע מגב שמשה אח' - 127309011

V6F0837431D5AP

גומי מוביל לחלון דלת קדמית שמאל - 

מקורי687כןסיאט איביזה  ש' 1717-22

759240F02009-11 מקורי157לאטויוטה וורסו 09-12טפט לדלת קדמית שמאל קשת

759250F020

טפט לדלת אחורית ימין קשת 09-11 

מקורי157כןטויוטה וורסו 09-12(ח)

V5G1837879E3FZ17 - מקורי100לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי ידית דלת קדמית שמאל

87820G210019 - מקורי484כןיונדאי איוניק ש' 16-20קישוט לשמשה אחורית ימין

76004AA00021 - מקורי5,911.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21דלת קד' ימין

87620AA17021 - 'מקורי2,545.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית ימ

87621AA16021 - מקורי884כןיונדאי אלנטרה ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

76522K200020 - מקורי127כןיונדאי וניו - 20פס קישוט עליון לדלת קדמית ימין

86760F402020 - בסיס לאנטנה

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,537.02כן22

7572010090

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

20

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,437.39לא22

מקורי1,203.06כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת אח' ימ' -4D 11 (ח)95330583

87731K2000CA20 - 'מקורי500כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

68610F403017 - עוצר דלת קד' שמאל = ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי820.31כן22

82651K201020 - מקורי225לאיונדאי וניו - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

73220F4010C220 - חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,162.53לא22

87620D3050V 15-18 'מקורי3,922.65לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית ימ

8546Y310- 'פיקסו ש' 10-18פס קישוט לדלת אח' שמ C-3 מקורי272.53לאסיטרואן

V5JA833051C(ח) מקורי3,930.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת אח' שמ' -13

69050F401017 - מנגנון נעילה דלת אח ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי808.56לא22

69810F401017 - מנגנון חלון קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,020.12לא22

82662H6060

המשך ידית דלת אחורית = קדמית ימין 

מקורי186כןיונדאי אקסנט 19-22- 19

85292F401017 - כיסוי בורג מגב אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי65.21לא22

96210C1201Y7S15 - מקורי361כןיונדאי סונטה ש' 15-17אנטנה

876202WAE015 - 'מקורי4,197.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מראה חיצונית ימ

85330F401117 - 'מנוע למיכל מתיז מים קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,198.45לא22

9004W4(ח) ש' 05-10דלת קד' ימין  -05  C-4 מקורי9,839.58כןסיטרואן

מקורי370לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ציר תחתון דלת אחורית ימ' - 687703305019

87620J9020P6Wמקורי3,258.00כןיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ' - 20 היברדי

87752D4210(ח) מקורי3,147.30כןקאיה אופטימה ש' 16-20פלסטיק סף ימין - 16

6922730130

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי95לאטויוטה RAV-4 ש' - 19שמאל - 19

83651G2000מקורי334כןיונדאי איוניק ש' 16-20ידית חיצונית לדלת אח' שמ' - 16 לצבע

מקורי1,308.68לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון נעילה דלת אח שמאל - 690604806019



82653G200016 - מקורי124כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי לידית לדלת אחורית שמאל

מקורי1,031.53לאאופל קורסה ש' 11-15מראה חיצונית שמ' -1318761511

מקורי325.5לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט עליון לדלת אח' שמ' - 757644201019

87627K7010(PRIME) 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ i10 מקורי1,734.00כןיונדאי

מקורי436.8לאטויוטה פריוס ש' 16-20מוט אנטנה - 863094705016

מקורי12,816.95לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת קד' ימין - 5055700017

83280R001021 - מקורי582.1לאקאיה קרניבל ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית ימין

959408684D 5D 11- '4/5טפט דלת אח' שמD 11-17 'מקורי49.38לאשברולט סוניק ש

87610R204022 - 'מקורי3,038.80כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מראה חיצונית שמ

87616G210016 - 'מקורי286כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית שמ

PZ49UE9494ZB13 - מקורי1,100.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18סט קישוטי ניקל לדלתות

87610E6010V 15 - 'מקורי3,771.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מראה חיצונית שמ

V576857507AC9B9V 16-19 'מקורי1,290.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית שמ

82130G200016 - מקורי629לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

8791042G3013 - ש' 13-18מראה חיצונית ימ' חשמלית RAV-4 מקורי3,662.95כןטויוטה

76980P100022 - 'מקורי180.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מעצור דלת קד' שמ

V82G83305119 - 'ש' - 19דלת אח' שמ A1 מקורי10,887.00לאאודי

82661D7700V 15 - מקורי1,199.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

5700C36221 - מקורי6,998.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת קד' ימין

601170D11113 - 'מקורי504.09לאטויוטה יאריס ש' 12-13משולש קישוט מראה חיצונית ימ

601180D11113 - 'מקורי504.09לאטויוטה יאריס ש' 12-13משולש קישוט מראה חיצונית שמ

82220P100022 - מקורי461.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

מקורי2,168.74כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אנטנה - 867600206019

82260R201022 - מקורי586.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט עומד לדלת קד' ימין

877353A00001 - 'מקורי202כןיונדאי טראג'ט ש' 01-05פס קישוט לדלת אח' שמ

879450K390 - מקורי476.4לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות

7407A51421 - מקורי1,123.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית ימין

8791B4736016 - 'מקורי118.58לאטויוטה פריוס ש' 16-20קישוט מראה חיצונית ימ

8794B42B8013 - 'ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית תחתון שמ RAV-4 מקורי257.26כןטויוטה

87752R200022 - מקורי2,405.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

87610A966015- מקורי3,842.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20מראה חיצונית שמאל

87731R2000

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי1,990.30כןקאיה ספורטג' ש

5702A31621 - 'מקורי342לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר תחתון דלת אחורית שמ

מקורי352כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' - 750714212019

מקורי207כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט פנימי לדלת קד' ימין - 759850202019

מקורי1,276.00כןפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית ימין -73564618816

KB7W7276ZA(ח) ש' 17-22גומי גשם לדלת אחורית ימין - 17 CX-5 מקורי242.09כןמאזדה

V575857522AV 16 - 'מקורי563כןסיאט אטקה ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית ימ

83260P200021 - מקורי388.8כןקאיה סורנטו ש' - 21טפט לדלת אח' ימין

7632C4462X4 15 - 'מקורי850לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי מראה חיצונית ימ

6800264J0106-11 'מקורי3,902.60לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15דלת קד' שמ

87752P200021 - מקורי1,043.40כןקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

76003B9001V 17 - 'ש' 14-19דלת קד' שמ i10 מקורי4,547.79כןיונדאי

87721P200021 - 'מקורי1,430.40לאקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי352כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פס קישוט עליון לדלת אח' שמ' - 757640206019

877G1P200021 - 'מקורי939.3לאקאיה סורנטו ש' - 21קישוט ניקל לדלת קד' שמ

76004R000021 - מקורי8,200.60לאקאיה קרניבל ש' - 21דלת קד' ימין

7632B81220 - 'מקורי2,741.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מראה חיצונית ימ

34350SJD003(ח) ש' 06-09פנס איתות למראה שמאל 06-09 FR-V מקורי471.76כןהונדה

7632B789RA20 - מקורי447.72כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל



87616R001021 - מקורי127.3כןקאיה קרניבל ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

5757A279

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי286כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020 (ח)

6512A47713 - כיסוי לפסטיק סף שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,252.00כן16

מקורי216כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט לדלת אח' ימין - 757610214019

5757A311

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי97כןמיצובישי אטראז' ש' 1414-22

5702A06707- 'בולם דלת קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי200לא15

6512A86220 - מקורי2,184.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

793502B02015 - מקורי123.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20ציר דלת אחורית שמאל תחתון

87620H634019-20 'מקורי3,180.00כןיונדאי אקסנט 19-22מראה חיצונית ימ

87610H634019-20 'מקורי3,180.00כןיונדאי אקסנט 19-22מראה חיצונית שמ

87626H600019 - מקורי204כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי למראה חיצונית ימין

9002X4(ח) מקורי8,570.32כןסיטרואן ג'אמפי 08-11דלת קד' שמ' 09-11

8470281A215PK99-08 'מקורי4,209.50לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מראה חיצונית שמ

87616H600019 - מקורי204כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

8723A42115 - מקורי730לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20אנטנה

81320G501016 - מקורי694.1לאקאיה נירו 16-23מנגנון נעילה דלת קד ימין

מקורי448.19כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט לדלת אח' ימין - 750754209019

8794042G10V 13 - 'ש' 13-18מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי3,662.95כןטויוטה

8794547060B016 - 'מקורי430.09כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית שמ

V81A857536D17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית ימ Q2 מקורי676לאאודי

93570D30514X15 - מקורי1,297.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלונות חשמל ראשי

86382J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18טפט עליון לדלת אח' שמאל

82651P271021 - מקורי1,116.70לאקאיה סורנטו ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

7410B202XA20 - מקורי118לאמיצובישי טרייטון - 20טפט לדלת קד' ימין

77004J7200CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19דלת אח' ימD מקורי4,561.70לאקאיה סיד

821010935R15 - 'מקורי5,023.02כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18דלת הזזה אח' שמ

V56583305517 - מקורי7,981.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת אחורית שמאל

6301136001(EX) 18-20 'מקורי9,216.20לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת אח' שמ

75075F402017 - טפט ניצב לדלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי337.65כן22

87626F200016 - 'מקורי385לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית ימ

5727A712HAV 18 - 'פס קישוט לדלת קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,982.00כן21

מקורי901.87כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי גשם לדלת קדמית שמאל - 757200249019

81310R201022 - מקורי1,420.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנגנון נעילה דלת קד שמאל

5757A764V 18 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,153.00כן21

מקורי66.84לאשברולט קרוז 08-20כיסוי למראה חיצונית שמ' -9522374008

מקורי368לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19משולש קישוט מראה חיצונית ימ' - 601170225019

5700C36121 - 'מקורי6,998.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת קד' שמ

88820G2000TRY16 - מקורי1,705.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

5127447

כיסוי בורג זרוע מגב שמשה אח' -03 

מקורי220.56כןפורד קונקט ש' 03-13(ח)

826101R000S411 - 'ש' 11-18ידית פנ' לדלת קד' שמ i25 מקורי182לאיונדאי אקסנט

7407A50621 - מקורי991כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

988501P00015 - 'מגב שמשה אחi20 15-20 מקורי208.04לאיונדאי

מקורי6,966.00כןפיאט טיפו ש' 16-18דלת אח' ימ'-5198488916



V575857538DGRU16 - 'מקורי459כןסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי400.48כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19צופר נמוך - 865200233019

5716A637HB21 - מקורי824לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

81310B910014 - ש' 14-19מנעול דלת קדמית שמאל i10 מקורי944לאיונדאי

מקורי68.35לאשברולט קרוז 08-20כיסוי מראה חיצונית ימ' -9522374108

DB2M6742115 - '4זרוע מגב שמשה אחD/5D 15-21 'מקורי99.59לאמאזדה 2 ש

670040F040-09 'מקורי2,155.00לאטויוטה וורסו 09-12דלת אח' שמ

692170D90310 - כיסוי המשך ידית דלת קדמית ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי123.86לא12

5727A551

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי1,442.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 2121

מקורי814.27לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט עליון לסורג קדמי -161357338015

86512B210014- מקורי1,095.30כןקאיה סול ש' 14-18ספוילר

7422W2(ח) מקורי565.51כןפיג'ו 508 ש' 11-18תומך ימ' למגן אח' (מרובע) -11

71201TGGK0017 - 5תומך ימין למגן קדמיD 17-22 'מקורי1,188.96כןהונדה סיווק ש

C513500T1B10- (צדדי) מקורי56.82לאמאזדה 5 ש' 10-18תומך ימין למגן קדמי

V3V0807109AA(IV) 22 - מקורי1,440.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן קדמי פנימי

7414YQ09 - (פלסטיק) מקורי1,248.91לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגן קדמי פנימי תחתון

86611B211014- מקורי2,545.50כןקאיה סול ש' 14-18מגן אח' חיצוני

850904944R18 - מקורי2,247.13כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מגן אח' פנימי

6402A329(ח) מקורי119כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22גריל תחתון שמאל ללא ניקל 14-19

מקורי1,031.86לאשברולט קרוז 08-20סורג מגן קדמי עם מסגרת ניקל 4235912613-14

5215904010

כיסוי פלסטיק מדרכה מרכזי מגן אחורי -

מקורי635.94כןטויוטה היילקס ויגו ש' 1206-15 (ח)

S6J3807421AGRU(FR דגם) 3D 12- מקורי3,556.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' חיצוני

V4M0807067EGRU15 -17 ש' 15-21מגן אח' חיצוני עם חיישנים Q7 מקורי7,540.00לאאודי

865642W01012- מקורי163לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15גריל תחתון ימין

GS1M50221FBB10-11 מקורי3,112.80לאמאזדה 6  ש' 08-13מגן אח' חיצוני

מקורי5,197.82כןפורד קוגה ש' 13-18מגן קדמי פנימי - 191860117

71507TGGA0017 - '5פס קישוט למגן אחD 17-22 'מקורי761.02כןהונדה סיווק ש

6400F124(ח) גריל תחתון ימין  עם חור- 13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי43כן16

850167135R14 - 'מקורי1,385.79כןרנו קליאו סטיישן 14-18פינה ימ' למגן אח

V76080730518 - מקורי4,179.00כןפולקסווגן טוארג - 18מגן אח' פנימי

מקורי3,430.61כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך מרכזי למגן קדמי - 15 (ח)9810895080

CE2050C21A08-10 מקורי218.37לאמאזדה 5 ש' 05-10גריל תחתון שמאל

A167885710320 - פס קישוט למגן קדמי שמאל

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי1,180.63לאש' 15-20

מקורי260.62לאפיג'ו 508 ש' 11-18פס ניקל בספוילר מגן אחורי -74538011

V81A80718317 - ש' 17-22תומך שמאל למגן קדמי Q2 מקורי148לאאודי

71103TGGA001.0L 17 - 5גריל תחתון ימיןD 17-22 'מקורי492.8לאהונדה סיווק ש

850908340R15-17 מקורי633.7לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגן אח' פנימי פלסטיק

מקורי7,528.05לאלקסוס  RX ש' 08-22מגן אח' חיצוני 521054890308-15

7452HY(ח) מקורי645.7כןפיג'ו 407 ש' 05-10פס קישוט למגן קדמי שמאל 05-08

V57A853677F9B922 - מקורי270לאסקודה קארוק - 22סורג מגן קדמי תחתון

A2138851203999921 - מגן קדמי חיצוניE 16-22 קלאס W213 מקורי19,877.00לאמרצדס

מקורי241.48לאטויוטה קורולה ש' 13-18משולש המשך מראה חיצונית ימ' -601170214013

V5NN831056B(אולספייס) מקורי8,474.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת קד' ימין - 22



DAY05802XF15- 4דלת קד' ימיןD/5D 15-21 'מקורי3,022.13לאמאזדה 2 ש

V5NN833055C(אולספייס) מקורי9,206.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת אח' שמ' - 22

8200499014

קישוט משולש עליון (שחור) לפנס אח' 

מקורי357.39לארנו קנגו 09-18שמאל -09

V654857705BRAA19 - מקורי1,424.00לאסקודה סקאלה - 19חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

802854258R20 - מקורי1,083.95כןרנו גרנד סניק ש' - 20טפט לדלת קדמית שמאל

V5H0837206FGRU21 - מקורי691לאפולקסווגן גולף ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

H21015FAEA20 - 'מקורי6,326.01כןניסאן מיקרה - 20דלת אח' שמ

904008309R09- 'מקורי735.64לארנו קנגו 09-18ציר עליון דלת שרות ימ' אח

794901Y000(ח) 5מעצור לדלת אח' ימ' -11D 11-16 מקורי72.5כןקאיה פיקנטו

DFR5691N76420 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-30 מקורי293.67כןמאזדה

822831642R20 - מקורי1,305.47כןרנו גרנד סניק ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

BCS255447(ח) 4/5זכוכית לוח שעונים ימין -09D 09-13 'מקורי136.54כןמאזדה 3 ש

V7C0831056G18 - דלת קד' ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי11,823.00כן22

863630U00011- ש' 11-18טפט לדלת קד' שמ' ניצב i25 מקורי289כןיונדאי אקסנט

90422FJ01112 - ש' 12-17טפט קדמי אנכי לדלת קד' שמאל XV מקורי225כןסובארו

G64246LBMA20 - מקורי4,873.82לאניסאן סנטרה ש' - 20פח סף מדרכה ימין

770034D010(ח) מקורי1,916.90כןקאיה קרניבל ש' 07-10דלת אח' שמ' 07-10

H2101BA6MA10- 'מקורי3,406.02כןניסאן ג'וק 10-14דלת אח' שמ

מקורי249.95לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פסנתר חלונות דלת נהג - 9518824611

808133TA0B16 - מקורי206.99כןניסאן אלטימה ש' 16-18טפט אחורי לדלת קדמית שמאל

V8Y0837240AGRU20 - מקורי738כןסקודה אוקטביה ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

91054AJ22115 - ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית ימין B4 מקורי180כןסובארו

86391A500012- 'טפט ניצב דלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי198לא/סטישין

BCJH58410E6420 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין CX-30 מקורי106.58לאמאזדה

90422SG02013 - מקורי285כןסובארו פורסטר 13-18טפט קשת לדלת קד' ימין

מקורי337.87לאטויוטה וורסו 09-12טפט עליון דלת אח'  ימ' -759255212009

83110A700013- מקורי346לאקאיה פורטה 13-18גומי מסביב לדלת קד שמאל

V566857508SV 17-20 'מקורי2,400.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

801862805RCW 13- '3/5פס קישוט לדלת קד' ימD/CW 10-16 'מקורי1,088.35כןרנו מגאן ש

B6YV71271(ח) 5D 13-4/5פח סף שמאלD 13-18 'מקורי2,079.17כןמאזדה 3 ש

83250AA00021 - מקורי326כןיונדאי אלנטרה ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל

83260AA00021 - מקורי326כןיונדאי אלנטרה ש' - 21טפט לדלת אח' ימין

D26323V 15 - 'מקורי648.49לאפורד אדג' ש' 15-18פס קישוט לדלת קד' שמ

8392380J000CB08- 4/5טפט ניצב דלת קד' ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי348.9לאסוזוקי

מקורי1,302.53לאשברולט סילברדו 13-19פס קישוט לדלת אח' ימ' 2081699613-14

מקורי445לאפיאט 500X ש' 15-18כיסוי צילנדר ידית לדלת קד' שמ' - 73560704815

V4L083305209- 'ש' 08-14דלת אח' ימ Q7 מקורי7,199.00לאאודי

68281910AO18 - מקורי9,837.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22דלת קד' ימין

מקורי1,470.40לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750764806014

מקורי73.62כןשברולט ספארק 15-18טפט לדלת קד' ימין - 4260194615

71312N7D0021 - מקורי4,331.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פח סף שמאל

מקורי9,249.34כןאופל מוקה ש' - 21דלת קד' ימין - 983750178021

V5JA837431E(ח) מקורי605כןסקודה ראפיד ש' 13-18גומי משקוף דלת קד' שמ' 13-16

82850N701021 - מקורי662כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט עליון לדלת קד' שמאל

87620AA150V 21 - 'מקורי2,281.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית ימ

77522Q000021 - טפט קשת עליון לדלת אחורית ימיןi20 - 21 מקורי197לאיונדאי

87610Q0060 21 - 'מראה חיצונית שמi20 - 21 מקורי2,932.00כןיונדאי



85870Q0000NNB21 - כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאלi20 - 21 מקורי254לאיונדאי

87620Q0010(PRIME) 21 - 'מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי2,932.00לאיונדאי

7597947011

טפט לדלת אחורית ימין (ניצב אח' קטן) 

מקורי109.63כןטויוטה פריוס ש' 07-1007-12 (ח)

87721Q040022 - 'מקורי524לאיונדאי באיון ש' - 22פס קישוט לדלת קד' שמ

87610J9740MZH21 - 'מקורי3,016.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

מקורי5,238.00לאפיאט 500 ש' - 21דלת קד' ימין - 5213768421

8545CJ(ח) מקורי207.38כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' ימ' -10

87616AA00021 - 'מקורי286לאיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי מראה חיצונית שמ

87610J9740SAW21 - 'מקורי2,264.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

V81A8538909B917 - ש' 17-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין Q2 מקורי944לאאודי

מקורי7,923.93כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19דלת אח' שמ' - 982575358019

04641TEZY00ZZ18 - 4פח סף מדרכה שמאלD -18 'מקורי1,743.07כןהונדה סיווק ש

V575854939F9B9V 16 - 'מקורי784כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי264.79לאשברולט ספארק - 19צופר - 9537448619

מקורי1,436.70כןפיג'ו 301 ש' 13-18מראה חיצונית ימ'-160906458013

מקורי284.4כןדייהטסו סיריון ש' 06-11זכוכית מראה חיצונית שמ'  -10 (ח)8796147080

764262611R(ח) מקורי1,602.94כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כיסוי פלסטיק פח סף ימין -13

77003A6200CW 12- 'דלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,610.00כן/סטישין

802851123R(ח) מקורי157.96כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט לדלת קד' שמאל -13

V1S0951223A20 - מקורי168כןסקודה אוקטביה ש' - 20צופר טונים גבוהים

60009AL0309P15- מקורי6,100.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20דלת קדמית שמאל

מקורי4,063.26לאשברולט טראקס ש' 13-16דלת אח' שמ' -9540051913

60409AL0209P15- מקורי5,700.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20דלת אחורית ימין

V5TA839015M20 - מקורי1,173.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון נעילה דלת אח שמאל

91054AJ210W615- מקורי440לאסובארו אאוטבק ש' 15-20כיסוי מראה חיצונית שמאל

מקורי563.35כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -758520217013

B3T08537542ZZ(ח) מקורי355כןסקודה סופרב ש' 08-13פס קישוט לדלת אח' ימ'  08-10

V5E4857508BV 20 - 'מקורי1,214.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מראה חיצונית ימ

821101Y00011- (בגוף הרכב) '5אטם לדלת קד' שמD 11-16 מקורי168.2כןקאיה פיקנטו

מקורי840.37כןטויוטה קורולה ש' 13-18קישוט ניצב לדלת אח' שמאל -757620204013

282203VU0A14 - מקורי277.65לאניסאן קשקאי ש' 14-20מוט אנטנה

91036FJ10113- ש' 12-17(ח) מראה חיצונית ימין XV מקורי910לאסובארו

מקורי394.82לאטויוטה קורולה ש' 13-18ידית דלת קד' ימין -692110292513

V5NN833056C(אולספייס) מקורי9,206.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת אח' ימ' - 22

V5E5839698C

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי309כןסקודה אוקטביה ש' 1717-19

828183SG1A17 - מקורי164.33לאניסאן סנטרה ש' 17-19טפט משקוף לדלת אח' ימין

90422FJ05116- ש' 12-17טפט קשת לדלת קדמית שמאל XV מקורי180לאסובארו

808201969RCW 17 - 'מקורי958.3כןדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט לדלת קד' ימ

90422FJ04116- ש' 12-17טפט לדלת קדמית ימין XV מקורי180לאסובארו

863913X00011-'ש' 11-15טפט קדמי דלת אח' ימ i35 מקורי110כןיונדאי אלנטרה

H01005FAEA20 - מקורי6,102.74כןניסאן מיקרה - 20דלת קד' ימין

90422FJ06116- ש' 12-17טפט לדלת אחורית ימין XV מקורי225לאסובארו

V5658394785AP

גומי גשם שחור לחלון דלת אחורית ימין 

מקורי158לאסקודה אוקטביה ש' 17-19- 17

863633X000-11 -'ש' 11-15טפט ניצב לדלת קד' שמ i35 מקורי114כןיונדאי אלנטרה

V6V0853289E04115 - מקורי383כןסקודה פביה ש' 15-21טפט לדלת קד' שמאל

V5NB857508AG9B9(LIFE PLUS) 20 - 'מקורי3,144.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מראה חיצונית ימ

863730U00011 -ש' 11-18טפט לדלת קד' ימין-ניצב i25 מקורי23לאיונדאי אקסנט

V6V0853290E04115 - מקורי204כןסקודה פביה ש' 15-21טפט לדלת קד' ימין



V5E4857508A20 - 'מקורי1,738.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מראה חיצונית ימ

90422SG09013 - מקורי225לאסובארו פורסטר 13-18טפט עליון לדלת אח' שמאל

61051FJ031VH13 - 'מקורי333לאסובארו פורסטר 13-18ידית פנ' לדלת אח' שמ

DC4N69181B4D 15-16 4מראה חיצונית שמאלD/5D 15-21 'מקורי1,098.48לאמאזדה 2 ש

65250FJ00012 - 'ש' 12-17קישוט משולש מראה חיצונית ימ XV מקורי88לאסובארו

71322A6D2012- (סטיישן) פח סף ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי6,133.00לא/סטישין

76003J780020 - 'מקורי5,770.90כןקאיה אקס סיד - 20דלת קד' שמ

802D26UA1A21 - מקורי1,025.76כןניסאן קשקאי ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

BCJH59410E6420 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל CX-30 מקורי106.58לאמאזדה

863812T000(ח) מקורי94.9כןקאיה אופטימה ש' 12-15טפט לדלת אח' שמאל -11

808716UA0A21 - 'מקורי980.44כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

8975533940

כיסוי תחתון למראה חיצונית ימין - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי179.83כןאיסוזו די. מקס ש

מקורי3,924.90כןסוזוקי ליאנה ש' 5/4D 05-07דלת אח' שמ' 05-5D (ח)6800454842

S6J48310555D 09- 'מקורי4,380.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16דלת קד' שמ

806406UA0B21 - מקורי752.56לאניסאן קשקאי ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

V5E3857532 - (בית בלבד) 'מקורי100כןסקודה אוקטביה ש' - 20בית מראה חיצונית ימ

87610B904014-16  'ש' 14-19מראה חיצונית שמ i10 מקורי2,282.00לאיונדאי

7321002590C013- מקורי1,985.99לאטויוטה קורולה ש' 13-18חגורת בטיחות קד' ימין

7322002540C013- מקורי2,131.31לאטויוטה קורולה ש' 13-18חגורת בטיחות קד' שמאל

760031Y3103D 13- '3דלת קד' שמD 13-16 מקורי2,996.20לאקאיה פיקנטו

828765109R(ח) 5D 13- '3/5פס קישוט לדלת אח' ימD/CW 10-16 'מקורי1,142.47כןרנו מגאן ש

V8U0831052C15-19 ש' 11-18דלת קד' ימין Q3 מקורי7,950.00לאאודי

764260493R18 - מקורי909.92לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פלסטיק סף ימין

863621Y3003D 13- 3טפט קשת לדלת קד' שמאלD 13-16 מקורי128.6לאקאיה פיקנטו

863731Y3003D 13- 3טפט ניצב לדלת קד' ימיןD 13-16 מקורי85.7כןקאיה פיקנטו

V5E3837643BJV120 - 'מקורי407כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט עליון לדלת קד' שמ

802850011R(ח) 3D 12- 3/5טפט לדלת קד' שמאלD/CW 10-16 'מקורי604.65כןרנו מגאן ש

KD5358415B51

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 

מקורי97.46לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

808166LE0A20 - מקורי392.47לאניסאן סנטרה ש' - 20טפט קשת עליון לדלת קד' ימין

8794002F8013- מקורי1,893.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית שמ'+חימום

802840011R(ח) 3D 12- 3/5טפט לדלת קד' ימיןD/CW 10-16 'מקורי564.37כןרנו מגאן ש

V5E3837476JV120 - מקורי293לאסקודה אוקטביה ש' - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

83120F1000

גומי אטימה לדלת אחורית ימין (בודי) - 

מקורי823.9כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

8546Y710- 'מקורי356.64לאפיג'ו 3008 10-16פס קישוט לדלת אח' ימ

83540D7000

גומי מוביל שמשה חלון לדלת אחורית 

מקורי1,199.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ימין - 15

V1S4831056A(ח) מקורי2,996.00כןסקודה סיטיגו 12-18דלת קד' ימין -12

758740D01021 - 'מקורי184.01לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קישוט דופן לדלת אח' שמ

76522K700020 - ש' - 20טפט קשת לדלת קד' ימין i10 מקורי151כןיונדאי

96210G2560WAW19 - מקורי1,553.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20אנטנה

BNYV5902XJ(ח) 4דלת קד' שמ' 04-08D 04-09 'מקורי1,401.00כןמאזדה 3 ש

V8X0831403E

ציר עליון = תחתון לדלת קדמי = אחורי 

מקורי124כןסיאט איביזה  ש' 17-22שמאל - 17

C513508V4A(ח) מקורי98.54כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת אח' ימ'  קשת -10

13453514V 16 - 'מקורי1,059.24לאאופל אסטרה ש' 16-19מראה חיצונית ימ



879400DE30(ECO) 21 - 'מקורי2,853.90כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מראה חיצונית שמ

75935K201021 - מקורי344לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21טפט מדבקה עליון לדלת קד' ימין

82650S870021 - מקורי741לאיונדאי פאליסייד - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

מקורי1,014.00לאפיאט דובלו ש' 10-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 73564620810

83280S800021 - מקורי387כןיונדאי פאליסייד - 21טפט אחורי לדלת אחורית ימין

V3AB857507F9B911- 'מקורי1,812.00כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15(ח) מראה חיצונית שמ

517010K01015 - מקורי1,352.39לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי פלסטיק למדרגה ימין

82860L1000

טפט קשת ניקל עליון לדלת קד' ימין - 

מקורי449כןיונדאי סונטה ש' - 2020

מקורי119.37כןפורד פיאסטה ש' 13-18טפט ניצב לדלת קד' שמאל -13 (ח)1546824

82260L100020 - מקורי356כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

C513508W4A(ח) מקורי98.54כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת אח' שמ' קשת 10-11

V5E0837902B13- מקורי320כןסקודה אוקטביה 13-16טפט לדלת קד' ימין

7507616011

פס קישוט לדלת אח' שמ' (המשך כנף) 

מקורי448.19לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22- 22

8791528100A122 - מקורי622.05לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיסוי למראה חיצונית ימין

8793116A9022 - מקורי610.39לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

8794528100A122 - מקורי622.05לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיסוי למראה חיצונית שמאל

96611Q000021 - צופר טונים נמוכיםi20 - 21 מקורי521לאיונדאי

מקורי13,204.57לאטויוטה BZ4X ש' - 22דלת קד' שמ' - 670024221022

6325J411- מקורי368.08כןפיג'ו 508 ש' 11-18פנס איתות למראה שמאל

V5E0839902C13- מקורי557לאסקודה אוקטביה 13-16טפט לדלת אח' ימין

82140L100020 - מקורי661לאיונדאי סונטה ש' - 20גומי אטימה לדלת קדמית ימין

85242020705D 19 - '5מגב שמשה אחD/SW 19 - 'מקורי45כןטויוטה קורולה ש

79380A200013 - '5/סטיישן ש' 13-18מעצור לדלת קד' שמD מקורי90.9כןקאיה סיד

מקורי217.36כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18משולש קישוט מראה חיצונית ימ' - 601174202013

879450H030V 15 - 'מקורי103.05לאטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית שמ

77980S100019 - מקורי170לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20עוצר דלת אח' שמאל

876081W00012 - '4כיסוי תחתון מראה חיצונית ימD 12-16 'מקורי23.6כןקאיה ריו ש

8153NC(ח) מקורי1,145.96כןפג'ו 308 08-13מראה חיצונית ימ' -08

מקורי200.39כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת אח' שמאל (אחורי) - 759894702013

962152J10018 - מקורי244לאיונדאי קונה ש' - 18מוט לאנטנה

82210J9000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי533לאיונדאי קונה ש' - 1818

9002X7(ח) ש' 07-10דלת קד' שמ'-07 C-4 מקורי5,909.30כןסיטרואן פיקסו

79390J900018 - מקורי379לאיונדאי קונה ש' - 18עוצר דלת קד' ימין

מקורי733.25כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18אטם לדלת אח' ימ' -757304703113

V83A8538899B919 - ש' - 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל Q3 מקורי709לאאודי

81320C101018 - מקורי802לאיונדאי סונטה ש' 18-19צילינדר לדלת קדמי ימין

83140B900014 - 'ש' 14-19גומי בודי דלת אח' ימ i10 מקורי542כןיונדאי

67004K006020 - 'מקורי5,178.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת אח' שמ

V5JA857538AGRU13- 'מקורי279לאסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ללא איתות ימ

85242K001020 - 'מקורי43לאטויוטה יאריס ש' - 20מגב שמשה אח

76003L100020 - 'מקורי7,802.00כןיונדאי סונטה ש' - 20דלת קד' שמ

935811R00111 - ש' 11-18מתג חלון אחורי i25 מקורי387לאיונדאי אקסנט

מקורי169.48לאשברולט קרוז 08-20זכוכית מראה חיצונית ימ' -9689302308

מקורי547לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן פנימי לדלת אחורית שמאל - 678584203019

V83A853969AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת אח' שמ Q3 מקורי1,383.00לאאודי

מקורי1,375.67לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מראה חיצונית שמ' -9593057111



8467168K00M(ח) מקורי52.9כןסוזוקי אלטו ש' 09-14גומי קדר דלת אח' שמ' 10-11

96611L100020 - מקורי332לאיונדאי סונטה ש' - 20צופר טונים נמוכים

68210K0050

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

(HYBRID) 2020 - 'מקורי221.66לאטויוטה יאריס ש

V5JA857521C13- 'מקורי391כןסקודה ראפיד ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ

82130K7000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי554כןיונדאי i10 ש' - 20שמאל - 20

8796102N80

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי367.62כןטויוטה יאריס ש' - 2020 (רגיל)

82220G2000V 16 - מקורי434כןיונדאי איוניק ש' 16-20אטם לדלת (גומי גשם) ימין

770043K010(ח) X 06-09 'מקורי4,339.00כןיונדאי סונטה ש' 06-09דלת אח' ימ

V5E6839697B5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי183לאסקודה אוקטביה ש' - 20שמאל - 20

GML8669306417 - ש' 17-22אנטנה לרדיו CX-5 מקורי411.38כןמאזדה

82210B9000(ח) ש' 14-19אטם לדלת (גומי גשם) שמאל -14 i10 מקורי122כןיונדאי

מקורי8,154.29לאב.מ.וו X2 ש' 18-דלת קד' שמ' -4100849172718

760043K010(ח) מקורי4,374.95כןיונדאי סונטה ש' 06-09דלת קד' ימין 06-09

8984887712(  LSE) 21 - מקורי244.21לאאיסוזו די. מקס ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

1641704EDA22 - 'ש' - 22דלת אח' שמ Y מקורי3,005.17לאטסלה מודל

GHY07202XD(ח) דלת אחורית ימין (סטיישן) - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,230.29כן18

V6V6833052A15 - 'מקורי4,986.00לאסקודה פביה ש' 15-21דלת אח' ימ

802846960R13- 5טפט לדלת קד' ימיןD 13-19  מקורי587.56כןרנו קליאו

V56583790204117 - מקורי170לאסקודה קודיאק ש' 17-22טפט לדלת קד' ימין

מקורי1,061.35לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ' לצבע - 2337228816

8791060M5111- 'מראה חיצונית ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי2,399.51לא13

מקורי285.6כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04פס קישוט לדלת קד' ימ' 757310220003-04

829503444R09 - 'מקורי360.19לארנו קנגו 09-18ידית פנ' לדלת אח' ימ

V5E5833056BV 13 - 'מקורי5,151.00לאסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' ימ

95189383V 11 - '4/5מראה חיצונית שמD 11-17 'מקורי1,080.20לאשברולט סוניק ש

828200147R11 - 'מקורי1,963.99לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

96374BV80A(ח) מקורי111כןניסאן ג'וק 15-19כיסוי מראה חיצונית שמאל - 15

822103W010

אטם לדלת (גומי גשם) דלת קד' שמ'-

מקורי194כןקאיה ספורטג' ש' 1313-15

מקורי8,154.29לאב.מ.וו X2 ש' 18-דלת אח' שמ' -4100849172918

מקורי1,004.64לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי למראה חיצונית ימין - 2340641616

V5E38372262ZZ20 - מקורי175לאסקודה אוקטביה ש' - 20ידית פנימית לדלת קד' = אח' ימין

79490B400014- 'ש' 14-19מעצור לדלת אח' ימ i10 מקורי147לאיונדאי

B63B691N16417 - כיסוי למראה חיצונית ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי324.74כן18

מקורי10,886.60לאשברולט טראוורס 17-23דלת אח' שמ' - 8464584717

מקורי296.26כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 9507431312

V5TA839015M15 - מקורי1,173.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון נעילה דלת אח שמאל

B63B691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי152.94כן18

682100D15014- מקורי234.93לאטויוטה יאריס ש' 14-19אטם לדלת קד (גומי גשם) שמאל

8979054690

ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי899.72לאאיסוזו די. מקס ש

735614536V 15 - '500 ש' 15-18מראה חיצונית שמX מקורי1,481.00לאפיאט

8154SG11 - מקורי1,032.74כןפיג'ו 508 ש' 11-18מראה חיצונית ימ' +כיסוי + איתות



879310H050 22 - 'ש' - 22זכוכית מראה חיצונית ימ X מקורי362.91לאטויוטה אייגו

מקורי809.53לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מנעול דלת קד' ימין-690306024013

PW1700H10022 - ש' - 22פס הגנה לדלתות X מקורי492.1לאטויוטה אייגו

מקורי119.99לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט אחורי לדלת אח' ימין - 759794706013

מקורי531לאפיאט טיפו ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 73563789516

מקורי1,932.49לאשברולט טראוורס 13-16פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ' - 2292350113

מקורי571.57כןפורד S-MAX ש' 06-14פס קישוט לדלת קד' שמ' -06 (ח)1806479

68246269AA17 - 'מקורי9,522.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23דלת אח' שמ

71850TEZT00ZA18 - 4כיסוי סף מדרכה שמאלD -18 'מקורי1,583.72לאהונדה סיווק ש

770032G010(ח) מקורי1,523.10כןקאיה מגנטיס ש' 07-08דלת אח' שמ' 07-10

9108113700

זכוכית תחתונה מראה חיצונית קדמית 

מקורי32.86לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19שמאל - 19

77980N900021 - מקורי269לאיונדאי טוסון ש' - 21עוצר דלת אח' שמאל

98820N900021 - 'מקורי224לאיונדאי טוסון ש' - 21זרוע מגב שמשה אח

83220L100020 - מקורי576לאיונדאי סונטה ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

87620N7160(ELITE) 21 - 'מקורי4,185.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מראה חיצונית ימ

77990N900021 - מקורי269לאיונדאי טוסון ש' - 21עוצר דלת אח' ימין

82241B900017 - ש' 14-19גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין i10 מקורי888כןיונדאי

87620Q004021 - 'מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי3,581.00כןיונדאי

87610Q016021 - 'מראה חיצונית שמi20 - 21 מקורי3,581.00לאיונדאי

87626Q002021 - כיסוי למראה חיצונית ימיןi20 - 21 מקורי526כןיונדאי

76990K700020 - ש' - 20עוצר דלת קד' = אח' ימין i10 מקורי157לאיונדאי

39081047V 16 - 'מקורי364.33כןאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ

V6F0837478D5AP17 - מקורי295כןסיאט איביזה  ש' 17-22גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין

V7N0831402A(ח) מקורי149כןסקודה אוקטביה 13-16ציר דלת קד' ימין תחתון = עליון -13

82250GI01021 - ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל EV 5 מקורי414כןיונדאי איוניק

83250GI01021 - ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל EV 5 מקורי496כןיונדאי איוניק

V6F0837432D5AP17 - מקורי687כןסיאט איביזה  ש' 17-22גומי מוביל לחלון דלת קדמית ימין

V7N0831401A13- מקורי209כןסקודה אוקטביה 13-16ציר דלת קד' שמ' עליון

מקורי973.34לאשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' ימ' - 2310086715

מקורי284.92לאאופל אסטרה ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית שמ' - 1339654016

B5J6853439K9B9(ח) מקורי48לאסקודה פביה ש' 08-14טפט דלת קד' שמ'  -11

8393280J000CB08- '4/5טפט לדלת אח' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי348.9לאסוזוקי

75072F4020V 17 - טפט לדלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי258.45לא22

82220G300018 - אטם לדלת (גומי גשם) ימיןi30 - 18 מקורי198כןיונדאי

517716A16014 - קישוט למדרגה ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,337.06כן21

82620G4010VCS

ידית  פנימית לדלת אח' = קדמי ימין - 

18i30 - 18 מקורי332לאיונדאי

7407A33218 - טפט לדלת אח' ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי453כן21

88810G4000TRY18 - חגורת בטיחות (זכר קד' שמאלi30 - 18 מקורי1,346.00לאיונדאי

9006K4(ח) ש' 07-10דלת אח' שמ' (7 מ') - 07 C-4 מקורי3,654.72כןסיטרואן פיקסו

8546H5(ח) מקורי194.36כןפיג'ו 307 ש' 06-08פס קישוט לדלת אח' שמ' 06-09

V4M0857536AV 17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית ימ Q5 מקורי484לאאודי

מקורי986.16כןטויוטה פריוס ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית ימ' 879314739016-18

מקורי1,040.94כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בסיס ידית דלת קדמית שמאל - 692020226019

8545EH(ח) ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' שמ' -07 C-4 מקורי223.88כןסיטרואן פיקסו

863832L20009- ('אח) (סטישין)09-12טפט דלת אח' שמאל CW i30 מקורי25לאיונדאי

V8R0853969D4U809- 12 'ש' 09-16פס קישוט לדלת אח' שמ Q5 מקורי850לאאודי



802854515R15 - מקורי497.72כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18טפט לדלת קד' שמאל

68460988AA20 - 'מקורי1,397.80לאדודג' ראם - 20כיסוי מראה חיצונית שמ

5727A29415- מקורי1,314.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ניקל לחלון דלת קד' ימין

6301136100(EX) 21- 'מקורי9,742.90לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת אח' שמ

87621K701020 - ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין i10 מקורי461לאיונדאי

5727A72522 - 'מקורי1,614.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי1,773.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מראה חיצונית שמאל -73562069914

מקורי5,262.86לאאופל מוקה 14-16דלת קד' ימין - 4255875414

7597547060

מדבקה שחורה קדמית לדלת קד' ימין - 

מקורי72.65כןטויוטה פריוס ש' 1616-20

77511K700020 - ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל i10 מקורי253כןיונדאי

863912L200(ח) (סטישין)09-12טפט לדלת אח' ימ' (קדמי)-09 CW i30 מקורי165כןיונדאי

77003H8000( דגם טורבו) 5דלת אחורית שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי6,723.90כןקאיה ריו ש

9002AL(ח) מקורי4,930.44כןפיג'ו 407 ש' 05-10דלת קד' שמ' 05-08

P8471080J6008- '4/5בית מראה חיצונית שמD 08-14 'ש SX4  מקורי1,955.50לאסוזוקי

V5NA854940PRYP17 - 'מקורי1,809.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ

8264A22815 - 'מקורי1,199.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מנוע למיכל מתיז מים קד

מקורי563.94כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי אטימה לדלת אחורית ימין - 13 (ח)6787102240

81310G304018 - צילינדר לדלת קדמי שמאלi30 - 18 מקורי1,192.00כןיונדאי

5735A64718 - טפט קשת עליון לדלת אח' שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,587.00כן21

V6F0831052B17 - מקורי4,350.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22דלת קד' ימין

82220F200016 - מקורי184לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18גומי גשם דלת קד' ימין

מעצור לדלת קד' שמ' - 686206009107

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי818.71כן08

6233202280

גומי אטימה לבודי דלת אחורית שמאל - 

מקורי918.27כןטויוטה קורולה ש' 1313-18 (ח)

87722Q500020 - 'מקורי782.7לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

82651C571015 - מקורי537.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

5179360190

תומך צדדי למדרגה צדדית ימין= שמאל 

14 -

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי694.74כן21

826621Y01000

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 

115D 11-16 מקורי44.6לאקאיה פיקנטו

5732A17321 - מקורי325לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21עוצר דלת אח' ימין = שמאל

כיסוי מדרגה שמאל פנימי - 517796013014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,117.22לא21

מקורי8,710.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת הזזה ימין -5332068114

76004K700020 - ש' - 20דלת קד' ימין i10 מקורי7,994.00כןיונדאי

77003K700020 - 'ש' - 20דלת אח' שמ i10 מקורי7,496.00כןיונדאי

מקורי1,773.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מראה חיצונית ימין -73562070014

7723054L10ZMU08- 4/5קישוט סף דלת קד' ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי5,433.10לאסוזוקי

V57A8549699B918 - 'מקורי194כןסקודה קארוק 18-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ

5727A72622 - 'מקורי1,614.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי55.27כןשברולט ספארק 11-15ציר עליון דלת קד' שמ' -11 (ח)96689911

67010SWWE00ZZ07-09 ש' 03-08דלת קד' ימין CR-V מקורי8,896.02כןהונדה

DB2M6915YB15 - '4משולש המשך מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי113.65כןמאזדה 2 ש



83220K700020 - ש' - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין i10 מקורי150כןיונדאי

5727A564XB

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי2,354.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

5757A757HAV 18 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,581.00לא21

5730B94918 - 'מקורי6,138.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' שמ

V575857522C16 - מקורי626כןסיאט אטקה ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית ימין

77003C8000

דלת אח' שמ' ללא הכנה לפס קישוט - 

15i20 15-20 מקורי6,084.00כןיונדאי

678710D09114 - מקורי563.94כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי אטימה לדלת אחורית ימין

82620G2010VCS

ידית פנימית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי480כןיונדאי איוניק ש' 16-20ימין - 16

82610G2010VCS

ידית פנימית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי480לאיונדאי איוניק ש' 16-20שמאל - 16

6921702580

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין = 

מקורי179.61כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19שמאל - 19

8546Y110- 'פיקסו ש' 10-18פס קישוט לדלת קד' שמ C-3 מקורי272.53לאסיטרואן

8.77E+1505 - 'מקורי277לאיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט לדלת קד' שמ

87617K7040 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ i10 מקורי2,733.00לאיונדאי

69060F401017 - מנגנון נעילה דלת אח שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי808.56לא22

77003D4010מקורי4,707.50לאקאיה אופטימה ש' 16-20דלת אח' שמ' - 16 היבריד

8546L7

פס קישוט לדלת אח' שמ' (שחור) 05-

מקורי194.36כןפיג'ו 407 ש' 0805-10 (ח)

69830F401017 - מנגנון חלון אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,434.57לא22

75313SWWE0107-09 'ש' 03-08פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ CR-V מקורי1,241.48לאהונדה

87752G200016 - 'מקורי1,890.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי סף מדרכה ימ

77004D4010מקורי4,707.50כןקאיה אופטימה ש' 16-20דלת אח' ימ' - 16 היבריד

V5E9833051C(ח) CW 13- 'מקורי3,889.00כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' שמ

77523K200020 - מקורי52כןיונדאי וניו - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

מקורי2,210.74לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנוע למיכל מתיז מים קד' - 853304710019

מקורי861.31לאטויוטה RAV-4 ש' - 19עוצר דלת אח' ימין = שמ' - 686304205019

V83B857410H9B919 - 'ש' - 19מראה חיצונית ימ Q3 מקורי1,888.00לאאודי

מקורי164לאפיאט קובו ש' 12-17שפריצר לדלת אחורית - 73531159912

86180G210016 - 'מקורי280כןיונדאי איוניק ש' 16-20משולש המשך מראה חיצונית שמ

מקורי559.14כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט עליון לדלת אח' ימ' - 757634201019

מקורי246.84לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' ימ' - 757654201019

79380H500019 - מקורי174לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת קד' שמאל

V83B857409H9B919 - 'ש' - 19מראה חיצונית שמ Q3 מקורי1,888.00לאאודי

V81A857527AGRU19 - ש' - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל Q3 מקורי280לאאודי

V5F4837477A5AP12 - מקורי274כןסיאט לאון ש' 12-19גומי גשם לדלת קדמית שמאל

מקורי2,960.00לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09דלת אח' ימ' 670034212107-08

87611C8030V 15 - 'זכוכית מראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי547לאיונדאי

6786142120

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי622לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

96621S100019 - מקורי393כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20צופר טונים גבוהים

V5F195540912 - 'מקורי163לאסיאט לאון ש' 12-19זרוע מגב שמשה אח

82220J900018 - מקורי102כןיונדאי קונה ש' - 18אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

82662G203016 - מקורי252כןיונדאי איוניק ש' 16-20המשך ידית לדלת קדמית ימין

TK485841XB2M

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי192.02לאמאזדה 6  ש' - 1919



V57A854950C9B922 - 'מקורי488לאסקודה קארוק - 22פס קישוט לדלת אח' ימ

86373B200014- מקורי69.2לאקאיה סול ש' 14-18טפט לדלת קד' ימין

V5NA854950PRYP17 - 'מקורי1,820.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' ימ

07DB3B69181B17-18 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ CX-3 מקורי1,499.79לאמאזדה

77990J700020 - מקורי279.8לאקאיה אקס סיד - 20עוצר דלת אח' ימין

KR22691N15117-18 ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית ימין CX-3 מקורי149.34לאמאזדה

     V8U0853969L4U8(ח) ש' 11-18פס קישוט לדלת אח' שמ'-12 Q3 מקורי715כןאודי

79480A2000(ח) מקורי90.9כןקאיה פורטה 13-18מעצור לדלת קד' שמ' -13

879106A21103-08 'מראה חיצונית ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,539.57לא08

מקורי115.44לאשברולט ספארק 15-18טפט לדלת אח' ימין - 4251432315

D10E51RD0H17 - 'ש' 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ CX-3 מקורי487.61כןמאזדה

963650241R20 - מקורי593.21כןרנו קליאו - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי1,609.83לאשברולט סילברדו 13-19מראה חיצונית ימ' 2583826713-14

D10E691G1

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין 17-

מקורי152.94כןמאזדה CX-3 ש' 1817-21

963666657R

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי455.76כןרנו קליאו - 2020

822603Z000(ח) טפט ניצב לדלת קד' ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי257כןיונדאי

802853946R

 RS) 20 - טפט לדלת קד' שמאל

(LINE20 - מקורי241.58כןרנו קליאו

D10E50M20A17 - ש' 17-21טפט לדלת קד' שמאל CX-3 מקורי248.59לאמאזדה

D10E50M10A17 - ש' 17-21טפט לדלת קד' ימין CX-3 מקורי248.59כןמאזדה

71322A7D0013- מקורי5,397.50לאקאיה פורטה 13-18פח סף ימין

מקורי156.71כןשברולט קרוז 08-20ידית פנ' לדלת קד' שמ' - 9502296409

BJY07302XF17 - '4/5דלת אח' שמD 13-18 'מקורי2,723.72לאמאזדה 3 ש

76523J780020 - מקורי48לאקאיה אקס סיד - 20טפט לדלת קד' ימין

758520F90009-11 מקורי2,342.12כןטויוטה וורסו 09-12קישוט סף שמאל

LR13837819- מקורי16,079.84לאלנד רובר איווק ש' 19-דלת קד' ימין

מקורי419.3לאסאנגיונג רקסטון - 18טפט עומד לדלת אח' ימין - 735503600018

מקורי25.75כןשברולט טראקס ש' 17-18טפט קדמי לדלת קד' ימין - 9514459917

B63B691N72M17 - 4/5כיסוי למראה חיצונית שמאלD 13-18 'מקורי167.3כןמאזדה 3 ש

82110A600013- אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי240כן/סטישין

83110A600013- 'אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי390לא/סטישין

DAYV70271V 15 - 4פח סף ימיןD/5D 15-21 'מקורי1,690.72כןמאזדה 2 ש

828762614R13- 5פס קישוט לדלת אח' ימ' בלי חורD 13-19  מקורי481.35לארנו קליאו

7410A083XA(ח) מקורי108כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12טפט לדלת אח' שמאל -10

802824EA1D

טפט קשת ניקל עליון לדלת קד' ימין - 

מקורי688.26לאניסאן קשקאי ש' 1414-20

802854499R(ח) 5טפט לדלת קד' שמאל -11D 11-13  מקורי249.86כןרנו קליאו

מקורי87.63כןרנו קליאו  5D 11-13פס קישוט לדלת קד' שמ' (קטן) -11 (ח)8200929968

87616A701013-15 'מקורי252.5לאקאיה פורטה 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ

822D26LE0A20 - מקורי1,485.11לאניסאן סנטרה ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

V658867367A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי336כןסקודה קאמיק - 20שמאל - 20

282286FL2A15 - טרייל ש' 15-23כיסוי אנטנה X מקורי822.35לאניסאן

V8Y0837239AGRU20 - מקורי790לאסקודה אוקטביה ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

82110A700013-15 'מקורי236לאקאיה פורטה 13-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ

5732A05413- 'מקורי191לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר עליון/תחתון דלת אח' ימ



GHP950M10D(ח) טפט ניצב דלת קד ימין -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי190.49כן18

90422SG03013 - מקורי225לאסובארו פורסטר 13-18טפט קשת לדלת קד' שמאל

B6YS71271(ח) 4D 13-4/5פח סף שמאלD 13-18 'מקורי1,993.87כןמאזדה 3 ש

V8T0857528DGRU12-'ש' 11-18כיסוי למראה חיצונית ימ Q3 מקורי1,386.00לאאודי

מקורי4,572.71כןשברולט ספארק 15-18דלת אח' שמ' - 4274189915

808777087RCW 13- '3/5פס קישוט לדלת קד' שמD/CW 10-16 'מקורי1,526.14לארנו מגאן ש

828777300RCW 13- '3/5פס קישוט לדלת אח' שמD/CW 10-16 'מקורי1,926.46לארנו מגאן ש

מקורי425.54כןשברולט ספארק 15-18כיסוי מראה חיצונית ימין - 9541052415

802850004R

 5D,CW 10- טפט לדלת קד' שמאל

מקורי515.33כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

מקורי1,281.28כןשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית שמאל - 15 (ח)95410527

863631R01011- ש' 11-18טפט ניצב לדלת קד' שמאל i25 מקורי305כןיונדאי אקסנט

822801W000(ח) 4כיסוי פנל דלת קד' שמ' -12D 12-16 'מקורי13.7כןקאיה ריו ש

802D36UA1A21 - מקורי1,062.07כןניסאן קשקאי ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

808706UA0A21 - 'מקורי980.44כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

77004B901014-16 'ש' 14-19דלת אח' ימ i10 מקורי3,191.00לאיונדאי

1641700EDA22 - ש' - 22דלת קד' ימין Y מקורי3,005.17לאטסלה מודל

מקורי92לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 137360240022

מקורי6,594.47כןפורד פיאסטה ש' 09-12דלת אח' שמ' -09 (ח)1692503

H010A4GAMA14- 'ש' 14-19דלת קד' שמ Q50 מקורי5,688.50לאאינפיניטי

10318336SEPP18 - ש' 18-23דלת קד' ימין ZS מקורי7,579.48לאאם ג'י

LR04422918- 'דלת אח' שמ

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי18,702.27לא12-22

מקורי1,473.49לאשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' שמ' -2279551613

H01004AFMB17 - מקורי3,368.28לאניסאן סנטרה ש' 17-19דלת קד' ימין

V4KE833052A19 - 'מקורי14,876.00לאאודי אי-טרון - 19דלת אח' ימ

מקורי699.29לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית ימ' שחור - 8402684216

877212P000(ח) מקורי707.8כןקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לדלת קד' שמ'  10-11

מקורי4,195.05כןפיג'ו 301 ש' 13-18דלת אח' שמ'-13 (ח)9675190780

V4KE833051A19 - 'מקורי14,876.00לאאודי אי-טרון - 19דלת אח' שמ

80400JN00A

ציר דלת קדמית ימין עליון = שמאל 

מקורי513.17לאניסאן X טרייל ש' 15-23תחתון - 15

9035S4(ח) ש' 10-13ציר עליון דלת קד' שמ' -10 C-1 מקורי339.33כןסיטרואן

806404EA0B

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי517.48לאניסאן קשקאי ש' 14-20 14 (ח)

מקורי8,741.24לאאופל קורסה ש' - 20דלת קד' ימין - 983770588020

V6R0035501(ח) מקורי634כןסקודה ראפיד ש' 13-18בסיס אנטנה 13-16

828776410R(ח) מקורי1,725.88כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' שמ' - 15

V5FA837901C04120 - מקורי212כןסיאט לאון ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל

6941063JA0(ח) מקורי159.5כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת אח' ימ' עליון-13

V4KE853959AGRU19 - 'מקורי2,749.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לדלת קד' שמ

85875F1000WK16 - מקורי352.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פלסטיק סף לדלת אחורית שמאל

V4KE853970AGRU19 - 'מקורי1,645.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לדלת אח' ימ

42645085

ידית פנימית לדלת אחורית = קדמית 

מקורי93.23לאשברולט ספארק 15-18שמאל - 15

V4KE853969AGRU19 - 'מקורי1,645.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לדלת אח' שמ

8702A0(ח) מקורי4,992.39כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04דלת שרות שמ' אח' 98-04

DFY15902XJ07-11 '5דלת קד' שמD 07-14 'מקורי2,906.95כןמאזדה 2 ש

7632A100HA4כיסוי מראה חיצונית ימ' 08-10 - כסףD 08-15 'מקורי479לאמיצובישי לנסר ש



V6C00355015FQ(ח) מקורי559כןסקודה ראפיד ש' 13-18בסיס אנטנה - 17

72930TF0003(ח) טפט לדלת אח' ימין(קד') -11

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי288.12כן14

V5FA8394763Q720 - מקורי356כןסיאט לאון ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

מקורי11,359.09לאשברולט טראוורס 13-16דלת קד' ימין - 2288307313

מקורי4,483.67כןפיג'ו 2008 13-19דלת קד' שמ' -13 (ח)9807820480

808779284R15 - 'מקורי1,145.83לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט לדלת קד' שמ

76252T5AG3115 - 'מקורי145.07לאהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ

מקורי1,054.10כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20קישוט סף מדרכה פלסטיק שמאל - 231810220

808193SG1A17 - מקורי307.57כןניסאן סנטרה ש' 17-19טפט לדלת קד' שמאל

V8Y083105120 - '4/5דלת קד' שמD 20 - 'ש A3 מקורי9,454.00לאאודי

מקורי581.52לאב.מ.וו 120 ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל - 5135745237520

81310H501019 - מקורי559לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון נעילה דלת קד שמאל

81320H602019 - מקורי490לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון נעילה דלת קד ימין

מקורי16,074.18לאשברולט סילברדו 13-19דלת קד' ימין - 8420831615

V8K0831402D(ח) מקורי395כןסקודה ראפיד ש' 13-18ציר עליון דלת קד' ימין -13

83531G2000

גומי מוביל שמשה דלת אחורית שמאל -

מקורי521לאיונדאי איוניק ש' 16-20 16

81410C100018 - מקורי362לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנגנון נעילה דלת אח שמאל

7.57E+6521 - 'מקורי864.02כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

863090K08015 - מקורי462.71לאטויוטה היילקס ש' 15-21מוט אנטנה

82140G6000(ח) גומי אטימה לדלת קדמית ימין - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי276.5כן

82210F200119 - מקורי462כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גומי גשם לחלון דלת קדמי שמאל

V8Y1857410A9B920 - '4/5מראה חיצונית ימD 20 - 'ש A3 מקורי1,232.00לאאודי

87940K0040(HYBRID) 20 - 'מקורי1,846.00כןטויוטה יאריס ש' - 20מראה חיצונית שמ

SU001A546221 - 'מקורי374.84כןטויוטה פרואייס סיטי - 21זכוכית מראה חיצונית שמ

7574042050

גומי גשם לחלון לדלת אחורית שמאל - 

מקורי733.25לאטויוטה RAV-4 ש' - 1719

KA1J6635012 - ש' 12-16מתג חלונות קדמי שמאל CX-5 מקורי497.32לאמאזדה

86382F900019 - מקורי112כןיונדאי אקסנט 19-22טפט עליון לדלת אח' שמאל

מקורי104כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט פנימי אח לדלת אח' ימין - 759534201019

8.79E+11V 18 - 'מקורי528.75כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי337.65לאטויוטה קאמרי ש' - 18טפט לדלת אח' שמאל - 757623310018

מקורי6,209.12לאאופל קורסה ש' 11-15דלת אח' ימ' -9318934111

8392568P000000CBM16 - מקורי84.4כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מדבקה קשת לדלת אחורי ימין

8794060M5118 - 'מראה חיצונית שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי4,655.95כן21

81320C804015 - מנגנון נעילה דלת קד ימיןi20 15-20 מקורי1,240.00לאיונדאי

93575B40004X14 - ש' 14-19מתג חלון קדמי = אחורי ימין i10 מקורי166לאיונדאי

מקורי339.37כןשברולט קרוז 08-20גומי קדר דלת קד' ימין -08 (ח)95021341

81420B902014 - ש' 14-19מנגנון נעילה דלת אח ימין i10 מקורי602לאיונדאי

V8Y1857527GRU20 - 4/5כיסוי למראה חיצונית שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי260לאאודי

BCY15802XB5D 19 - 4/5דלת קד' ימיןD -19 'מקורי2,781.83לאמאזדה 3 ש

8545HP10- 'מקורי356.64לאפיג'ו 3008 10-16פס קישוט לדלת קד' ימ

82130D7000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי901לאיונדאי טוסון ש' 15-20שמאל - 15

CK4Z1525325F14 - מקורי1,227.35כןפורד טרנזיט ש' 14-21גומי גשם לדלת אחורית שמאל

72810SNAA01(ח) 4גומי קדר דלת אח' ימ' 06-12D 06-12 'מקורי533.24כןהונדה סיווק ש

876101Y310V 13 - '3מראה חיצונית שמD 13-16 מקורי1,502.00לאקאיה פיקנטו

V6F9853273D9B918 - 'מקורי55לאסיאט ארונה ש' - 18המשך קישוט מראה חיצונית שמ



87626AA01021 - מקורי286כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

759280F010

טפט דלת אחורית שמאל שחור ניצב 

מקורי62לאטויוטה וורסו 09-1109-12

77990AA00021 - מקורי288לאיונדאי אלנטרה ש' - 21עוצר דלת אח' ימין

863912K00010-11 ('עומד קד) מקורי62.9כןקאיה סול ש' 10-11טפט לדלת אח' ימין

BPYK7302XE04-05 5דלת אח' שמ' 5 דלתותD 04-08 'מקורי1,290.39לאמאזדה  3 ש

V1K4959857CREH

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי524כןסיאט איביזה  ש' 1717-22

76980Q000021 - עוצר דלת קד' שמאלi20 - 21 מקורי321לאיונדאי

77990Q000021 - עוצר דלת אח' ימיןi20 - 21 מקורי289לאיונדאי

מקורי156.81כןפיג'ו 206 ש' 99-07כיסוי מראה חיצונית שמ'-99-07 (ח)815240

C2Y55802XF(ח) -מקורי1,747.30כןמאזדה 5 ש' 05-10דלת קד' ימין 05

מקורי4,845.65כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת אח' ימ'-898108218312

87620J9630SAW(חשמלי) מקורי3,206.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ' - 21

V81A833051C17 - 'ש' 17-22דלת אח' שמ Q2 מקורי10,100.00לאאודי

83850N701021 - מקורי563כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט קשת עליון לדלת אח' שמאל

87626C801015 - כיסוי מראה חיצונית ימ' ללא איתותi20 15-20 מקורי200כןיונדאי

87721J9NA0SAW(חשמלי) מקורי733לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לדלת קד' שמ' - 21

826512W71016 - מקורי158לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

82850L100020 - מקורי449כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט קשת עליון לדלת קד' שמאל

76207SMGE31ZQ06- '5/3כיסוי מראה חיצונית ימD 06-12 'מקורי549.13כןהונדה סיוויק ש

V5G0959857GIHA

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי338לאסיאט אטקה ש' 1616-21

86885BR01Bמקורי602.85לאניסאן קשקאי ש' 08-14חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

87610J9740YG7(PRIME) 21 - 'מקורי3,024.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

76004Q040022 - מקורי7,722.00לאיונדאי באיון ש' - 22דלת קד' ימין

808701HA2A(ח) מקורי1,247.15כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פס קישוט לדלת קד' ימ' -11

6800161M0100013- קרוסאובר 13-16דלת קד' ימין SX4 מקורי4,454.30לאסוזוקי

87620J9010MZH 18-20 'מקורי3,206.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ

מקורי7,546.50לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19דלת אח' ימ' - 982575338019

7592447011

טפט לדלת אחורית שמאל עליון 07-10 

מקורי268.79כןטויוטה פריוס ש' 07-12(ח)

טפט משקוף לדלת אח' ימין - 759236003014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי320.38לא21

82410D702015 -  'מקורי1,470.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20שמשה לדלת קד' שמ

מקורי2,580.62לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ'-758510693815

8794033J50V 18-20 'מקורי3,785.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית שמ

82140C1000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית = 

מקורי528לאיונדאי סונטה ש' 15-17אחורית ימין - 15

67002K002020 - 'מקורי5,178.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת קד' שמ

88831D7000TRY15 - 'מקורי1,793.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20נקבת חגורת בטיחות קד' שמ

67004B1020(ח) מקורי1,491.10כןדייהטסו סיריון ש' 06-11דלת אח' שמ' -06

מקורי428לאפיאט קובו ש' 12-17מתג חלון שמאל - 73551865512

מקורי354.53לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת קד' ימין - 20 (חשמלי)7575547050

98510C100020 - 'מקורי70לאיונדאי סונטה ש' - 20מנוע למיכל מתיז מים קד

68630K001020 - מקורי1,507.15כןטויוטה יאריס ש' - 20עוצר דלת אח' ימין = שמאל

V83A853959AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת קד' שמ Q3 מקורי1,467.00לאאודי

879400KF32V 15 - 'מקורי1,649.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית שמ

83250L100020 - מקורי311כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

מקורי221.35לאטויוטה פריוס ש' 16-20מדבקה קדמית לדלת אח' שמאל - 759784708016

83270L100020 - מקורי315כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

7323002810C013 - 'מקורי301.31לאטויוטה קורולה ש' 13-18נקבת חגורת בטיחות קד' שמ



V83A853970AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת אח' ימ Q3 מקורי1,383.00לאאודי

67002B1020(ח) מקורי1,520.90כןדייהטסו סיריון ש' 06-11דלת קד' שמ' 06-11

82651L122020 - מקורי642לאיונדאי סונטה ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

מקורי125לאטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט פנימי לדלת קד' שמאל - 759664201019

6.92E+0913- ש' 13-18ידית חיצונית דלת קד' ימין RAV-4 מקורי250.82כןטויוטה

867600D01020 - מקורי1,523.60לאטויוטה יאריס ש' - 20בסיס לאנטנה

מקורי752לאפיאט 3D 08-20 500משולש קישוט לדלת קד' שמ' - 73545579308

GML8669305117 - ש' 17-22אנטנה CX-5 מקורי298.85כןמאזדה

7217A143XA-15 מקורי238כןמיצובישי טרייטון 15-19רפוד עמוד קד. שמאל

8153YS(ח) מקורי525.84כןפיג'ו 107 ש' 08-14מראה חיצונית ימ' -10

68160K0010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 20 

מקורי221.66לאטויוטה יאריס ש' - 20(רגיל)

686300D23014 - מקורי820.31לאטויוטה יאריס ש' 14-19עוצר דלת אח' שמאל

מקורי1,594.79כןשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית שמ' מושלמת - 4235269215

82140K7000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי485כןיונדאי i10 ש' - 2020

מקורי312.04כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי תחתון למראה חיצונית שמ' - 879484725016

V8R0857536F08 - 'ש' 08-14זכוכית מראה חיצונית ימ Q7 מקורי711לאאודי

87610D7650

מראה חיצונית שמ' ללא חיישן סטיה 

מקורי6,769.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מנתיב - 19

836623X03014 - ש' 11-15כיסוי המשך ידית דלת אחורית ימין i35 מקורי135כןיונדאי אלנטרה

76003K200020 - 'מקורי4,933.00כןיונדאי וניו - 20דלת קד' שמ

8796142B80V 13 - 'ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי912.91כןטויוטה

77003K200020 - 'מקורי4,915.00כןיונדאי וניו - 20דלת אח' שמ

6920502370C019 - 4ידית פנימית לדלת קד' = אח' ימיןD 19 - 'מקורי601.51כןטויוטה קורולה ש

87751K2000CA20 - מקורי1,050.00לאיונדאי וניו - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

879100D580V 14 - 'מקורי3,283.98לאטויוטה יאריס ש' 14-19מראה חיצונית ימ

76512K200020 - 'מקורי127כןיונדאי וניו - 20פס קישוט עליון לדלת קד' שמ

8793142F30V 19 - 'ש' - 19זכוכית מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי1,105.00כןטויוטה

7574010070

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

20

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,158.37לא22

8546Y2(ח) פיקסו ש' 10-18פס קישוט לדלת אח' ימ' -10 C-3 מקורי287.29כןסיטרואן

V5JA833052C(ח) מקורי3,930.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת אח' ימ' -13

82661K2010

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי296לאיונדאי וניו - 2020

68640F401017 - עוצר דלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי820.31כן22

6921702220B4

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין = 

שמאל - 17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי81.58כן22

D2076311- מקורי824.03לאפורד אקספלורר ש' 11-14טפט לדלת קד' ימין

87610D3050V 15-18 'מקורי3,922.65לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית שמ

מקורי758.78לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מראה חיצונית ימ' -9518933411

V6F9831051V 18 - 'מקורי6,429.00לאסיאט ארונה ש' - 18דלת קד' שמ

6931063J0010-11 מקורי352.1כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר עליון דלת קד' ימין

76004J9010מקורי6,056.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת קד' ימין - 20 היברידי

מקורי348.27לאטויוטה RAV-4 ש' - 19זרוע מגב שמשה אח' - 852414211019

מקורי48לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגב שמשה אח' - 852427201019

77004J9010מקורי3,567.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת אח' ימ' - 20 היברידי

V83A833051C19 - 'ש' - 19דלת אח' שמ Q3 מקורי13,197.00לאאודי

6933058J00(ח) מקורי150.6כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר תחתון דלת קד' ימין 10-11

836604H100CA08 - ידית לדלת הזזה אחורית ימיןi800 08-21 מקורי754כןיונדאי



826621R06011 - ש' 11-18כיסוי המשך ידית דלת קדמית ימין i25 מקורי186לאיונדאי אקסנט

מקורי8,043.64כןסיטרואן ג'אמפי - 18דלת הזזה אח' ימ' (עם חלון) - 18 (ח)9811897580

71502TGGA001.0L 17- 5מגן אחורי חיצוני תחתוןD 17-22 'מקורי1,996.89לאהונדה סיווק ש

6400F898

מגן קדמי חיצוני (לבן) עם חור -10 

2WD

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי3,336.00כן15

A205885430519 - קלקר למגן קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,807.18לא14-21

מקורי2,791.30לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מגן אח' פנימי - 2346289716

71115TS4T50(ח) 4סורג תחתון במגן קדמי - 14D 12-17 'מקורי934.08כןהונדה סיווק ש

מקורי4,880.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19מגן קדמי חיצוני 17- 521197692314

V5J9807421D08- מקורי2,688.00כןסקודה פביה ש' 08-14מגן אח' חיצוני סטיישן

מקורי70.25לאאופל אסטרה ש' 11-15תומך שמאל למגן קדמי - 140648813

מקורי60.47לאשברולט טראקס ש' 13-16תפס ימין למגן אחורי - 9532857513

BR5H50A11A1107-08 '4כיסוי וו גרירה במגן קדD 04-09 'מקורי37.67כןמאזדה 3 ש

A1678806500999920 - מגן קדמי חיצוני עם חיישנים

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי16,894.00לאש' 15-20

A118885000319 - קלאס ש' 13-22פח אבנים/ספוילר אחורי CLA מקורי3,635.94לאמרצדס

מקורי5,448.28לאאופל אסטרה ש' 16-19מגן קדמי חיצוני (סטיישן) - 3905273016

521310D05012-  מקורי1,039.16לאטויוטה יאריס ש' 12-13מגן קדמי פנימי

מקורי606כןפיאט 500X ש' 15-18תומך ימ' למגן אח' -15 (ח)51937660

86689A600012- 'פס קישוט למגן אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,092.00כן/סטישין

מקורי1,545.00לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ספוילר אחורי (מגלש) - 1015910

526110D02012- מקורי1,245.63כןטויוטה יאריס ש' 12-13קלקר עליון למגן קדמי

68210025AA

פח אבנים/ספוילר אחורי - 14 (אגזוז 

מקורי1,190.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21אחד)

86696J900018-20 'מקורי510כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למגן אח

71206TEDT0018 - 4תומך צדדי שמאל למגן קדמיD -18 'מקורי1,024.81כןהונדה סיווק ש

מקורי2,075.00לאפיאט 500X ש' 15-18מגן מנוע תחתון  -5197920615

C23550321A(ח) מקורי32.77כןמאזדה 5 ש' 05-10תומך ימ' למגן אח' (קטן) 05-10

V5E3807069ARYP20 - מקורי180לאסקודה אוקטביה ש' - 20גריל תחתון שמאל

814820D14012- (ללא חור) מקורי480.6כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון שמאל

V4K0807647C2ZZ

גריל תחתון שמאל עם ניקל ועם חיישן - 

מקורי1,636.00לאאודי A6 ש' 1918-22

V4K0807648C2ZZ19 - ש' 18-22גריל תחתון ימין עם ניקל ועם חיישן A6 מקורי1,636.00לאאודי

521290D05012- 'מקורי107.19לאטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי וו גרירה במגן קד

5316452060

 (ח) תומך אחורי ימין=שמאל למגן קדמי

מקורי153.97כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנימי -12

מקורי1,220.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מגן קדמי פנימי -5201810916

866312T50014- מקורי2,383.60לאקאיה אופטימה ש' 12-15מגן אח' פנימי

A1178803940

פח אבנים/ספוילר אחורי ללא יציאות 

13-19

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,425.52לא13-19

821401Y000(ח) 5גומי מסביב דלת קד' ימין -11D 11-16 מקורי268.2כןקאיה פיקנטו

מקורי872לאפיאט דובלו ש' 10-18טפט דלת קד' שמ' -10 (ח)735498058

760031F050(ח) מקורי1,625.30כןקאיה ספורטג' ש' 06-09דלת קד' שמ' 06-08

86180A500012- 'משולש המשך מראה חיצונית שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי156לא/סטישין

BHN968911A(ח) 4/5גומי בודי לדלת קד' שמ' - 13D 13-18 'מקורי292.09כןמאזדה 3 ש

מקורי326.04לאטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת אח' שמאל -13 (ח)7576247020

282163HN0A13 - מקורי354.97כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19בסיס אנטנה

76004C500015- מקורי9,882.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20דלת קדמית ימין



מקורי1,094.66לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גומי גשם  אח' ימ' -757304204013

808216845R(ח) מקורי278.07כןרנו טווינגו ש' 16-18פס קישוט לדלת קד' שמ' - 16

966102H000(ח) 5צופר נמוך -07-12D 07-12 'ש i30 מקורי168כןיונדאי

87721C520015- 'מקורי1,430.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

GHK15048013 - כיסוי סף אחורי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי539.97כן18

V575839901B041

טפט לדלת אח' שמאל - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי242כןסקודה קארוק

96302JD72A08- (קיפול מכני) 'מקורי2,425.84כןניסאן קשקאי ש' 08-14מראה חיצונית שמ

876201M00511- מקורי1,477.10לאקאיה פורטה 09-12מראה חיצונית ימ' עם איתות

806706656R

ידית חיצונית לדלת קד' ימין = שמאל 

13-165D 13-19  מקורי238.08כןרנו קליאו

77004F100016- מקורי6,678.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דלת אחורית ימין

822746657R16 - 'מקורי576.18כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט עליון לדלת אח' ימ

82210J7700

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי279.9כןקאיה אקס סיד - 2020

822753720R(ח) מקורי972.02כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט עליון לדלת אח' שמ' - 16

V565857522D17-20 'מקורי2,009.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית ימ

DG8R69121BV 17 - '4מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי873.8לאמאזדה 2 ש

87621C801015- 'זכוכית למראה חיצונית ימi20 15-20 מקורי461לאיונדאי

87722C800015- 'פס קישוט לדלת קד' ימi20 15-20 מקורי1,542.00כןיונדאי

DB3C69121B19 - 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ CX-3 מקורי1,098.48כןמאזדה

963656103RV 16-18 'מקורי422.02לארנו קדג'אר 16-20זכוכית מראה חיצונית ימ

287909786R13 - '5מגב שמשה אחD 13-19  מקורי50.55כןרנו קליאו

935701J10209-12 פיקוד מרים חלונותi20 09-12 מקורי529לאיונדאי

83210A201013 - '5/סטיישן ש' 13-18גומי לדלת אח' ימD מקורי169.9כןקאיה סיד

מקורי1,954.24לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18המשך משולש מראה חיצונית ימ' -621104704013

793901R00011- ש' 11-18מעצור לדלת קד' ימין i25 מקורי181לאיונדאי אקסנט

841271W000(ח) 4טפט לדלת אח' ימין -12D 12-16 'מקורי55.3כןקאיה ריו ש

CC29691G1(ח) מקורי160.54לאמאזדה 5 ש' 10-18זכוכית למראה חיצונית ימ' - 10

87620B904014-16  'ש' 14-19מראה חיצונית ימ i10 מקורי2,282.00כןיונדאי

V8Y0837880AGRU

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי107כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

760041Y3103D 13- 3דלת קד' ימיןD 13-16 מקורי2,996.20לאקאיה פיקנטו

H01014FAMA20 - 'ש' 12-21דלת קד' שמ  NV 200 מקורי3,823.17כןניסאן

87732B900014-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' ימ i10 מקורי488כןיונדאי

5702A06309- '4ציר עליון/תחתון דלת קד' שמD 08-15 'מקורי253לאמיצובישי לנסר ש

7571012830

אטם לדלת (גומי גשם)+קישוט ניקל 

מקורי1,094.66לאטויוטה קורולה ש' 13-18ימין -13

86391B900014 - ש' 14-19טפט ניצב קדמי לדלת אח' ימין i10 מקורי158כןיונדאי

מקורי8,851.02לאב.מ.וו X1 ש' 13-21דלת אח' ימ' -4100746135216

DL8V50M1019 - ש' 17-21טפט לדלת קד' ימין CX-3 מקורי382.68כןמאזדה

8791002G4013- מקורי1,893.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית ימ'+חימום

H010A4CBAA15- טרייל ש' 15-23דלת קדמית שמאל X מקורי9,064.91כןניסאן

82661B901014- ש' 14-19ידית דלת קד' ימין i10 מקורי342לאיונדאי

V5E6839908JV120 - מקורי190לאסקודה אוקטביה ש' - 20אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

768519302R18 - מקורי909.92לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פלסטיק סף שמאל

7574012440

אטם לדלת(גומי גשם)+קישוט ניקל אח' 

מקורי1,094.66כןטויוטה קורולה ש' 13-18שמ' -13

V6V1857508D20 - 'מקורי662לאסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית ימ

V6V1857507D20 - 'מקורי602לאסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית שמ



876203X56014- ש' 11-15מראה חיצונית ימ' מושלמת i35 מקורי1,224.00כןיונדאי אלנטרה

876603X010

משולש פנימי למראה חיצונית ימ' -14 

מקורי50כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15(ח)

BHP250650C13 - '4/5גומי גשם ניקל לדלת קד' שמD 13-18 'מקורי218.18כןמאזדה 3 ש

D11B6742120 - 'ש' - 20זרוע מגב שמשה אח CX-30 מקורי57.72לאמאזדה

V3V0857522V 15-17 'מקורי318לאסקודה סופרב ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית ימ

6800462J00(ח) מקורי1,490.00כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10דלת אח' שמ' 06-10

BHS250985C(ח) 4/5פס קישוט לדלת קד' שמאל -13D 13-18 'מקורי184.91לאמאזדה 3 ש

8794574010A111-12 'מקורי506.35כןטויוטה ספייס וורסו 11-16כיסוי מראה חיצונית שמ

877522S50014- פלסטיק סף חיצוני  ימיןIX35 10-15 מקורי2,464.00כןיונדאי

877512S50014-  'פלסטיק סף חיצוני שמIX35 10-15 מקורי2,419.00כןיונדאי

מקורי53.97כןרנו טראפיק ש' 07-10כיסוי בורג מגב שמשה אח' -07 (ח)7701043993

07KBY07302XE17 - 'ש' 17-22דלת אח' שמ CX-5 מקורי5,297.46כןמאזדה

876201W04012- 4מראה חיצונית ימ' ללא איתותD 12-16 'מקורי1,287.30כןקאיה ריו ש

V7P6857537GRU11- 'מקורי994לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי מראה חיצונית שמ

8546H3(ח) מקורי340.61כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פס קישוט לדלת אח' שמ' 97-03

מקורי300.12כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט אחורי לדלת אח' ימין -13 (ח)9675436380

V6F083917918 - מקורי304לאסיאט ארונה ש' - 18עוצר דלת אח' ימין = שמאל

759220D010(ח) מקורי130.58כןטויוטה יאריס ש' 07-11טפט לדלת קד' שמ' 07-11

מקורי379.41כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר עליון לדלת קד' שמ' - 220672420

863821W20012- '5טפט קשת דלת אח' שמD 12-16 'מקורי136.6לאקאיה ריו ש

863621W0004D/5D 12-  '5טפט קשת דלת קד' שמD 12-16 'מקורי124.6לאקאיה ריו ש

V5Q0951223B13- מקורי429כןסקודה אוקטביה 13-16צופר גבוה

8546R9(ח) ש' 11-14פס קישוט לדלת אח' שמ'-11 C-4 מקורי478.75כןסיטרואן פיקסו

V5E08374775AP13 - 'מקורי133לאסקודה אוקטביה 13-16גומי גשם דלת קד' שמ

מקורי166.63לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר לדלת קד' R=L תחתון -898105297012

מקורי876.5לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ' - 1042372421

7753061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16פס קישוט לדלת אח' ימ SX4 מקורי460.7לאסוזוקי

דלת אח' שמ' 6700460470-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי8,202.00לא13

91036FL44018 - 'ש' - 18מראה חיצונית שמ XV מקורי1,620.00לאסובארו

76200SNBG12ZF06 - '4מראה חיצונית ימD 06-12 'מקורי1,545.04לאהונדה סיווק ש

76201T0AA11ZNV 15 - 'ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית ימ HRV מקורי572.56לאהונדה

מקורי21,561.89כןפיג'ו RCZ ש' 11-14טפט לדלת קד' שמאל -11 (ח)1607073880

6423H7(ח) ש' 11-18מגב שמשה אח' -11  C-4 מקורי48.58כןסיטרואן

V5E1857507P13- (חשמלית) 'מקורי2,180.00כןסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית שמ

876241W00012- 4פנס איתות למראה ימיןD 12-16 'מקורי306.4כןקאיה ריו ש

91112FL10018 - ש' - 18קישוט סף מדרכה ימין XV מקורי1,590.00לאסובארו

23994464D 20 - '4 ש' - 20מראה חיצונית שמD/5/SW מקורי747.39כןפורד פוקוס

D652508W3

 5D 07-11 טפט לדלת קד' שמ' ניצב

מקורי78.96כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(ח)

D652508V45D 07-11 5טפט  לדלת אח' ימ' ניצבD 07-14 'מקורי78.96לאמאזדה 2 ש

V657831051A19 - 'מקורי5,020.00כןסקודה סקאלה - 19דלת קד' שמ

91012AG020WU(ח) ש' 07-09פס קישוט לדלת אח' ימ' 08-09 B4 מקורי394כןסובארו

V5N0837205MGRUR=L 09-  'מקורי571לאסיאט איביזה  ש' 09-16ידית חיצונית דלת קד

91036FL45018 - 'ש' - 18מראה חיצונית ימ XV מקורי1,985.00כןסובארו

מקורי700.26לאשברולט קרוז 08-20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 1935364417

87610N714021 - 'מקורי4,185.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מראה חיצונית שמ

87732GI000CA21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ EV 5 מקורי1,178.00לאיונדאי איוניק



87621AA14021 - 'מקורי489לאיונדאי אלנטרה ש' - 21זכוכית מראה חיצונית ימ

22775442

פס קישוט ניקל תחתון לדלת קד' שמ' - 

מקורי1,136.60לאשברולט סילברדו 1513-19

מקורי1,965.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פס קישוט קטן לדלת קד' ימ' - 73568430614

מקורי334.27לאפורד גלאקסי 07-13נקבת חגורת בטיחות קד' ימ' 167625807-13

808711HA2A(ח) מקורי463.54כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פס קישוט לדלת קד' שמ' -11

מקורי284.4כןדייהטסו סיריון ש' 06-11זכוכית מראה חיצונית ימ' -06 (ח)8793147080

72450TD400315 - מקורי392.71לאהונדה ג'אז ש' 15-19גומי גשם לדלת קדמית שמאל

מקורי14,514.99לאוולוו XC-40 ש' 18-23דלת קד' שמ' 3239900418-21

8665CA

פס קישוט לדלת מטען ימ' + סמל 

מקורי310.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר BERLINGO04-08 (ח)

9101AH(ח) ש' 10-13ידית חיצונית לדלת קד' ימין -10 C-1 מקורי299.69כןסיטרואן

מקורי1,820.03כןשברולט טראוורס 13-16פס קישוט לדלת אח' ימ' -2277723013

808194CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט לדלת קד' שמאל X מקורי238.37לאניסאן

מקורי5,653.21לאאופל קורסה ש' 15-19דלת קד' שמ' - 3917106815

כיסוי מראה חיצונית שמ' - 203219215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי594.67לא19

מקורי3,663.27לאאופל קורסה ש' 15-19דלת אח' ימ' - 1343394115

V8Y0837205A

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

5D 20 - 4/5שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי700לאאודי

863922P00010-11 מקורי88לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת אח' ימ'  קשת

DFY15802XJ(ח) 5דלת קד' ימין 07-11D 07-14 'מקורי2,906.95כןמאזדה 2 ש

V5FA831051B20 - 'מקורי5,977.00כןסיאט לאון ש' - 20דלת קד' שמ

V2K5857408A9B916 - 'מקורי1,197.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית ימ

מקורי9,946.03כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת קד' שמ' - 245762320

מקורי130.31כןטויוטה קאמרי ש' 07-11טפט לדלת קד' שמ' ניצב 07-11 (ח)7575633010

42361325

אטם לדלת קד'  (גומי גשם) ימין - 15 

מקורי295.58כןשברולט ספארק 15-18(ח)

V5FA857538GRU20 - מקורי160לאסיאט לאון ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

8151HY(ח) ש' 10-13כיסוי מראה חיצונית שמ' -10 C-1 מקורי319.76כןסיטרואן

מקורי1,411.81כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מראה חיצונית ימ' - 239943820

67010TV0E00ZZ12-דלת קד' ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי8,802.25לא

877322P00010-11 'מקורי542.6לאקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לדלת אח' ימ

BCJH5821019 - '4/5ציר עליון לדלת קד' ימ' = שמD -19 'מקורי104.45כןמאזדה 3 ש

5700A558(ח) 4דלת קד' ימין 08-10D 08-15 'מקורי2,324.00כןמיצובישי לנסר ש

83140G600017 - גומי אטימה לדלת אחורית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי295.2כן

879450E070B021 - מקורי844.75כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

7.58E+6521 - מקורי317.03כןטויוטה היילנדר - 21טפט לדלת קד' שמאל

V8Y4833052A20 - '4/5דלת אח' ימD 20 - 'ש A3 מקורי9,087.00לאאודי

מקורי156לאפיאט טיפו ש' 16-18אנטנה - 5189604816

83541G2000

גומי מוביל שמשה דלת אחורית ימין - 

מקורי521כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

7.59E+4521 - מקורי1,222.00כןטויוטה היילנדר - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

82130C1000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית = 

מקורי528לאיונדאי סונטה ש' 15-17אחורית שמאל - 15

93570E630018 - מקורי973לאיונדאי סונטה ש' 18-19מתג חלון קדמי שמאל

93570E620015 - מקורי417לאיונדאי סונטה ש' 15-17מתג חלון קדמי שמאל



V5K094910209- מקורי455לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס איתות למראה ימין

מקורי762.65לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנוע למיכל מתיז מים קד' - 852803303019

7586047020A113- מקורי4,317.41כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי סף דלת שמאל

82140J9000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי486לאיונדאי קונה ש' - 1818

9004AV10- מקורי6,248.88לאפיג'ו 3008 10-16דלת קד' ימין

מקורי16,074.88לאשברולט סילברדו 13-19דלת קד' שמ' - 8420831515

8.77E+05(ח) מקורי311כןיונדאי אקסנט ש' 07-11פס קישוט לדלת קד' שמ' 07-11

71322G6D1017 - פח סף ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,912.00כן

826613X01011 - ש' 11-15ידית חיצונית לדלת קדמית ימין i35 מקורי452לאיונדאי אלנטרה

מקורי1,841.49לאשברולט סילברדו 13-19פס קישוט לדלת אח' ימ' - 2277544815

9008V410- 'מקורי5,433.62לאפיג'ו 3008 10-16דלת אח' ימ

מקורי354.53לאטויוטה קאמרי ש' - 18טפט לדלת אח' ימין - 757613310018

טפט עליון לדלת אח' ימין - 759230217013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי238.2לא15

879100E460V 21 - 'מקורי4,080.75לאטויוטה היילנדר - 21מראה חיצונית ימ

82110F100016 - מקורי501לאקאיה ספורטג' ש' 16-21גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

81420G200016 - מקורי1,158.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון נעילה דלת אח ימין

67864SNAA01ZA06- '4סט טפטים לדלת אח' שמD 06-12 'מקורי405.95כןהונדה סיווק ש

879400DE4021 - 'מקורי3,605.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מראה חיצונית שמ

879610DE30

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי486כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 2121

77523K700020 - ש' - 20טפט אחורי לדלת אח' ימין i10 מקורי95כןיונדאי

87721S1000CA19 - 'מקורי1,634.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת קד' שמ

75923K201021 - מקורי344לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21טפט לדלת אח' ימין

93570D35404X19 - מקורי1,659.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלון קדמי שמאל

75924K201021 - מקורי344כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל

87722S1000CA19 - 'מקורי1,634.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת קד' ימ

87751S1000CA19 - מקורי774לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

750770D02021 - 'מקורי931לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

87370B900017 - ש' 14-19טפט קישוט לדלת אח' ימין i10 מקורי192כןיונדאי

77513K200020 - מקורי49כןיונדאי וניו - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

V8W0837240GRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי302לאאודי A4 ש' - 2020

מקורי1,511.60לאפורד קוגה ש' 13-18מראה חיצונית ימ' עם איתות - 232606713

BCY15902XB5D 19 - '4/5דלת קד' שמD -19 'מקורי2,781.83לאמאזדה 3 ש

5730A192(ח) מקורי5,367.44כןמיצובישי לנסר ש' 04-08דלת אח' ימ' 04-08

7598842060V 19 - ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל RAV-4 מקורי145לאטויוטה

83270S100021 - מקורי355כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

72140SNBG01ZD06-12 4ידית דלת קד' ימיןD 06-12 'מקורי896.31לאהונדה סיווק ש

87731S1AB0SCR21 - 'מקורי1,615.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

821101R0004X

גומי אטימה לדלת קדמית שמאל (בודי) 

מקורי155לאיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18- 11

8791042F31E MOTION - 19 'ש' - 19מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי4,769.85לאטויוטה

82650S175021 - מקורי836לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

מוט אנטנה -169547711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי265.33כן

750710H010

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 22 

(PULSE)22 - 'ש X מקורי883.75כןטויוטה אייגו

9004CY(ח) ש' 11-18דלת קד' ימין -11  C-4 מקורי5,704.20כןסיטרואן

863631M000(ח) מקורי109.2כןקאיה פורטה 09-12טפט לדלת קד' שמאל (עומד) -09



8545HZ11 - 'מקורי578.7כןפיג'ו 5008 10-16פס קישוט לדלת קד' ימ

76003S800021 - 'מקורי6,682.00כןיונדאי פאליסייד - 21דלת קד' שמ

82260S800021 - מקורי525כןיונדאי פאליסייד - 21טפט לדלת קד' ימין

V2G0857522A19 - ש' - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין A1 מקורי615לאאודי

V5E1857507N13- 'מקורי1,095.00לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית שמ

V82B857409E9B919 - 'ש' - 19מראה חיצונית שמ A1 מקורי1,349.00לאאודי

5730A202(ח) 4D 07- 'דלת אח' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי5,337.00כן15

6800168L00(ח) מקורי2,484.00כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16דלת קד' ימין -11

87610H635021 - 'מקורי3,105.00כןיונדאי אקסנט 19-22מראה חיצונית שמ

V575837911C9B916 - מקורי241לאסיאט אטקה ש' 16-21גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

83110F1000

גומי אטימה לדלת אחורית שמאל 

מקורי823.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21(בודי) - 16

75850K201021 - מקורי2,069.68כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מקורי320כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קישוט המשך מראה חיצונית ימ' - 601170223019

83260S100021 - לדלת אח' ימין esnh מקורי470כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט

83250S100021 - מקורי470כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט קדמי לדלת אח' שמאל

83280S100021 - מקורי355כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית ימין

68180K0050

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי597.76לאטויוטה יאריס ש

מקורי1,511.60לאפורד קוגה ש' 13-18מראה חיצונית שמ' עם איתות - 210767513

V6J1857507H9B909- 'מקורי980כןסיאט איביזה  ש' 09-16מראה חיצונית שמ

90422FL04018 - ש' - 18טפט עליון לדלת אח' ימין XV מקורי330כןסובארו

757421A010(ח) מקורי307.61כןטויוטה קורולה ש' 98-00פס קישוט לדלת אח' שמ' 98-02

87620S1CF021 - 'מקורי7,682.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מראה חיצונית ימ

8796142F00

 E - 22 'זכוכית מראה חיצונית שמ

MOTION19 - 'ש RAV-4 מקורי1,105.00כןטויוטה

V82B857410E9B919 - 'ש' - 19מראה חיצונית ימ A1 מקורי1,349.00לאאודי

750760H010

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 22 

(PULSE)22 - 'ש X מקורי719.52כןטויוטה אייגו

96621S150021 - מקורי397לאיונדאי סנטה פה ש' - 21צופר טונים גבוהים

758600H02022 - ש' - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל X מקורי2,605.33כןטויוטה אייגו

82110G2000

גומי אטימה בודי לדלת קדמית שמאל - 

מקורי567כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

735603596V 15 - '500 ש' 15-18מראה חיצונית ימX מקורי1,650.00לאפיאט

מקורי487.46כןפורד פיאסטה ש' 13-18טפט קשת לדלת קד' ימין -13 (ח)1546808

87610S826021 - 'מקורי4,911.00לאיונדאי פאליסייד - 21מראה חיצונית שמ

87611S8090

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי527כןיונדאי פאליסייד - 2121

82250S800021 - מקורי525כןיונדאי פאליסייד - 21טפט לדלת קד' שמאל

83250S800021 - מקורי346כןיונדאי פאליסייד - 21טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

879100DE30(ECO) 21 - 'מקורי2,234.70כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מראה חיצונית ימ

מקורי106.31כןפורד פיאסטה ש' 13-18טפט ניצב לדלת קד' ימין -13 (ח)1546821

77004S801021 - 'מקורי7,989.00כןיונדאי פאליסייד - 21דלת אח' ימ

V3AC857508F9B911- 'מקורי1,387.00כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15(ח) מראה חיצונית ימ

8794042M20V 19 - 'ש' - 19מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי2,230.00לאטויוטה

87721S810121 - 'מקורי1,955.00כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

87732S810121 - 'מקורי1,706.00כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

V5E0831051B13- 'מקורי7,283.00לאסקודה אוקטביה 13-16דלת קד' שמ

83210G2000

גומי גשם חיצוני לחלון דלת אחורית 

V 16 - מקורי324כןיונדאי איוניק ש' 16-20שמאל



93575G20604X16 - מקורי310לאיונדאי איוניק ש' 16-20מתג חלון דלת קדמית ימין

מקורי1,310.25לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנגנון נעילה דלת אח שמאל - 690600258019

V81A857528AGRU19- ש' - 19כיסוי למראה חיצונית ימין Q3 מקורי280לאאודי

מקורי928לאפיאט דובלו ש' 10-18משולש קישוט למראה דלת קד' ימ' - 735498422

D2076511- מקורי625.39לאפורד אקספלורר ש' 11-14טפט לדלת אח' ימין

51167493441

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי2,972.74לאב.מ.וו 120 ש' - 2020

802844038R(ח) מקורי276.96כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18טפט לדלת קד' ימין - 15

V5658377015AP

גומי אטימה לדלת קדמית = אחורית 

מקורי211כןסקודה קודיאק ש' 17-22שמאל - 17

79480F900019 - מקורי137לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת אח' שמאל

מקורי63כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט פנימי לדלת אח' שמאל - 759890203019

87660H50204X19-20 מקורי275כןיונדאי אקסנט 19-22משולש המשך מראה ימין

8791002L41V 19 - '4מראה חיצונית ימD 19 - 'מקורי3,926.05לאטויוטה קורולה ש

96610H600019 - מקורי320לאיונדאי אקסנט 19-22צופר טונים נמוכים

87620D7660

מראה חיצונית ימ' עם חיישן סטיה 

מקורי6,540.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מנתיב - 19

V6F0833051CV 17 - 'מקורי4,451.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22דלת אח' שמ

מקורי1,163.62לאטויוטה קורולה ש' 13-18מנעול לדלת אחורית שמאל - 690600239113

מקורי1,163.62כןטויוטה קורולה ש' 13-18מנעול לדלת אחורית ימין - 690500239113

83650S101019 - מקורי379לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

מקורי2,398.31כןטויוטה אוריס ש' 15-18מתג הרמת חלונות קדמי שמאל - 840400212015

82650S171019 - מקורי879לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

6943063J00(ח) מקורי355.4כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר תחתון  דלת אח' ימ' 10-11

6786242120

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי622לאטויוטה RAV-4 ש' - 19שמאל - 19

8481002250

מתג חלון קדמי = אחורי ימין = שמאל - 

194D 19 - 'מקורי920.71כןטויוטה קורולה ש

V5NA854940N9B9V 17 - 'מקורי1,419.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ

879610KB40

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי689לאטויוטה היילקס ש' 1515-21

87660J9000TRY18 - מקורי205כןיונדאי קונה ש' - 18משולש המשך מראה ימין

V6R6955707B13 - 'מקורי206לאפולקסווגן גולף ש' 13-20זרוע מגב שמשה אח

96210C1201WC918 - מקורי1,073.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19אנטנה

V1K8857508P9B910- 'מקורי824כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מראה חיצונית ימ

7576416010

טפט שוכב לדלת אחורית שמאל - 22 

(ACTIVE)22 - 'מקורי303.11לאטויוטה קורולה קרוס ש

76003Q000021 - 'דלת קד' שמi20 - 21 מקורי7,722.00לאיונדאי

7507516011

פס קישוט לדלת אחורית ימין (המשך 

מקורי448.19לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כנף) - 22

V2G0857521

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי706לאאודי A1 ש' - 1919

8717C0

ציר דלת תא מטען עליון שמאל = 

מקורי566.57כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תחתון ימין - 09

8796116A80

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי610.39לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 2222

87620J9630MZH21 - 'מקורי3,016.00כןיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ

83250N701021 - מקורי453כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

C235508V3B10-11 מקורי167.08לאמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת קד' ימ' ניצב

7575416020

טפט שוכב לדלת קדמית שמאל - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי486.53לאטויוטה קורולה קרוס ש

670020H080(PURE) 22 - 'ש' - 22דלת קד' שמ X מקורי9,335.64לאטויוטה אייגו



77004N700521 - 'מקורי6,593.00כןיונדאי טוסון ש' - 21דלת אח' ימ

759210H070

טפט עומד לדלת קדמית ימין - 22 

(PURE)22 - 'ש X מקורי237.31לאטויוטה אייגו

879100H100(PURE) 22 - 'ש' - 22מראה חיצונית ימ X מקורי1,439.97לאטויוטה אייגו

87731N700021 - 'מקורי1,708.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

5730A048(ח) מקורי5,512.00כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11דלת אח' ימ' -05

מקורי678.81לאאופל מוקה 14-16זכוכית מראה חיצונית שמ' - 9518320014

67460S3N003ZZ(ח) 4ציר תחתון דלת קד' שמ' 06-12D 06-12 'מקורי89.21כןהונדה סיווק ש

C235508W3B(ח) מקורי167.08כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת קד' שמ' ניצב 10-11

5730A047(ח) מקורי5,512.00כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11דלת אח' שמ' -05

76980N700021 - מקורי198לאיונדאי טוסון ש' - 21עוצר דלת קד' שמאל

6325G611- ש' 11-18פנס איתות למראה ימין  C-4 מקורי67.11לאסיטרואן

76990N700021 - מקורי198לאיונדאי טוסון ש' - 21עוצר דלת קד' ימין

82120G200016 - מקורי532לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת קדמית ימין

87810G200016 - 'מקורי415.8לאיונדאי איוניק ש' 16-20משולש קישוט עליון לדלת אח' שמ

87752K4000PGY

כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 21 

מקורי1,600.00לאיונדאי קונה ש' - 18(חשמלי)

87751K4000PGY

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 21 

מקורי1,600.00כןיונדאי קונה ש' - 18(חשמלי)

76004GI00021 - ש' - 21דלת קד' ימין EV 5 מקורי5,637.00כןיונדאי איוניק

V82B857409B9B919 - ש' - 19מראה חיצונית שמ' מתקפלת A1 מקורי1,081.00לאאודי

מקורי1,593.00לאפיאט 500L ש' 13-17מראה חיצונית ימ' - 73555856613

8392463J000CE06-10 'מקורי442.9לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10טפט עומד דלת קד' שמ

828D13529R20 - 'מקורי650.88כןרנו קליאו - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

877523U00013 - 'מקורי1,999.90לאקאיה ספורטג' ש' 13-15כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

876101M20511 - מקורי1,708.80לאקאיה פורטה 09-12מראה חיצונית שמ' עם איתות

D09L5827015 - 4עוצר דלת קד' שמאל = ימיןD/5D 15-21 'מקורי54.57לאמאזדה 2 ש

828768609RV 16 - 'מקורי1,221.10כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' ימ

8793142C0013- 'ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי605.95לאטויוטה

87620C810015-18 'מראה חיצונית ימi20 15-20 מקורי2,251.00לאיונדאי

801001148R18 - מקורי2,106.57כןרנו מגאן סטיישן - 18דלת קד' ימין

87616H90004D - 17 5כיסוי למראה חיצונית שמאלD/4D 17-22 'מקורי174.7כןקאיה ריו ש

BCJH51P50D5119 - 4/5סף מדרכה פלסטיק שמאלD -19 'מקורי1,869.97כןמאזדה 3 ש

76004G500016- מקורי6,055.20כןקאיה נירו 16-23דלת קדמית ימין

808719U000(ח) מקורי345.91כןניסאן נוט ש' 07-13פס קישוט לדלת קד' שמ' 07-10

מקורי4,406.10כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח סף דלת קד' שמ' חיצוני - 13 (ח)6131202270

77003G500016- מקורי6,747.00כןקאיה נירו 16-23דלת אחורית שמאל

87616G500016- מקורי94כןקאיה נירו 16-23כיסוי למראה חיצונית שמאל

86382F200016 - מקורי113לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט עליון לדלת אח' שמאל

D09W6748217 - 'ש' 17-21מנוע למיכל מתיז מים קד CX-3 מקורי94.81לאמאזדה

DB2M5976015 - 4גומי אטימה לדלת קדמית שמאלD/5D 15-21 'מקורי239.38כןמאזדה 2 ש

67002KK01015- מקורי4,985.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת קדמית שמאל

963021700RV 18 - 'מקורי1,912.52לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית שמ

מקורי1,236.63כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08ציר עליון דלת קד' שמ' 03-08 (ח)15993259

86373G500016- מקורי74.4לאקאיה נירו 16-23טפט לדלת קדמית ימין

86381G500016- מקורי82.9כןקאיה נירו 16-23טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

98850A200013 - '5/סטיישן ש' 13-18מגב שמשה אחD מקורי89.1כןקאיה סיד

GBFT50M2019 - מקורי176.46כןמאזדה 6  ש' - 19טפט ניצב לדלת קד' שמאל

758510K01015- מקורי826.26לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

759220K03015- מקורי301.92כןטויוטה היילקס ש' 15-21טפט לדלת קדמית שמאל

D51G691N121 - ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית ימין CX-3 מקורי136.63כןמאזדה



82651H870018 - מקורי508.2לאקאיה סטוניק - 18ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

670010H05015- מקורי3,551.59לאטויוטה אייגו ש' 15-21דלת קדמית ימין

822823950R(ח) מקורי300.03כןרנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת אח' שמאל - 18

670020H05015- מקורי3,551.59לאטויוטה אייגו ש' 15-21דלת קדמית שמאל

76003D700015- מקורי5,433.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת קדמית שמאל

935701M110WK

מתג פיקוד להרמת חלונות בדלת 

מקורי585.2לאקאיה פורטה 09-12קדמית שמאל -09

6800362J00(ח) מקורי1,110.00כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10דלת אח' ימ' 06-10

KB9T69181B17 - 'ש' 17-22מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי1,190.88כןמאזדה

V5E4857508GV 20 - 'מקורי1,470.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מראה חיצונית ימ

7580560050A009- כיסוי סף דלת ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי6,099.46לא13

876112S20014- 'זכוכית מראה חיצונית שמIX35 10-15 מקורי223לאיונדאי

7580660050A009- 'כיסוי סף דלת שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי3,326.98לא13

KB7W51RB0E17 - 'ש' 17-22פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ CX-5 מקורי314.79כןמאזדה

963736747R09- '4כיסוי מראה חיצונית שמD 09-15 'מקורי178.92לארנו פלואנס ש

7576260050

טפט אנכי פלסטיק לדלת אח' שמאל -

09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי412.85לא13

מקורי423.44כןרנו טראפיק ש' 07-10זרוע מגב שמשה אח'7701043992

7431002K80B010- מקורי675.3לאטויוטה קורולה ש' 10-13סך שמש ימין

מקורי190.46כןשברולט ויונט ש' 03-08פס קישוט לדלת קד' ימ' 03-08 (ח)96454918

828204433R13- מקורי1,524.07לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ' ניקל

V566857507AA21 - 'מקורי1,697.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

79390B400014- ש' 14-19מעצור לדלת קד' ימין i10 מקורי168לאיונדאי

879100DB2014- 'מקורי1,186.20כןטויוטה יאריס ש' 14-19מראה חיצונית ימ

794903U000(ח) מקורי120.9כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מעצור לדלת אח' ימ' -13

מקורי17,644.74לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת קד' ימין -4151873855219

828774470RV 15 - 'מקורי1,385.87כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' שמ

A117720020513-19 דלת קד' ימין

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי12,120.05לא13-19

83651J750020 - מקורי275.3לאקאיה אקס סיד - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

GJR950M10C(ח) טפט לדלת קד' ימין - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי185.6כן18

770042W00012- 'מקורי4,909.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15דלת אח' ימ

988503W00013- מקורי93.5כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מגב אחורי

682300D13014- מקורי158.7לאטויוטה יאריס ש' 14-19אטם לדלת אח (גומי גשם) שמאל

V8U0853970L4U812-'ש' 11-18פס קישוט לדלת אח' ימ Q3 מקורי832לאאודי

877303E500(ח) מקורי1,636.40כןקאיה סורנטו ש' 07-09פס קישוט לדלת קד' שמ' 07-09

B5J68535159B9(ח) מקורי78כןסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' שמ' -08

KF8N66350

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי562.23לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

V5E5833055BV 13 - 'מקורי4,861.00לאסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' שמ

822602W00012- מקורי495לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15טפט לדלת קד' שמאל

9300Q4(ח) 'מקורי667.82כןפיג'ו 207 ש' 08-12גומי מרזב דלת אח' ימ

מקורי737.19לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין - 221976320

68281908AO18 - 'מקורי10,648.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22דלת אח' ימ

מקורי737.19לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל - 234693920

877522P000(ח) מקורי1,216.30כןקאיה סורנטו ש' 10-12קישוט סף ימין 10-11

8152F1(ח) מקורי149.02כןפג'ו 308 08-13כיסוי מראה חיצונית ימ' -08



V4KE83790219 - מקורי489לאאודי אי-טרון - 19טפט לדלת קד' ימין

V5JA853289C041(ח) מקורי217כןסקודה ראפיד ש' 13-18טפט לדלת קד' שמאל -13

מקורי610.85כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל - 236395720

BCJH58270B19 - 4/5עוצר דלת קד' שמאל = ימיןD -19 'מקורי79.76לאמאזדה 3 ש

7632A099HA4כיסוי מראה חיצונית שמ' -08  כסףD 08-15 'מקורי479לאמיצובישי לנסר ש

מקורי179.66כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט לדלת קד' ימין -13 (ח)9675438480

V5NA854950N9B9V 17 - 'מקורי1,278.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' ימ

V5H0837205GRU20 - מקורי638לאסיאט לאון ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

מקורי6,695.00לאשברולט מאליבו ש' 16-19דלת אחורי ימין - 2348134816

מקורי696.76כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20טפט לדלת אח' ימין - 227561420

מקורי5,989.70כןסיטרואן ברלינגו - 19דלת קד' ימין - 982042318019

מקורי4,184.62כןפיג'ו 208 ש' 12-14דלת קד' שמ' -12 (ח)9807820780

מקורי4,453.37כןפיג'ו 2008 13-19דלת אח' ימ' -13 (ח)9802969680

V5FA8374763Q720 - מקורי336לאסיאט לאון ש' - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

מקורי4,220.44כןפיג'ו 2008 13-19דלת אח' שמ' -13 (ח)9802969780

V6F9839475C3Q7

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי545לאסיאט ארונה ש' - 1818

P3834068K20M(ח) מקורי130.8כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מגב שמשה אח' 09-13

67365TV0E0112- סט טפט לדלת קד' שמאל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי274.88לא

V7P68576029B9

מסגרת לבית מראה חיצונית ימ' -11 

מקורי126כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17(ח)

מקורי1,279.46לאשברולט טראקס ש' 17-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 9537411417

מקורי1,025.66לאשברולט טראקס ש' 17-18ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 1357488117

V8Y4839904A20 - 4/5טפט אח' לדלת אח' ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי471לאאודי

מקורי1,097.45לאשברולט טראקס ש' 17-18אטם לדלת אח (גומי גשם) שמאל - 9452189217

דלת אח' ימ' 6700360470-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי8,202.00לא13

מקורי993.25לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מראה חיצונית ימ' - 5116740108814

68274939AC14 - 'מקורי12,074.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22דלת קד' שמ

76004L100020 - מקורי7,802.00כןיונדאי סונטה ש' - 20דלת קד' ימין

60117K001020 - מקורי164.36כןטויוטה יאריס ש' - 20משולש המשך מראה ימין

GHK150670E

גומי גשם ניקל לדלת אחורית שמאל - 

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי127.04לא18

60118K001020 - מקורי164.36כןטויוטה יאריס ש' - 20משולש המשך מראה שמאל

87620L504020 - 'מקורי6,701.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מראה חיצונית ימ

87610L504020 - 'מקורי6,701.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מראה חיצונית שמ

8794547060D0

כיסוי למראה חיצונית שמאל - 20 

מקורי430.09לאטויוטה פריוס ש' 16-20(חשמלי)

87752L110020 - מקורי3,222.00כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מקורי547כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן פנימי לדלת אחורית ימין - 678574210019

132856104D 11- 'מקורי8,004.35לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18דלת אח' שמ

מקורי706.34לאטויוטה RAV-4 ש' - 19המשך קישוט סף מדרכה ימין - 769014205019

96210L1050EB20 - מקורי1,323.00לאיונדאי סונטה ש' - 20בסיס לאנטנה

מקורי357לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי משולש חלון דלת קדמית ימין - 682150202019

67010TM8G00ZZ(ח) מקורי3,540.26כןהונדה אינסייט 09-14דלת קד' ימין 09-12

82220G600017 - גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.4לא



V107837167LG13- מקורי485לאסקודה ראפיד ש' 13-18צילינדר דלת קד' ימין

6921160090C1

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

שמאל - 18

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי619.15כן21

93575F20104X19 - מקורי461לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מתג חלון קדמי = אחורי ימין

83140F2000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי499כןיונדאי אלנטרה ש' 1919-20

מקורי1,269.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט לדלת קד' ימ' -73545709408

68144738AE20 - מקורי7,552.00לאדודג' ראם - 20דלת קד' ימין

935712S05010- פסנתר חלונות דלת נהגIX35 10-15 מקורי732לאיונדאי

81410H601019 - מקורי490לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון נעילה דלת אח שמאל

879610E490

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,243.81כןטויוטה היילנדר - 2121

מקורי2,248.90לאטויוטה קאמרי ש' 07-11מראה חיצונית ימ' 879103368007-08

מקורי1,905.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מנגנון לחלון דלת קדמית ימין - 698100262013

מקורי1,351.20לאטויוטה פריוס ש' 07-12מראה חיצונית שמ' 879404711207-08

93571J910018 - מקורי1,539.00לאיונדאי קונה ש' - 18מתג חלון קדמי שמאל

81410J900018 - מקורי940לאיונדאי קונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת אח שמאל

670010K0104D 06- מקורי4,364.45לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15דלת קד' ימין

83220G2000 16 - מקורי347כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין

77003GI00021 - 'ש' - 21דלת אח' שמ EV 5 מקורי5,416.00כןיונדאי איוניק

V82B857410B9B919 - ש' - 19מראה חיצונית ימ' מתקפלת A1 מקורי624לאאודי

83260GI01021 - ש' - 21טפט לדלת אח' ימין EV 5 מקורי496כןיונדאי איוניק

863622K00010-11 (קשת) מקורי111.5לאקאיה סול ש' 10-11טפט לדלת קד' שמאל

V8U0853960RGRU15 - 'ש' 11-18פס קישוט לדלת קד' ימ Q3 מקורי1,691.00לאאודי

8546S309-11 'מקורי744.14לאסיטרואן ג'אמפי 08-11פס קישוט לדלת שירות ימ'  אח

BCKC50M20C5D 19 - 4/5טפט לדלת קד' שמאלD -19 'מקורי189.34כןמאזדה 3 ש

87616AA01021 - מקורי286כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

82250AA00021 - מקורי296כןיונדאי אלנטרה ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

מקורי12,995.22כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת אח' שמ' - 8441260818

D2667015 - 'מקורי1,328.16לאפורד אדג' ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' שמ

83210AA010

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי532כןיונדאי אלנטרה ש' - 2121

87660AA0004X21 - מקורי60לאיונדאי אלנטרה ש' - 21משולש המשך מראה ימין

96210AA000EB21 - מקורי890כןיונדאי אלנטרה ש' - 21אנטנה

V81A833052C17 - 'ש' 17-22דלת אח' ימ Q2 מקורי7,537.00לאאודי

9008Q408-11 (הזזה) 'מקורי5,309.86לאסיטרואן ג'אמפי 08-11דלת שרות צדדי ימ

67824SNAA01ZA06- '4סט טפט דלת אח' ימD 06-12 'מקורי405.95לאהונדה סיווק ש

מקורי438.86לאאופל קרוסלנד X - 18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 3911149918

מרזב קד' שמ' -178522711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי749.85לא

76258TV0G3212 - 'מראה חיצונית שמ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,895.46לא

5757A021(ח) מקורי1,772.40כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 08-09

V5N0831055B(ח) מקורי5,505.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10דלת קד' שמ' -08

מקורי14,681.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22דלת קד' ימין -5054981817

V3V1857507DV  15-17 'מקורי2,233.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמ

פס קישוט עומד לדלת קד' שמ' -11 (ח)1751091

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי772.34כן

7410A029XA(ח) מקורי122כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת קד' שמ' 04-08 עמוד

8546Q1(ח) מקורי188.89כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' שמ' -10

7576147010

טפט לדלת אחורית ימין (עומד קדמי) 

מקורי125.22כןטויוטה פריוס ש' 07-1007-12 (ח)



76522Q000021 - טפט קשת עליון לדלת קדמית ימיןi20 - 21 מקורי240כןיונדאי

82871BR11A10- 'מקורי306.75לאניסאן קשקאי ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' שמ

V6Q6955435D08- 'מקורי34לאסקודה רומסטאר ש' 08-15כיסוי בורג זרוע מגב שמשה אח

87611Q0100

זכוכית מראה חיצונית שמ' - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי523כןיונדאי

D651508V2A

 5D 07-11 טפט  לדלת אח' ימ' קשת

מקורי85.13כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(ח)

808195FA5A20 - מקורי208.78כןניסאן מיקרה - 20טפט לדלת קד' שמאל

V3V0857701BRAA13 - מקורי3,164.00לאסקודה אוקטביה 13-16חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

72410TL000312- מקורי429.31כןהונדה אקורד ש' 12-15אטם לדלת קד' ימין

V5FB857508N9B9(קופרה) מקורי1,609.00לאסיאט לאון ש' - 20מראה חיצונית ימ' - 21

6932068L00M16 - מקורי92.7כןסוזוקי בלנו ש' 16-18ציר דלת קדמית שמאל עליון

760043W00110-16 מקורי3,482.70לאקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת קד' ימין

V56583305617 - מקורי7,981.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22דלת אחורית ימין

מקורי110.52כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית שמ' -161070798014

804015FA6A20 - 'מקורי160.43כןניסאן מיקרה - 20ציר עליון לדלת קד' שמ

V5F4867367A9B913 - מקורי467לאסיאט לאון ש' 12-19גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

6800284M00000(ח) מקורי4,021.80כןסוזוקי סלריו 16-18דלת קד' שמ' - 16

V5F4837901G04113 - מקורי230לאסיאט לאון ש' 12-19טפט לדלת קד' שמאל

60409AJ0759P(ח) (סטיישין) ש' 09-14דלת אח' שמ' -10 B4 מקורי2,715.00כןסובארו

מקורי2,748.68לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 5112985069420

288B55277R15 - מקורי98.91כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגב שמשה קד' ימין

מקורי8,614.64כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20(ח) דלת קד' שמ' -898108132312

מקורי189.3כןשברולט ספארק 15-18צופר גבוה - 9537448515

V8W1857410N9B916 - 'ש' 16-19מראה חיצונית ימ A4 מקורי827לאאודי

2415308

עוצר דלת אח' ימין = שמאל - 20 

SW/4D20 - '4 שD/5/SW מקורי313.72כןפורד פוקוס

V5K1837015J17 - מקורי1,094.00כןסיאט לאון ש' 12-19צילינדר לדלת קדמי שמאל

6451163J20P41מקורי846.9כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10סף תחתון שמאל

863723W00010- מקורי123.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט קשת לדלת קד' ימין

256205FA0A20 - מקורי335.07כןניסאן מיקרה - 20צופר טונים נמוכים

76203TZAG0120 - מקורי481.06כןהונדה ג'אז ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

V3V5845210BTJV1

קישוט דלת אח ימין (כולל חלון משולש) 

מקורי1,295.00כןסקודה סופרב ש' 15-22- 15

V8W1857410P9B9

מראה חיצונית ימ' מתקפלת עם חימום -

מקורי854לאאודי A4 ש' - 20 20

מקורי5,274.23כןסיטרואן קקטוס 15-20דלת אח' ימ' -980107008015

מקורי767.14כןשברולט טראקס ש' 13-16קישוט סף קדמי ימין - 9537412813

BBM4508W209- 4/5טפט לדלת אח' שמ' קשתD 09-13 'מקורי54.48לאמאזדה 3 ש

מקורי295.27לאפורד קוגה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 522090013

V5C7857508R11- 'מקורי1,072.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מראה חיצונית ימ

804305FA0A20 - מקורי387.14כןניסאן מיקרה - 20עוצר דלת קד' שמאל = ימין

517710K330

 4X4 (אלומיניום ) כיסוי סף מדרכה ימין

מקורי3,872.57לאטויוטה היילקס ש' 15-21- 15

9008X2(ח) ש' 11-18דלת אח' ימ' -11  C-4 מקורי6,083.16כןסיטרואן

מקורי186.49כןפורד פיאסטה ש' 13-18טפט קשט לדלת קד' שמאל-13 (ח)1546809

863821M000(ח) מקורי93.2כןקאיה פורטה 09-12טפט לדלת אח' שמאל (קשת) -09

8546AC(ח) מקורי578.7כןפיג'ו 5008 10-16פס קישוט לדלת אח' שמ' -11

87621H603021 - מקורי275לאיונדאי אקסנט 19-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי8,915.46לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלת אח' שמ' - 670041628022

76004Q000021 - דלת קד' ימיןi20 - 21 מקורי7,722.00לאיונדאי

מקורי2,146.38לאאופל מוקה 14-16בית מראה חיצונית שמ' - 3902966314



6325J511- מקורי368.08כןפיג'ו 508 ש' 11-18פנס איתות למראה ימין

77521Q000021 - טפט קדמי לדלת אחורית ימיןi20 - 21 מקורי240כןיונדאי

87610J9660MZH21 - 'מקורי3,016.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

77003N700521 - 'מקורי6,593.00כןיונדאי טוסון ש' - 21דלת אח' שמ

מקורי149.34כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פס קישוט לדלת אח' ימ' - 12 (ח)95273454

67420S3N003ZZ(ח) 4ציר תחתון דלת קד' ימין 06-12D 06-12 'מקורי219.16כןהונדה סיווק ש

83270N701021 - מקורי493כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

7576416020

טפט שוכב לדלת אחורית שמאל - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי303.11לאטויוטה קורולה קרוס ש

759220H070

טפט עומד לדלת קדמית שמאל - 22 

(PURE)22 - 'ש X מקורי237.31לאטויוטה אייגו

מקורי242.5כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 12 (ח)1608180980

מקורי2,315.60כןסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14דלת אח' שמ' -5D 08 (ח)6800480810

879610H060

זכוכית מראה חיצונית שמ' - 22 

(PURE)22 - 'ש X מקורי362.91לאטויוטה אייגו

87621N703021 - מקורי1,248.00כןיונדאי טוסון ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

759240D390(היברידי) מקורי238.2לאטויוטה יאריס ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל - 20

מקורי8,043.64לאסיטרואן ג'אמפי - 18דלת הזזה אח' ימ' עם חלון - 981189798018

מקורי185.8לאטויטה אוריס ש' 07-09טפט קשת לדלת אח' ימ' 759250202007-11

V3C8831056H(ח) דלת קד' ימין -08CC 08-11 'מקורי5,461.00כןפולקסווגן פאסט ש

82661N711021 - מקורי1,051.00כןיונדאי טוסון ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

מקורי1,202.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14ידית דלת הזזה אח' ימ' - 73563120207

BCY17202XB5D 19 - '4/5דלת אח' ימD -19 'מקורי2,627.10כןמאזדה 3 ש

מקורי4,845.65לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת קד' ימין -898268839012

96611N900021 - מקורי347כןיונדאי טוסון ש' - 21צופר טונים נמוכים

V8V0837206AGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי1,493.00לאאודי A1 ש' - 1919

670040H03015- מקורי3,241.93לאטויוטה אייגו ש' 15-21דלת אחורית שמאל

87610D705015-18 מקורי3,212.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית שמאל

781500579R09 - מקורי81.89לארנו קנגו 09-18ציר תחתון לדלת הזזה

759220H04115- מקורי238.2כןטויוטה אייגו ש' 15-21טפט לדלת קדמית שמאל

759210H04115- מקורי238.2לאטויוטה אייגו ש' 15-21טפט לדלת קדמית ימין

770031D010(ח) מקורי1,890.10כןקאיה קארנס ש' 07-10דלת אח' שמ' -07

87626G601017 -  כיסוי למראה חיצונית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי141.8כן

87611G6050

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי206.8לא

86363D300015- מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט לדלת קדמית שמאל

82620G6010ASB17 - ידית  פנימית לדלת אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי129.8לא

256104488R17 - 4 ש' 17-23צופר גבוהD מקורי307.29לארנו גרנד קופה

V4L1955408B1P915 - 'ש' 15-21זרוע מגב שמשה אח Q7 מקורי456לאאודי

מקורי4,564.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17דלת אח' ימ' -09 (ח)1353055080

A2537306304(קופה) דלת אח' שמ' -17

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,804.52לאש' 15-21

90422FJ021(ח) מקורי225כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת קד' ימין (קשת ) -13

6800351K00000(ח) מקורי2,340.00כןסוזוקי ספלאש 09-15דלת אח' ימ' -09

98815A410017 - זרוע מגב אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי102.8לא



BHN959760C13 - '4/5גומי אטימה לדלת קד' שמD 13-18 'מקורי162.97לאמאזדה 3 ש

DB2M5841X4615-19  4ידית חיצונית לדלת קד' ימיןD/5D 15-21 'מקורי163.26לאמאזדה 2 ש

88880G6600WK17 - (זכר) חגורת בטיחות קד' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי844.2לא

מקורי733.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20גומי גשם לדלת קדמית ימין - 757104704016

מקורי733.25כןטויוטה פריוס ש' 16-20גומי גשם לדלת קדמית שמאל - 757204704016

801019809R18 - 'מקורי5,134.76לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת קד' שמ

861903X00011-ש' 11-15משולש המשך מראה ימין i35 מקורי119לאיונדאי אלנטרה

83661D700015 - 'מקורי353לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית דלת אח' ימ

A156720010515-19 'ש' 13-19דלת קד' שמ GLA X156 מקורי20,547.36לאמרצדס

90422FJ040(ח) מקורי180כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת קד' ימין (ניצב אח') -13

76004C820016- קרוס 16-18דלת קדמית ימין i20 מקורי5,632.00לאיונדאי

801867926R20 - 'מקורי1,730.35לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ

87610A7BC016 -'מקורי2,505.40לאקאיה פורטה 13-18מראה חיצונית שמ

מקורי1,041.85כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מראה חיצונית ימין-879010606015

87626J701019 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי למראה חיצונית ימיןD מקורי261.1כןקאיה סיד

V5L0853535C9B914 - 'מקורי148לאסקודה יטי 14-18פס קישוט לדלת אח' שמ

67010TZBG00ZZ20 - מקורי6,004.90לאהונדה ג'אז ש' - 20דלת קד' ימין

מקורי16,247.42לאלקסוס UX200 ש' - 19דלת קד' שמ' - 670027908519

7632B26713-מראה חיצונית שמ' +זכוכית

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,071.00כן16

מקורי946.37כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לדלת קד' ימ' - 8424176217

67510T8MG00ZZ15- ש' 15-18דלת אחורית ימין HRV מקורי5,491.61לאהונדה

GSYD5802XJ08- מקורי2,177.05לאמאזדה 6  ש' 08-13דלת קד' ימין

7405A56613- משולש קישוט לדלת קדמית ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי98כן16

מקורי2,435.99כןפורד קוגה ש' 13-18קישוט סף שמאל - 17 (ח)2010998

7405A56513- 'משולש קישוט לדלת קד' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי164לא16

V65785750719 - 'מקורי1,280.00לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית שמ

826075FA0A20 - מקורי252.81כןניסאן מיקרה - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

V2K5857521C16 - 'מקורי743לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית שמ

H210A1HAMB(ח) מקורי2,320.97לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13דלת אח' שמ' בלי חורים -11

90422FG151(ח) ש' 08-13טפט עומד קד' לדלת אח' שמ' -08 B3 מקורי149כןסובארו

BBM4508V6A09- 4/5טפט לדלת אח' ימ' קטןD 09-13 'מקורי37.67כןמאזדה 3 ש

מקורי317כןפיאט פנדה ש' 04-11פס קישוט לדלת אח' ימ' 04-09 (ח)735518754

מקורי780.74לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19זכיכוית עליונה מראה חיצונית שמ' - 910811290019

V8K0831401J(ח) מקורי283כןסיאט איביזה  ש' 09-16ציר עליון דלת קד' שמ -09

V65785750819 - 'מקורי1,625.00לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית ימ

60009FL0409P18 - ש' - 18דלת קד' ימין XV מקורי5,100.00כןסובארו

YQ00173980(ח) איירקרוס - 18דלת אח' שמ' - 18 C3 מקורי4,645.18כןסיטרואן

87751G630018 - כיסוי סף שמאלGT LINE - 18 מקורי1,063.40לאקאיה פיקנטו

CC2969121B10- 'מקורי345.51כןמאזדה 5 ש' 10-18(ח) בית מראה חיצונית ימ

H010M1HAAB11-12 מקורי2,945.85לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13דלת קד' ימין בלי חורים

91036AJ05110- 'ש' 09-14מראה חיצונית שמ B4 מקורי1,920.00לאסובארו

6370B679(ח) צילינדר לדלת קדמי -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי743כן16

D3695420 - מקורי506.14לאפורד אקספלורר ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל

7.70E+55

דלת אח' ימ' (לדגם עם קישוט) 05-10 

מקורי3,708.00כןיונדאי טוסון ש' 05-10(ח)



V3V0857522C

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין 15-

מקורי1,918.00כןסקודה סופרב ש' 1715-22

5700B68213- מקורי3,994.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת קד' ימין עם חור לצילינדר

V8X0831408A18 - מקורי112כןסקודה סופרב ש' 15-22ציר דלת קדמית ימין עליון

814810D14012-(עם חור) מקורי65.94כןטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין

156112968

גריל תחתון שמאל בלי חור לערפל עם 

מקורי432.68לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22חור לחיישן 16-20

מקורי1,640.74לאאיוויז U5 ש' - 21קלקר למגן אח' - 86170790121

מקורי2,450.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מגן קדמי חיצוני - 138166130022

מקורי79כןלנצ'יה דלתא 11-12תומך שמאל (ארוך)למגן קדמי-11 (ח)51808853

מקורי612.42כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך מרכזי למגן קדמי - 13 (ח)5202942110

V4G08075782ZZ15 - ש' 12-17פס קישוט למגן קדמי A6 מקורי948כןאודי

865202T50014- מקורי750.1כןקאיה אופטימה ש' 12-15קלקר למגן קדמי

29130A610012-מגן מנוע קדמי שמאלי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי397כן/סטישין

V80A807278D21 - ש' 17-22תומך ימין למגן קדמי Q5 מקורי131לאאודי

V80A807095E21 - ש' 17-22תומך עליון שמאל למגן קדמי Q5 מקורי391לאאודי

A25388057039999

מגן אח' חיצוני עם חיישנים - 20 

(COUPE)

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי17,823.12לאש' 15-21

6400G28013- מקורי6,938.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי חיצוני+כנפון

71593T5AJ5018 - 'מקורי175.88כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך ימ' למגן אח

6400G34713- מקורי4,089.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן קדמי חיצוני+חורים לשפריצר

A205885113814-21 פח אבנים/ספוילר אחורי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי5,831.00לא14-21

מקורי516.26כןפיג'ו 107 ש' 08-14(ח) כיסוי עליון למצננים - 160798788012

1617536780

סט פסי קישוט למגן קדמי ימין + שמאל 

מקורי1,058.98כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18- 16

86355B900014- ש' 14-19תומך מרכזי פנימי למגן קדמי i10 מקורי786כןיונדאי

71513TGGE001.5L 17 - 5כיסוי במגן אחורי חיצוני ימיןD 17-22 'מקורי1,464.52לאהונדה סיווק ש

850100054S17-21 4 ש' 17-23מגן אח' חיצוני עם חיישניםD מקורי4,059.27כןרנו גרנד קופה

86514B900014-16 ש' 14-19תומך צדדי ימין למגן קדמי i10 מקורי365כןיונדאי

A2058802106999919-21  מגן אח' חיצוני

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי18,889.74לא14-21

מקורי195.62כןפיג'ו 107 ש' 08-14(ח) גריל תחתון שמאל+חור לפנס -160798778012

מקורי430.7לאפורד פוקוס ש' 08-11סורג מגן קדמי 149751008-09

V8V3807241BGRU'ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד A3 מקורי145לאאודי

86528B900014-16 ש' 14-19גריל תחתון ימין+חור i10 מקורי345כןיונדאי

525210F01009- מקורי526.13לאטויוטה וורסו 09-12חיזוק קדמי עליון

מקורי862.52כןשברולט טראוורס 13-16גריל תחתון ימין ללא חור - 13 (ח)20983807

86527B900014-16 ש' 14-19גריל תחתון שמאל+חור i10 מקורי345כןיונדאי

מקורי37.54לאאופל קורסה ש' 15-19תומך צדדי ימין למגן קדמי - 3900356515

A2478803501999920- ש' 20-מגן קדמי חיצוני GLA H247 מקורי17,964.27לאמרצדס

87610G2080

מראה חיצונית שמ' מתקפלת עם 

מקורי3,716.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חימום - 16

מקורי8,808.94כןאופל מוקה ש' - 21דלת אח' שמ' - 983750718021

7598947011

טפט לדלת אחורית שמאל (ניצב אח' 

מקורי109.63כןטויוטה פריוס ש' 07-12קטן) 07-10 (ח)

87620J9010SS7

מראה חיצונית ימ' - 20 היברידי 

(PREMIUM)18 - 'מקורי3,206.00לאיונדאי קונה ש

22775456

פס קישוט ניקל תחתון לדלת אח' ימ' - 

מקורי897.2לאשברולט סילברדו 1513-19

828701HA2A(ח) מקורי359.41כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פס קישוט לדלת אח' ימ' -11



22775443

פס קישוט ניקל תחתון לדלת קד' ימ' - 

מקורי1,089.74לאשברולט סילברדו 1513-19

מקורי5,034.00לאפיאט 500 ש' - 21דלת קד' שמ' - 5213770321

863622P000(ח) מקורי101.2כןקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' שמ' קשת 10-11

7410A034XA(ח) מקורי79.13כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת אח' ימ' 04-08 קשת

82260GI00021 - ש' - 21טפט עומד לדלת קד' ימין EV 5 מקורי381לאיונדאי איוניק

C513508V2B(ח) מקורי85.13כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט  לדלת אח' ימ' ניצב -10

6800361M0113- 'קרוסאובר 13-16דלת אח' ימ SX4 מקורי4,539.80כןסוזוקי

98347969XK21 - מקורי798.06כןאופל מוקה ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

V81A8539594W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ Q2 מקורי1,016.00לאאודי

04631TEZY00ZZ18 - 4פח סף מדרכה ימיןD -18 'מקורי1,743.07כןהונדה סיווק ש

מקורי2,916.00לאלקסוס ES ש' 19-23כיסוי סף מדרכה ימין - 758513391619

V81A8539704W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' ימ Q2 מקורי620לאאודי

BCJH72410FPR19 - 4/5ידית חיצונית לדלת אחורית ימיןD -19 'מקורי157.57לאמאזדה 3 ש

V3T5839902A(ח) מקורי197כןסקודה סופרב ש' 13-15טפט לדלת אח' ימין

B3T0837643

פס קישוט לחלון קד' שמ' (קשת) ניקל -

מקורי325כןסקודה סופרב ש' 1413-15 (ח)

מקורי1,049.07כןטויוטה קאמרי ש' 07-11טפט לדלת אח' ימ' קשת 07-11 (ח)7576333080

42353628

אטם לדלת אח' (גומי גשם) ימין - 15 

מקורי426.17כןשברולט ספארק 15-18(ח)

42353627

אטם לדלת אח' (גומי גשם) שמאל - 

מקורי426.17כןשברולט ספארק 1515-18 (ח)

V5FB857508M9B920 - 'מקורי1,609.00לאסיאט לאון ש' - 20מראה חיצונית ימ

863932P00010-11  מקורי62.9לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת אח' ימ' ניצב אחורי

מקורי130.31כןטויוטה קאמרי ש' 07-11טפט לדלת אח' ימ' ניצב 07-11 (ח)7576133010

98347971XK21 - מקורי859.13לאאופל מוקה ש' - 21טפט לדלת אח' ימין

DFY17202XJ(ח) 5דלת אח' ימ' 07-11D 07-14 'מקורי2,192.47כןמאזדה 2 ש

9023XH(ח) R=L -08 'מקורי506.76כןפיג'ו 207 ש' 08-12גומי קדר לדלת אח

98510G200016 - 'מקורי441כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנוע למיכל מתיז מים קד

6932063JA0(ח) מקורי152.7כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת קד' שמ' עליון-13

832502W00012- מקורי260לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15טפט קדמי לדלת אח' שמאל

86363B200014- מקורי98.9לאקאיה סול ש' 14-18טפט לדלת קד' שמאל

963028075R20 - 'מקורי1,816.00כןרנו קליאו - 20מראה חיצונית שמ

806B04979R

ידית חיצונית דלת קד' שמ'+פקק שחור -

094D 09-15 'מקורי295.09לארנו פלואנס ש

828502W00012- מקורי258כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לדלת קד' שמ' ניקל עליון

678620D121(ח) מקורי726.52כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי מסגרת לדלת קד' שמ' -14

מקורי115.44לאשברולט ספארק 15-18טפט לדלת אח' שמאל - 4251432115

96610A7000(ח) מקורי204.5כןקאיה פורטה 13-18צופר -13

D10E51RC0H

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

מקורי487.61לאמאזדה CX-3 ש' 1717-21

828205393R(ח) 4 ש' 17-23גומי גשם לדלת אחורית ימין - 17D מקורי1,060.92כןרנו גרנד קופה

601170D19014- 'מקורי504.09כןטויוטה יאריס ש' 14-19המשך משולש מראה חיצונית ימ

838503Z300(ח) פס קישוט לדלת אח' שמ' ניקל -12CW/4D i40 12-15  מקורי475כןיונדאי

מקורי89.03לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' שמאל פנימי -759764702007

82651A7011

ידית פתיחה לדלת קדמית = אחורית 

מקורי189לאקאיה פורטה 13-18ימין = שמאל - 13

804218851R17 - 4 ש' 17-23ציר תחתון לדלת אחורית שמאלD מקורי317.5לארנו גרנד קופה

מקורי307.16לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת אח' שמאל פנימי - 759784702007

מקורי175.67לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' שמאל7598647020

מקורי355.34לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' ימין (ח)7598547020

822835180R13 - מקורי279.68לארנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת אח' ימין



876204P400

מראה חיצונית ימ' -12 (ללא קיפול 

מקורי1,181.00לאיונדאי i20 12-15חשמלי)

GCBN69121V 19 - 'מקורי880.48לאמאזדה 6  ש' - 19מראה חיצונית ימ

79490A7000(ח) מקורי103.7כןקאיה פורטה 13-18מעצור דלת אח' ימ' -13

8791568010B305- 4כיסוי מראה חיצונית ימ' כסףD 05-07 'מקורי241.6לאטויוטה קורולה ש

963027188R15-17 'מקורי1,351.00לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית שמ

108352001D21 - מקורי660.78לאטסלה מודל 3 ש' - 21טפט שוכב לדלת קדמית ימין

5VX84LXHAA15 - 'מקורי1,238.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי9,232.62לאוולוו V-40 ש' 13-18דלת קד' שמ' - 3232101813

808704637R13 - 5טפט קדמי לדלת קד' ימיןD 13-19  מקורי564.9לארנו קליאו

831101J000

אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמ' -12 

מקורי353כןיונדאי i20 12-15(ח)

מקורי4,556.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת קד' ימין -670014711113

BCJH50660F19 - מקורי252.79כןמאזדה 6  ש' - 19גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין

826611Y01011- 5ידית חיצונית דלת קד' ימין לצבעD 11-16 מקורי121.5לאקאיה פיקנטו

75730F401017 - גומי גשם לחלון לדלת אחורית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי399.88לא22

V8Y1857528GRU20 - 4/5כיסוי למראה חיצונית ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי260לאאודי

V8X4833406A

ציר דלת קדמית = אחורית ימין תחתון - 

מקורי124לאסיאט איביזה  ש' 1717-22

759240D010(ח) מקורי117.75כןטויוטה יאריס ש' 07-11טפט עמוד דלת אח' שמ' -07

93570C81214X19 - מתג חלון קדמי שמאלi20 15-20 מקורי886לאיונדאי

מקורי480לאפיאט טיפו ש' 16-18טפט לדלת אח' ימין - 73563198716

86392F900019 - מקורי122כןיונדאי אקסנט 19-22טפט עליון לדלת אח' ימין

מקורי145כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט פנימי לדלת אח' ימין - 759874206019

8791033K3021 - 'מקורי4,284.74לאטויוטה קאמרי ש' - 18מראה חיצונית ימ

82530G2000

גומי מוביל שמשה דלת קדמי שמאל - 

מקורי956כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

68162B1010

אטם(גומי גשם חיצוני) לדלת קד' שמ' -

מקורי237.8לאדייהטסו סיריון ש' 0606-11 (ח)

V576857508AR9B9(קופרה) מקורי1,736.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ' - 20

8791506130A018 - 'מקורי849.69לאטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי מראה חיצונית ימ

82140B9000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי89לאיונדאי i10 ש' 1414-19

93570G2020MGS19 - מקורי586לאיונדאי איוניק ש' 16-20מתג חלון קדמי שמאל

93580D30314X15 - מקורי432לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג חלון אחורי שמאל

87610L5020(PERMIUM) 20 - 'מקורי4,658.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מראה חיצונית שמ

87915B1010W906- 'מקורי205לאדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי מראה חיצונית ימ

V6F1857507H9B9V 17 - 'מקורי877לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית שמ

75860K201021 - מקורי2,069.68כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87810B900014 - 'ש' 14-19קישוט חיצוני שמשה שמ' אח i10 מקורי110לאיונדאי

750780D02021 - 'מקורי1,670.82כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

87732S1000CA19 - 'מקורי1,720.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת אח' ימ

6814202360

גומי אטימה לחלון לדלת אחורית ימין - 

194D 19 - 'מקורי552.42לאטויוטה קורולה ש

83840D700015 - מקורי461לאיונדאי טוסון ש' 15-20משולש קישוט לדלת אחורית ימין

מקורי1,038.38לאסיטרואן C-4  ש' 11-18מראה חיצונית ימ' 160702458011-12

8546Y6(ח) מקורי327.97כןפיג'ו 3008 10-16פס קישוט לדלת אח' שמ' -10

מקורי691.78לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ' - 1042372621

759210H080(PULSE) 22 - ש' - 22טפט לדלת קד' ימין X מקורי237.31כןטויוטה אייגו

1607028680

מראה חיצונית שמ'+ כיסוי +איתות 11-

מקורי1,772.62כןסיטרואן C-4  ש' 1211-18 (ח)



מקורי468לאפיאט 500X ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית ימ' - 7177800015

87650K70104X20 - ש' - 20משולש המשך מראה שמאל i10 מקורי149כןיונדאי

87621Q002021 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןi20 - 21 מקורי526לאיונדאי

V3C8833055D(ח) דלת אח' שמ' -08CC 08-11 'מקורי7,919.00כןפולקסווגן פאסט ש

77512K700020 - ש' - 20טפט עליון לדלת אח' שמאל i10 מקורי170כןיונדאי

82651Q020021 - ידית חיצונית לדלת קדמי שמאלi20 - 21 מקורי637לאיונדאי

9006S0(ח) מקורי5,369.62כןפיג'ו 508 ש' 11-18דלת אח' שמ' -11

77004GI00021 - 'ש' - 21דלת אח' ימ EV 5 מקורי5,416.00כןיונדאי איוניק

87732GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ EV 5 מקורי867לאיונדאי איוניק

75926B1010(ח) מקורי206.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11טפט דלת אח' שמ' ניצב -06

5730A244(ח) מקורי4,564.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09דלת אח' ימ' 08-09

8152H410-  'מקורי798.78לאפיג'ו 3008 10-16כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי12,995.22לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת אח' ימ' - 8441260918

82260AA00021 - מקורי296כןיונדאי אלנטרה ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

82661AA21021 - מקורי852לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

735705166V 16 - 'מקורי1,276.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית ימ

5727A030(ח) מקורי2,835.84כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פס קישוט לדלת קד' ימ' 08-09

83220AA01021 - מקורי532כןיונדאי אלנטרה ש' - 21אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

82220AA01021 - מקורי537לאיונדאי אלנטרה ש' - 21אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

מקורי7,546.50כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19דלת קד' ימין - 982576548019

7575647010

טפט דלת קדמית שמאל ניצב 07-10 

מקורי73כןטויוטה פריוס ש' 07-12(ח)

82210AA010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי537לאיונדאי אלנטרה ש' - 2121

V5E5833052B4D 13- 'מקורי7,753.00כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' ימ

7592147011

טפט לדלת קדמית ימין קשת 07-10 

מקורי268.79כןטויוטה פריוס ש' 07-12(ח)

760042D022(ח) מקורי3,856.41כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03דלת קד' ימין 01-06

מקורי197.37לאאם ג'י EHS ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 1056218521

87660N700021 - מקורי496לאיונדאי טוסון ש' - 21משולש המשך מראה ימין

87650N700021 - מקורי496לאיונדאי טוסון ש' - 21משולש המשך מראה שמאל

מקורי5,657.39לאאופל קורסה ש' - 20דלת אח' שמ' - 983770608020

87731J9NA0SAW 21 - 'מקורי529לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לדלת אח' שמ

87610C8101V 19 - 'מראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי2,795.00לאיונדאי

876203X16011-13 (מושלמת) 'ש' 11-15מראה חיצונית ימ i35 מקורי631לאיונדאי אלנטרה

52155064V 15 - מקורי7,169.00לאפיאט דובלו ש' 10-18דלת קד' ימין

828762614R

פס קישוט לדלת אח' ימ' בלי חור -13 

מקורי481.35לארנו קליאו  5D 13-19(ח)

מקורי2,185.27לאטויוטה פריוס ש' 13-15מראה חיצונית ימ' -879104732113

966202H000(ח) 5צופר -07D 07-12 'ש i30 מקורי330כןיונדאי

988121H00011- '5כיסוי זרוע מגב שמשה אחD 11-16 מקורי16.8לאקאיה פיקנטו

813101Y08011- '5מנעול דלת קד' שמD 11-16 מקורי370.2לאקאיה פיקנטו

DG8G691G7V 15-16 '4זכוכית מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי133.11לאמאזדה 2 ש

KA3J6912115 - 'ש' 12-16מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי1,190.88כןמאזדה

77003C500015- מקורי8,646.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20דלת אחורית שמאל

07DG8G691N76617 - '4כיסוי מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי223.28לאמאזדה 2 ש

828201148R(ח) מקורי502.83כןרנו טווינגו ש' 16-18פס קישוט לדלת אח' ימ' - 16

V8K0857535F12- 'ש' 12-19זכוכית מראה חיצונית שמ A3 מקורי779לאאודי

735422832

פס קישוט לדלת קד' שמ' (המשך קשת 

מקורי1,741.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14לכנף) -07 (ח)



988501H000(ח) (סטישין)09-12מגב שמשה אח' 09-12 CW i30 מקורי98.33כןיונדאי

K131508V117 - ש' 17-22טפט פנימי לדלת קד' ימין CX-5 מקורי37.67לאמאזדה

87732C520015- מקורי1,697.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לדלת אחורית ימין

KB7W59760A(ח) ש' 17-22גומי אטימה דלת קד' שמ' - 17 CX-5 מקורי234.12כןמאזדה

833303593R(ח) מקורי268.94כןרנו טווינגו ש' 16-18טפט לדלת אח' ימין - 16

801008869R4D  17 - 4 ש' 17-23דלת קדמית ימיןD מקורי5,153.35כןרנו גרנד קופה

82260C500015- מקורי683.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20טפט לדלת קדמית ימין

מקורי15,865.64לאב.מ.וו X6 ש' - 20דלת קד' שמ' -4100849744120

83260C500015- מקורי478.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20טפט לדלת אחורית ימין

V3V0837644FJV115 - 'מקורי612לאסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' ימ

DB2M5921015 - '4ציר עליון לדלת קד' שמD/5D 15-21 'מקורי120.85לאמאזדה 2 ש

822341344R16 - מקורי969.05לארנו קדג'אר 16-20טפט אחורי לדלת אח' ימין

7585047020A013- מקורי4,317.41כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי סף דלת ימין

988501J00109-12 'מגב שמשה אחi20 09-12 מקורי119.03לאיונדאי

DB2M7221015 - '4ציר עליון דלת אחורית ימD/5D 15-21 'מקורי146.03לאמאזדה 2 ש

806064489R

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי666.2כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23ימין - 17

DG9A691G1V 15-16 '4זכוכית מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי117.02כןמאזדה 2 ש

מקורי310.26כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט לדלת אח' שמאל -757624703013

82610C8000SDH15- 'ידית פנ' לדלת קד' שמi20 15-20 מקורי596לאיונדאי

963027851R17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית שמD מקורי1,679.12לארנו גרנד קופה

828D01474R20 - 'מקורי1,632.90לארנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת אח' ימ

H2100BA6MA10- 'מקורי5,180.61לאניסאן ג'וק 10-14דלת אח'  ימ

821008513R(RS LINE) 20 - 'מקורי5,969.77לארנו קליאו - 20דלת אח' ימ

801005036R

 INTENSE/RS) 20- דלת קד' ימין

(LINE20 - מקורי5,969.77לארנו קליאו

מקורי243.26לאטויוטה קאמרי ש' 15-17טפט לדלת אחורית שמאל-757620614015

מקורי243.26לאטויוטה קאמרי ש' 15-17טפט לדלת אחורית ימין-757610614015

8546R404- 'מקורי378.79כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לדלת אח' ימ

82661F2020

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי583כןיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

A213720020516- דלת קד' ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי14,503.10לאמרצדס

87620A410017 - מקורי2,012.20לאקאיה קארנס ש' 13-18מראה חיצונית ימין

963010445R16 - 'מקורי895.19לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית ימ

V8X0857536D11 - 'ש' 11-18זכוכית למראה חיצונית ימ A1 מקורי702לאאודי

מקורי112.91כןשברולט ויונט ש' 03-08פס קישוט לדלת קד' שמ' 03-08 (ח)96454917

770041F050(ח) מקורי1,459.70כןקאיה ספורטג' ש' 06-09דלת אח' ימ' 06-08

90422FJ110(ח) מקורי150כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת אח' שמאל (קשת)-13

98812A400014 - 'ש' 14-19כיסוי זרוע מגב שמשה אח i10 מקורי29לאיונדאי

87751G6700

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,240.60כן

87722G6700(X LINE) 20 - 'פס קישוט לדלת קד' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי340.7כן

A213730020516- 'דלת אח' ימE 16-22 קלאס W213 מקורי12,001.56לאמרצדס

67001F401017 - דלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,605.00כן22

67004F401017 - דלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,520.00כן22



93576A601012 - מתג חלונות לדלת קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי310כן/סטישין

82651H8000

ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 17 

מקורי94.6לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22(ח)

832103W02010 - 'מקורי267כןקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי גשם לדלת אח' שמ

5730B55815- 'מקורי3,395.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' ימ

מקורי1,052.73כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08ציר תחתון דלת קד' שמ' 03-08 (ח)19120098

113065400A21 - מקורי709.56לאטסלה מודל 3 ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי20,956.70לאוולוו XC90 ש' 15-22דלת קד' ימין - 3213321715

82651D9730

ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל - 16 

V16-21 'מקורי711.6לאקאיה ספורטג' ש

5727A48415- 'מקורי1,869.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי820.31לאטויוטה פריוס ש' 13-15מעצור לדלת אח' ימין=שמאל - 686304703113

86393G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט ניצב אחורי לדלת אחורית ימין

6405V5(ח) מקורי121.56כןפיג'ו 107 ש' 08-14זרוע מגב שמשה אח' - 08

GS1D508V4

טפט לדלת אחורית ימין ניצב (קדמי) 

מקורי42.35כןמאזדה 6  ש' 08-1208-13 (ח)

91039FG03008-11 'ש' 08-13זכוכית מראה חיצונית שמ B3 מקורי99לאסובארו

67366T7AJ0119 - ש' - 19טפט לדלת קד' שמאל HRV מקורי269.19כןהונדה

5702A15313- 'ציר תחתון דלת קדמית שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי219לא16

98128565XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ C-3 מקורי1,569.25כןסיטרואן

D3696820 - 'מקורי1,913.71לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי206.04כןפיג'ו 3008 17-21זרוע מגב שמשה אח' - 161809588017

מקורי780.74לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19זכוכית עליונה מראה חיצונית ימ' - 910811280019

V576857508AL9B9V 16-19 'מקורי691לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ

98184663WS19 - 'מקורי937.87כןסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת קד' ימ

D3694320 - מקורי328.97לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

76201T0AU01YK19 - 'ש' - 19כיסוי מראה חיצונית ימ CR-V מקורי482.2כןהונדה

מקורי295.68לאפיג'ו 301 ש' 13-18ציר תחתון דלת קד' שמ' - 160832258013

60479FG022(ח) ש' 08-13ציר תחתון דלת אח' ימ' 08-11 B3 מקורי400כןסובארו

V5L08372212ZZ(ח) מקורי482לאסקודה יטי 14-18ידית פנ' לדלת קד' שמ' - 14

מקורי376.14כןפיג'ו 301 ש' 13-18גומי גשם דלת קדמית ימין - 13 (ח)9675436580

60479FG03208-11 'ש' 08-13ציר תחתון דלת אח' שמ B3 מקורי186לאסובארו

6429GN10 - 'מקורי187.2כןפיג'ו 5008 10-16זרוע מגב שמשה אח

V5G995570717 - 'מקורי234כןסקודה קודיאק ש' 17-22זרוע מגב שמשה אח

9101LW

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = אחורי 

מקורי460.39כןפיג'ו 301 ש' 13-18ימין + שמאל -13 (ח)

91036FL881V 18 - 'ש' - 18מראה חיצונית שמ XV מקורי999לאסובארו

831401M000(ח) מקורי430.6כןקאיה פורטה 09-12גומי קדר דלת אח' ימ' -09

2453529SW 20 - '4 ש' - 20בית מראה חיצונית שמD/5/SW מקורי1,128.77לאפורד פוקוס

831301M000(ח) מקורי430.6כןקאיה פורטה 09-12גומי קדר דלת אח' שמ' -09

V5E08374785AP17 - מקורי140לאסקודה אוקטביה ש' 17-19גומי גשם לדלת קד' ימין

91054FL030W6

כיסוי מראה חיצונית שמ' - 18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי595לאסובארו

V6R0857521F10- '5זכוכית מראה חיצונית שמD 10-17 'מקורי269לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,043.77לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' ימ' - 750777801015

9637300Q0L(כסוף) מקורי412.31כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

V6F9839902C9B918 - מקורי255לאסיאט ארונה ש' - 18טפט לדלת אח' ימין

מקורי342.2כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל - 4275765920



מקורי2,089.35כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10דלת אח' ימ' X 03-04 (ח)96547682

V1T0853754GGRU(ח) מקורי899כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10פס קישוט לדלת אח' ימ' 06-10

877222P00010-11  'מקורי707.8כןקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי179.66כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט לדלת קד' שמאל -13 (ח)9675438580

9035S9(ח) ש' 10-13ציר תחתון דלת אח' שמ' -10 C-1 מקורי332.8כןסיטרואן

802834EA1B

פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' שמ' - 

מקורי688.26כןניסאן קשקאי ש' 1414-20

מקורי3,665.34לאפיג'ו 208 ש' 12-14דלת אח' ימ' -967190748012

V6V9833052A(ח) מקורי4,905.00כןסקודה פביה ש' 15-21דלת אח' ימ' (סטיישן) -15

C2Y57202XG(ח) מקורי2,233.31כןמאזדה 5 ש' 05-10דלת שרות צדדי ימ' -05

V5FA8374753Q7

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי336כןסיאט לאון ש' - 2020

79380D900016 - 'מקורי180.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מעצור לדלת קד' שמ

V5FA837902C04120 - מקורי208כןסיאט לאון ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

V83F833052A19 - 'ש' - 19דלת אח' ימ Q3 מקורי10,831.00לאאודי

V7P6857538GRU11- 'מקורי627לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כיסוי מראה חיצונית ימ

V83F831052A19 - ש' - 19דלת קד' ימין Q3 מקורי10,831.00לאאודי

BBY27302XK(ח) 4D 09- '4/5דלת אח' שמD 09-13 'מקורי2,651.59כןמאזדה 3 ש

768516FR0A18 - טרייל ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל X מקורי3,774.40כןניסאן

828134CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט אחורי לדלת אחורית שמאל X מקורי232.55לאניסאן

9004Y7(ח) ש' 10-16דלת קד' ימין  - 10 C-3 מקורי3,817.75כןסיטרואן

V3V1857507E15-17 מקורי1,682.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמאל

9002Y4(ח) ש' 10-16דלת קד' שמ'  - 10 C-3 מקורי5,854.81כןסיטרואן

76255TL0E21ZG12- 'מקורי811.55לאהונדה אקורד ש' 12-15כיסוי מראה חיצונית שמ

9002CQ11- 'ש' 11-14דלת קד' שמ RCZ מקורי6,256.12לאפיג'ו

863721W0004D/5D 12- 5טפט קשת דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי108.5לאקאיה ריו ש

963A44EA0A14 - 'מקורי464.57כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי תחתון למראה חיצונית שמ

863631W0004D/5D 12 -'5טפט ניצב דלת קד' שמD 12-16 'מקורי153.2לאקאיה ריו ש

V80A853960BGRU17 - 'ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ Q5 מקורי2,745.00לאאודי

GHP9691N7A6413-16 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי101.18לא18

8546R3(ח) מקורי468.22לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לכנף אח' שמ' -04

V5FF83105121 - 'מקורי6,988.00כןקופרה פורמנטור - 21דלת קד' שמ

V80A831052PSTL17 - ש' 17-22דלת קד' ימין Q5 מקורי15,879.00לאאודי

8474061M2013- 'קרוסאובר 13-16זכוכית מראה חיצונית שמ SX4 מקורי538לאסוזוקי

מקורי139.02לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20צופר טונים גבוהים - 227839020

72180SNBE01ZD(ח) 4ידית דלת קד' שמ' 06-12D 06-12 'מקורי771.23כןהונדה סיווק ש

87621S112021 - מקורי741כןיונדאי סנטה פה ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

C235508V1A10- מקורי224.54לאמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת קד' ימ' קשת

96611L200021 - מקורי329לאיונדאי סנטה פה ש' - 21צופר טונים נמוכים

879100H130(PULSE) 22 - 'ש' - 22מראה חיצונית ימ X מקורי1,660.82כןטויוטה אייגו

87611J9120V 18 - 'מקורי300כןיונדאי קונה ש' - 18זכוכית מראה חיצונית שמ

826623X03014 - ש' 11-15כיסוי המשך ידית דלת קדמית ימין i35 מקורי133לאיונדאי אלנטרה

96210S1BA0W3A21 - מקורי1,447.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21בסיס לאנטנה

V5E1857508N(ח) מקורי931כןסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית ימ' -13

87621S809021 - מקורי527כןיונדאי פאליסייד - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

83650S800021 - מקורי377לאיונדאי פאליסייד - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

מקורי6,388.19לאאופל אדם 3D ש' 14-17דלת קד' שמ' - 1335753914

V575839912C9B916 - מקורי219כןסיאט אטקה ש' 16-21גומי אטימה לדלת אחורית ימין



V5E0857537AGRU13- 'מקורי255כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי8,915.46לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלת אח' ימ' - 670031628022

מקורי395.05לאשברולט טראוורס 13-16סף אחורי לדלת אח' ימ' - 9524816913

V575837912C9B916 - מקורי241לאסיאט אטקה ש' 16-21גומי אטימה לדלת קדמית ימין

8794574010A009- 'מקורי366לאטויוטה פריוס ש' 07-12כיסוי למראה חיצונית שמ

8794016A8022 - 'מקורי4,540.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מראה חיצונית שמ

מקורי3,817.85לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 750731601122

77980Q000021 - עוצר דלת אח' שמאלi20 - 21 מקורי130לאיונדאי

7575316020

טפט שוכב לדלת קדמית ימין - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי486.53לאטויוטה קורולה קרוס ש

77523Q000021 - טפט אחורי לדלת אחורית ימיןi20 - 21 מקורי197כןיונדאי

מקורי843.34לאאופל מוקה 14-16כיסוי מראה חיצונית שמ' - 9533056814

7576316020

טפט שוכב לדלת אחורית ימין - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי303.11לאטויוטה קורולה קרוס ש

670010H080(PURE) 22 - ש' - 22דלת קד' ימין X מקורי9,335.64לאטויוטה אייגו

670040H090(PURE) 22 - 'ש' - 22דלת אח' שמ X מקורי7,864.19לאטויוטה אייגו

87616N701021 - מקורי843כןיונדאי טוסון ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

87732N700021 - 'מקורי1,708.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

V82G8379025FQ19 - ש' - 19טפט לדלת קד' ימין A1 מקורי325לאאודי

67002B4050(ח) מקורי1,992.00כןדייהטסו טריוס ש' 06-11דלת קד' שמ' 06-11

67004B4060(ח) מקורי1,437.40כןדייהטסו טריוס ש' 06-11דלת אח' שמאל 06-11

מקורי12,433.10לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת אח' שמ' - 5053953417

96545651

 4/5D 05-10 'פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי81.44כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10(ח)

מקורי3,485.65לאלקסוס  RX ש' 08-22פלסטיק סף מדרכה שמאל - 758604802008

V6F0837475D2ZZ

גומי גשם חיצוני לדלת קדמית ימין - 17 

מקורי545כןסיאט איביזה  ש' 17-22(ח)

96621N900021 - מקורי347לאיונדאי טוסון ש' - 21צופר טונים גבוהים

87610N7160(ELITE) 21 - 'מקורי4,185.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מראה חיצונית שמ

מקורי5,314.36כןפיג'ו 508 ש' 11-18דלת קד' שמ' -11 (ח)9677684980

75923B1010(ח) מקורי180כןדייהטסו סיריון ש' 06-11טפט דלת קד' ימין ניצב 06-11

מקורי1,546.00לאפיאט 500L ש' 13-17מראה חיצונית שמ' - 73555857113

8392263J000CE06-10 'מקורי542.1לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10טפט קשת דלת קד' שמ

82220Q001021 - אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימיןi20 - 21 מקורי384לאיונדאי

87626GI00021 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין EV 5 מקורי254כןיונדאי איוניק

87751GI10021 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל EV 5 מקורי1,860.00לאיונדאי איוניק

83210L1000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי554לאיונדאי סונטה ש' - 2020

77004AA00021 - 'מקורי5,271.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21דלת אח' ימ

67857B4010(ח) מקורי80.3כןדייהטסו טריוס ש' 06-11טפט שקוף לדלת אח' ימ' 06-11

V8K0831401E13- מקורי303כןסקודה אוקטביה 13-16ציר דלת אח' שמ' עליון

759270F010

טפט לדלת אחורית ימין שחור ניצב 09-

מקורי132לאטויוטה וורסו 1109-12

V3C8853073B2ZZ08- 'פס קישוט לדלת אח' שמCC 08-11 'מקורי483כןפולקסווגן פאסט ש

87611AA160

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי884כןיונדאי אלנטרה ש' - 2121

V6F9837634CUBN18 - 'מקורי379כןסיאט ארונה ש' - 18המשך קישוט מראה חיצונית ימ

8392180J000CB(ח) 4/5טפט קשת דלת קד' ימין -08D 08-14 'ש SX4  מקורי232.8כןסוזוקי

96621AA00021 - מקורי366לאיונדאי אלנטרה ש' - 21צופר טונים גבוהים

מקורי3,166.22לאשברולט סילברדו 13-19דלת קד' ימין 2289259213-14

מקורי411.15כןאופל קורסה ש' 11-15גומי גשם לדלת קד' ימין - 1318897911



83110N7000

אטם גומי גשם לחלון דלת אחורית 

מקורי774לאיונדאי טוסון ש' - 21שמאל - 21

876211J00009 - 'זכוכית מראה חיצונית ימi20 09-12 מקורי187לאיונדאי

V81A831051C17 - 'ש' 17-22דלת קד' שמ Q2 מקורי6,832.00לאאודי

9008N9(ח) מקורי1,952.22כןפיג'ו 107 ש' 08-14דלת אח' שמ' -10

963023731R15 - 'מקורי1,069.58לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מראה חיצונית שמ

71322N7D0021 - מקורי4,331.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פח סף ימין

מקורי1,470.40לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750764804008

BDGF6678YA4D 19 - 4/5צופר טונים גבוהיםD -19 'מקורי196.78לאמאזדה 3 ש

V6F1857705RAA18 - מקורי2,158.00לאסיאט ארונה ש' - 18חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

8545GW09-12 -'מקורי868.4כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת קד' ימ

2380578

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי496.84כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

981700031T19 - מקורי599.16כןפיג'ו 508 ש' - 19כיסוי למראה חיצונית ימין

DFR551P50C20 - ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל CX-30 מקורי569.71כןמאזדה

7632B264

מראה חיצונית ימ' (ללא חימום) ללא 

מקורי1,370.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22איתות -14

963193SG0A17 - 'מקורי236.5לאניסאן סנטרה ש' 17-19משולש המשך מראה חיצונית שמ

981700011T19 - מקורי599.16לאפיג'ו 508 ש' - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל

801015FA5A20 - 'מקורי5,313.52כןניסאן מיקרה - 20דלת קד' שמ

מקורי21,176.85כןפיג'ו RCZ ש' 11-14טפט לדלת קד' ימין -11 (ח)1607074080

8545EL(ח) ש' 11-14פס קישוט לדלת קד' ימ'-11 C-4 מקורי478.75כןסיטרואן פיקסו

D651508W1A

 5D 07-11 טפט לדלת קד' שמ' קשת

מקורי87.69כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(ח)

V5E0837249A14 - 'מקורי179כןסקודה אוקטביה 13-16מעצור דלת קד' שמ

67410T2MT02ZZ18 - 4ציר דלת קדמית ימין עליוןD -18 'מקורי268.1כןהונדה סיווק ש

72465TBAA01

פס קישוט עליון לדלת קד' שמ' (קשת) - 

184D -18 'מקורי556.17כןהונדה סיווק ש

81970D3A00(ח) מקורי664כןיונדאי טוסון ש' 15-20צילינדר לדלת קדמי שמאל - 15

V1Z1959565HREH13 - מקורי165לאסקודה אוקטביה 13-16כפתור כיוון מראות

2384907

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

4D 2020 - '4 שD/5/SW מקורי1,314.35כןפורד פוקוס

2408331

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

4D 2020 - '4 שD/5/SW מקורי1,405.64כןפורד פוקוס

מקורי4,018.55כןפג'ו 308 ש' 14-20דלת אח' שמ' -980216558014

V56583105217 - מקורי7,984.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת קדמית ימין

7632B412HA13- 'מקורי860כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי למראה חיצונית ימ

מקורי3,501.05כןשברולט טראוורס 17-23מראה חיצונית ימ' - 8449831117

מקורי4,316.48לאשברולט טראוורס 17-23מראה חיצונית שמ' - 8449831217

760033W00110- 'מקורי3,482.70לאקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת קד' שמ

V5FA831052A(קופרה) מקורי5,977.00לאסיאט לאון ש' - 20דלת קד' ימין - 21

8392554P000CE15 - מקורי597.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט קשת לדלת קד' ימין

8153K908 - 'מקורי1,002.33כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מראה חיצונית שמ'  + חמ

72961TL0003(ח) מקורי1,276.02כןהונדה אקורד ש' 12-15פס קישוט ניקל  לדלת אח' שמ' -12

60409AJ0249P(ח) 4D 10- 'ש' 09-14דלת אח' ימ B4 מקורי2,057.00כןסובארו

793202V00012- 4ציר עליון דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי80.7לאקאיה ריו ש

V10B83701521 - מקורי877לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת קד שמאל

793151Y30012- '4ציר תחתון דלת קד' שמD 12-16 'מקורי71.9לאקאיה ריו ש

5732A007(ח) מקורי227.01כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר עליון דלת אח' שמ' -13

91039AJ10013- 'מקורי142כןסובארו אימפרזה 13-16זכוכית מראה חיצונית ימ



V6R0857538BGRU10-12 '5כיסוי למראה חיצונית ימD 10-17 'מקורי496לאפולקסווגן פולו ש

מקורי431.04לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס איתות למראה ימין -817300507009

980297811T19 - מקורי480.13כןסיטרואן ברלינגו - 19ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

מקורי2,302.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12דלת קד' ימין 670014707109-11

מקורי1,026.33לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת אח' שמ' - 4275981920

286207097R17 - '4 ש' 17-23מנוע למיכל מתיז מים קדD מקורי408.71כןרנו גרנד קופה

מקורי4,772.51כןשברולט קפטיבה ש' 07-10דלת קד' שמ' 07-08 (ח)20924992

67510TNYJ00ZZ19 - 'ש' - 19דלת אח' ימ CR-V מקורי9,945.30לאהונדה

831401W000(ח) 4גומי קדר דלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי324.9כןקאיה ריו ש

5716A472XA(ח) מקורי339כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ידית דלת קד' ימין 14-19

84626244V 20 - 'מקורי4,970.82לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית ימ

831301W20012- '5גומי קדר דלת אח' שמD 12-16 'מקורי324.9לאקאיה ריו ש

V6F9867365G9B9

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי490לאסיאט ארונה ש' - 18שמאל - 18

1609433480

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי330.07כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1414-16

מקורי44.32לאפיג'ו 2008 13-19מגב שמשה אח' - 161072048013

91112SJ370

פס קישוט לדלת קד' שמ' - 19 (דגם 

מקורי2,220.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

39125822V 16 - 'מקורי2,458.84לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית ימ

8723A30314- מקורי260כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מוט אנטנה

V5G4831056AS13 - מקורי6,804.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20דלת קד' ימין

V5G4831055AS13 - 'מקורי6,804.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20דלת קד' שמ

מקורי401.58כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ' - 248460121

638758663R

קישוט משולש למראה חיצונית שמ' - 

מקורי263.23כןרנו קליאו  175D 13-19 (ח)

68071574AB11 - מקורי345לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מדבקה על דלת אחורית ימין

801000083R17 - מקורי3,020.62כןדאצ'יה לוגאן 17-18דלת קד' ימין

מקורי2,846.22לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' ימ' - 750737801015

60409SG0019P13- 'מקורי5,700.00כןסובארו פורסטר 13-18דלת אח' ימ

מקורי477.17כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09פס קישוט לדלת קד' שמ' -04 (ח)7701475247

כיסוי מראה חיצונית ימין - 203219315

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי594.67לא19

87721K2010V 20 - 'מקורי500לאיונדאי וניו - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

V81A857528GRU17 - ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין Q2 מקורי280לאאודי

67858B4010(ח) מקורי80.3לאדייהטסו טריוס ש' 06-11טפט עומד דלת אח' שמ' 06-11

77512Q0000

טפט קשת עליון לדלת אחורית שמאל - 

21i20 - 21 מקורי197לאיונדאי

87610Q0070(SUPREME) 21- 'מראה חיצונית שמi20 - 21 מקורי3,034.00לאיונדאי

V5G0959855RIHA

מתג הרמת חלון לדלת אחורית ימין - 

מקורי153כןסיאט אטקה ש' 1616-21

V3T1857508CC14- 'מקורי2,541.00כןסקודה סופרב ש' 13-15מראה חיצונית ימ

V81A837901B5FQ17 - ש' 17-22טפט לדלת קד' שמאל Q2 מקורי913לאאודי

מקורי167.93לאשברולט ספארק 15-18כיסוי מראה חיצונית ימ' שחור - 9541050715

87732Q040022 - 'מקורי584לאיונדאי באיון ש' - 22פס קישוט לדלת אח' ימ

V575854949K9B9V 16 - 'מקורי886כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת אח' שמ

87611AA14021 - 'מקורי489לאיונדאי אלנטרה ש' - 21זכוכית מראה חיצונית שמ

87626AA00021 - 'מקורי286לאיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי מראה חיצונית ימ

87610AA15021 - 'מקורי2,281.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית שמ

B3T08534929B9

כיסוי סף מדרכה פלסטיק קד' ימין -14 

מקורי475כןסקודה סופרב ש' 13-15(ח)



87620C810121 - 'מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי2,795.00לאיונדאי

863722P00010-11 מקורי55.7לאקאיה סורנטו ש' 10-12טפט דלת קד' ימין קשת

7410A032XA(ח) מקורי120כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת אח' ימ' 04-08 עמוד

V81A8539604W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ Q2 מקורי1,016.00לאאודי

מקורי4,820.36כןשברולט אורלנדו ש' 12-18דלת אח' ימ' - 12 (ח)95242607

7010Y3(ח) מקורי3,212.49כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח סף ימין- 08-12

828711HA2A(ח) מקורי339.01כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פס קישוט לדלת אח' שמ' -11

V575854950K9B9V 16 - 'מקורי830כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת אח' ימ

8472851K00ZCE

כיסוי מראה חיצונית שמ' צבע (שחור)-

מקורי368.5כןסוזוקי ספלאש 1309-15 (ח)

V6R4831055J(ח) 5דלת קד' שמ' -10D 10-17 'מקורי4,264.00כןפולקסווגן פולו ש

68281911AO18 - 'מקורי18,295.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22דלת קד' שמ

801012479R15 - 'מקורי3,057.57לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21דלת קד' שמ

6006622E0H21 - ש' - 21דלת קד' ימין S מקורי3,743.59לאטסלה מודל

963653TH3A17 - 'מקורי434.38כןניסאן סנטרה ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי1,436.70כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח) מראה חיצונית שמ'-160906488013

BCJH73410FPR19 - 4/5ידית חיצונית לדלת אחורית שמאלD -19 'מקורי157.57לאמאזדה 3 ש

מקורי531לאפיאט טיפו ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 73563789416

76200SJDG31ZC06-09 'ש' 06-09מראה חיצונית ימ FR-V מקורי1,641.05לאהונדה

7410A027XA(ח) מקורי132כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת קד' שמ' 04-08 קשת

V5G0959855PWHS17 - מקורי245כןסיאט איביזה  ש' 17-22מתג חלון לדלת אחורית ימין

87610J9400MZHV 18-20 'מקורי3,206.00כןיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

V81B857410B9B917 - 'ש' 17-22מראה חיצונית ימ Q2 מקורי948לאאודי

BCKC50M40C5D 19 - 4/5טפט לדלת אח' שמאלD -19 'מקורי166.34כןמאזדה 3 ש

87732S8100V 21 - 'מקורי1,706.00לאיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

826612W71016 - מקורי123לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

87620Q0030(SUPREME) 21- 'מראה חיצונית ימi20 - 21 מקורי3,034.00לאיונדאי

87610Q0050(PRIME) 21 - 'מראה חיצונית שמi20 - 21 מקורי2,932.00כןיונדאי

75926B4020C006-11 'מקורי161.2לאדייהטסו טריוס ש' 06-11טפט קשת דלת אח' שמ

8545CH10- 'מקורי196.25כןפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' שמ

87722Q040022 - 'מקורי524לאיונדאי באיון ש' - 22פס קישוט לדלת קד' ימ

87620GI02021 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ EV 5 מקורי5,233.00לאיונדאי איוניק

935701R301S411 - 'ש' 11-18מתג חלונות חשמל לדלת קד' שמ i25 מקורי743לאיונדאי אקסנט

983588689V21 - 'מקורי2,882.14כןאופל מוקה ש' - 21מראה חיצונית ימ

6800261M0100013- 'קרוסאובר 13-16דלת קד' שמ SX4 מקורי3,971.70כןסוזוקי

87620AA16021 - 'מקורי2,189.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית ימ

87610AA16021 - 'מקורי2,189.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית שמ

C513508W2B(ח) מקורי85.13כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת אח' שמ' ניצב 10-11

983588699V21 - 'מקורי2,716.60כןאופל מוקה ש' - 21מראה חיצונית שמ

87731S1200SCR19 - 'מקורי1,977.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לדלת אח' שמ

V575854940F9B9V 16 - 'מקורי922לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת קד' ימ

87915B1080A0(ח) מקורי136.7כןדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי מראה חיצונית ימ' -10

67325TR0A0112- 4טפט דלת קד' ימיןD 12-17 'מקורי271.02לאהונדה סיווק ש

V3T0837902B14- מקורי210לאסקודה סופרב ש' 13-15טפט לדלת קד' ימין

98410105XT21 - 'מקורי846.81כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

4589872AB12 - 'מקורי9,000.00לאדודג' ראם 12-19דלת אח' ימ

מקורי2,616.00כןיונדאי אקסנט ש' 00-02דלת אח' שמ' 00-06 (ח)7700325030

86362H800018 - מקורי101.8כןקאיה סטוניק - 18טפט עליון לדלת קד' שמאל

V565857522B18 - מקורי1,959.00כןסקודה קארוק 18-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

5730B38913- 'מקורי5,050.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלת אח' שמ

876101Y3000011- 5מראה חיצונית שמ' חשמליתD 11-16 מקורי1,201.60לאקאיה פיקנטו



מקורי14,652.94לאלקסוס UX200 ש' - 19דלת אח' שמ' - 670047903519

91029FG00008- 'ש' 08-13מראה חיצונית ימ B3 מקורי1,520.00לאסובארו

V5NA854949N9B9V 17 - 'מקורי1,162.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' שמ

5253L69413- מקורי3,722.09לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח סף ימין

מקורי330.22כןפג'ו 308 ש' 14-20טפט לדלת אח' ימין -14 (ח)9677919480

V5H1837205GRU20 - מקורי491לאסיאט לאון ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

764105FA0A20 - מקורי10כןניסאן מיקרה - 20פח סף ימין

V4K8831052B21- ש' 19-22דלת קד' ימין A7 מקורי11,050.00לאאודי

מקורי5,299.89לאסיטרואן קקטוס 15-20דלת קד' ימין -980101288015

BBM4508W109- 4/5טפט לדלת קד' שמ' קשתD 09-13 'מקורי106.84לאמאזדה 3 ש

863813W00010- 'מקורי171.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט ניצב לדלת אח' שמ

BBM4508W3A09-10 4/5טפט לדלת קד' שמ' ניצבD 09-13 'מקורי79.17לאמאזדה 3 ש

877310X00008-12 'ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' שמ i10 מקורי460כןיונדאי

V5E1857507AD17 - 'מקורי1,780.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית שמ

5730B40413- 'דלת אח' ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,420.00כן16

V5E0857521C17 - 'מקורי1,294.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית שמ

V4M0831052G17- ש' 15-21דלת קד' ימין Q7 מקורי13,986.00לאאודי

מקורי363.03לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לדלת אח' שמ' - 1025239618

V4M0831051G20- 'ש' 15-21דלת קד' שמ Q7 מקורי13,350.00לאאודי

V6F1857508T9B9V 17 - 'מקורי694לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית ימ

V4M0833051E17- 'ש' 15-21דלת אח' שמ Q7 מקורי13,221.00לאאודי

V575857538FGRU(קופרה) מקורי350לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי למראה חיצונית ימין - 21

96689981

ציר עליון = תחתון לדלת אחורית שמאל 

מקורי71.07לאשברולט ספארק - 19- 19

67326T7A00315- ש' 15-18טפט לדלת קדמית ימין HRV מקורי259.19כןהונדה

GSYD5902XJ08- 'מקורי2,177.05לאמאזדה 6  ש' 08-13דלת קד' שמ

V5N0857538GRU11- 'מקורי430כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16כיסוי מראה חיצונית ימ

V4K583305118- 'ש' 18-22דלת אח' שמ A6 מקורי6,811.00לאאודי

מקורי610.08כןסיטרואן קקטוס 15-20טפט לדלת קד' ימין -15 (ח)9801007280

7410A940XA13- טפט לדלת קד' ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי193כן16

V3V0857537AGRU18-19 מקורי194לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

96743406XT(ח) מקורי359.35כןפיג'ו 2008 13-19טפט לדלת אח' שמאל -14

84342028V 15 - 'מקורי3,572.19לאשברולט סילברדו 13-19מראה חיצונית שמ

07DFY05802XB20 - ש' - 20דלת קד' ימין CX-30 מקורי3,397.62לאמאזדה

7000D684XA14- מקורי2,296.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22חגורת בטיחות קד' ימין

מקורי380.83לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04כיסוי מראה חיצונית ימ' 03-04 חשמלי8791505901

8.64E+06(ח) מקורי15כןיונדאי אקסנט ש' 07-11טפט דלת קד' ימין (ניצב) 07-11

D29153

זכוכית עליונה למראה חיצונית שמ' - 

מקורי590.8לאפורד טרנזיט ש' 1414-21 (עם חימום)

מקורי527כןפיאט דובלו ש' 03-10ציר עליון לדלת מטען ימין 03-08 (ח)46775083

8978209350(  S+, LS+, LSE) 21 - מקורי4,772.56לאאיסוזו די. מקס ש' - 21דלת קד' ימין

מקורי10,609.92כןפורד פיאסטה ש' 09-12דלת קד' שמ' -09 (ח)1806115

72425TBAA01

פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' (קשת) - 

184D -18 'מקורי517.18כןהונדה סיווק ש

מקורי5,221.53לאלקסוס CT200H ש' 11-19דלת קד' שמ' - 670027603111

LR04422618- דלת קד' ימין

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי17,378.94לא12-22

5716A479XB(ח) ידית פנ' לדלת קד' שמ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי143כן16

BJA36912113-16 '4/5מראה חיצונית ימD 13-18 'מקורי495.33כןמאזדה 3 ש



60409FJ0109P12- 'ש' 12-17דלת אח' שמ XV מקורי5,700.00לאסובארו

98176962XT19 - 'מקורי1,738.79כןסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת קד' ימ

V5E1857508ALV 17 - 'מקורי1,848.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית ימ

8392280J000CB08- '4/5טפט עומד דלת קד' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי194.6כןסוזוקי

1635224580V 17 - 'מקורי3,310.84לאפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית שמ

828760007R09- (שחור) '4פס קישוט לדלת אח' ימD 09-15 'מקורי353.46לארנו פלואנס ש

V5Q0951221A13 - מקורי429לאסקודה אוקטביה 13-16צופר נמוך

מקורי2,877.46כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית ימ' - 8460424518

801000321R09- 4דלת קד' ימיןD 09-15 'מקורי1,500.00כןרנו פלואנס ש

82813JD000מקורי125.2כןניסאן קשקאי ש' 08-14טפט ניצב לדלת אח' שמ' -08 5מקומות

60009SJ0519P19 - 'מקורי6,563.00לאסובארו פורסטר - 19דלת קד' שמ

BHY07202XF13-16 '4/5דלת אח' ימD 13-18 'מקורי2,723.72כןמאזדה 3 ש

V575833051J18 - 'מקורי6,650.00לאסקודה קארוק 18-21דלת אח' שמ

V3G0831056AG15- מקורי7,375.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23דלת קדמית ימין

9101JS13 - מקורי129.73לאפג'ו 308 ש' 14-20המשך ידית דלת קד' שמ' + ימין

261609550R09- 4פנס איתות למראה ימיןD 09-15 'מקורי194.03לארנו פלואנס ש

KF3769121J

מראה חיצונית מתקפלת חשמלית ימ' -

מקורי1,316.11לאמאזדה CX-5 ש' 1212-16

91059FL01019 - מקורי295לאסובארו פורסטר - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל

87621G211016 - מקורי636כןיונדאי איוניק ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87610D451016 - 'מקורי2,484.90לאקאיה אופטימה ש' 16-20מראה חיצונית שמ

7632A79315-17 'מקורי2,301.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית שמ

79410D800016 - 'מקורי140לאיונדאי איוניק ש' 16-20ציר עליון דלת אחורית שמ

98811G500016 - 'מקורי280לאקאיה נירו 16-23זרוע מגב שמשה אח

V80A833051CSTL17 - 'ש' 17-22דלת אח' שמ Q5 מקורי13,232.00לאאודי

87626A900015- 'מקורי212.1כןקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי מראה חיצונית ימין ימ

88830G2000TRY16 - 'מקורי453לאיונדאי איוניק ש' 16-20נקבת חגורת בטיחות קד' שמ

87616C500015 - מקורי194.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי למראה חיצונית שמאל

82140D700015 - מקורי901לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי אטימה בודי דלת קדמית ימין

מקורי1,491.44כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ' - 750774202013

87731G5100 20 - 'מקורי911.9כןקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת אח' שמ

87610D4110V 16 - 'מקורי3,486.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20מראה חיצונית שמ

988501R00018 - 'מקורי104.2כןקאיה סטוניק - 18מגב שמשה אח

V80B857409D9B917 - 'ש' 09-16מראה חיצונית שמ Q5 מקורי3,226.00לאאודי

87722G5100(חשמלי) מקורי1,377.30לאקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קד' ימ' - 20

98815A400016 - 'מקורי102.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21זרוע מגב שמשה אח

82651B901117 - 'ש' 14-19ידית חיצונית לדלת אח' שמ i10 מקורי707לאיונדאי

826513X01011- (ניקל) 'ש' 11-15ידית חיצונית דלת קד' שמ i35 מקורי471לאיונדאי אלנטרה

83210D9000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי372.6כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

75741F401017 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,666.98כן22

86372D300015 - מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט קשת לדלת קד' ימין

8545AK(ח) ש' 05-10פס קישוט לדלת קד' שמ' -05  C-4 מקורי298.16לאסיטרואן

75075F401017 - טפט לדלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי165.86לא22

935702L010

מתג הרמת חלונות דלת קדמית שמאל 

09 -5D 07-12 'ש i30 מקורי517כןיונדאי

879610H050(ח) מקורי362.91לאטויוטה אייגו ש' 15-21זכוכית מראה חיצונית שמ' - 15

83662F1010

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 

מקורי300.8כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

75323SJD003(ח) ש' 06-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 06-09 FR-V מקורי708.31כןהונדה



K63731HA1B(ח) מקורי115.7כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי למראה ימ' -11

7410A681XA17 - ש' 17-19טפט אחורי לדלת אחורית שמאל ASX מקורי367כןמיצובישי

V5F0857522A17 - מקורי634כןסיאט איביזה  ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87626C100018 - מקורי57כןיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי105.47לאאופל קורסה ש' 15-19תומך ימין למגן קדמי - 1339928115

מקורי1,545.00לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגלש קדמי - 1016013

8600A486(ח) מקורי2,120.28כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ידית איתות+מגבים -13

V8X0807067AGRU

מגן אח' חיצוני עם חיישני חניה (הכנה 

מקורי3,130.00לאאודי A1 ש' 11-18לצבע) -11

71140TL0G0112- מקורי433.04כןהונדה אקורד ש' 12-15תומך ימין למגן קדמי

A2478853204-20 ש' 20-פח אבנים/ספוילר אחורי GLA H247 מקורי811.56לאמרצדס

מקורי1,245.00לאקאיה פיקנטו 5D 11-16מגלש (כסוף) - 1057115

מקורי5,938.52לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מגן קדמי חיצוני עם מתזים -5054791816

A2438801902999920- ש -20מגן קדמי חיצוני EQA H243 מקורי17,127.00לאמרצדס

29120B900014- ש' 14-19מגן מנוע תחתון ימין i10 מקורי302לאיונדאי

A2478806506999919- ש' - 20מגן קדמי חיצוני GLB מקורי14,919.68לאמרצדס

86564A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון ימין עם ניקלD מקורי538.8כןקאיה סיד

ספוילר קדמי - 187330515

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,995.91כן19

64900H841018-20 מקורי3,520.40כןקאיה סטוניק - 18מגן קדמי פנימי

A206885480021- מגן אח' חיצוני תחתון

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי2,239.00לא21

521520K06015 - 'מקורי3,264.20כןטויוטה היילקס ש' 15-21פינה שמ' למגן אח

86588C551018 - 'מקורי38.1כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי וו גרירה במגן קד

1609617580V 14 - 'ש' 14-16כיסוי וו גרירה במגן קד C-4 מקורי271.08כןסיטרואן פיקסו

מקורי593.17כןסיטרואן ג'אמפי - 18תומך ימין למגן קדמי - 161504948018

71585TGGE00ZZ17 - 5תומך שמ' למגן אח' בומבהD 17-22 'מקורי578.51לאהונדה סיווק ש

64900G603017-20  מגן קדמי פנימי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,185.70כן

מקורי20.14כןרנו לוגן 08-11תומך ימין למגן קדמי חיצוני 600154932308-10

מקורי471.71כןסיטרואן ג'אמפי - 18תומך ימ' למגן אח' - 981021598018

866823X70014- 'ש' 11-15תפס ימ' למגן אח i35 מקורי112לאיונדאי אלנטרה

866813X70014- 'ש' 11-15תפס שמ' למגן אח i35 מקורי112לאיונדאי אלנטרה

מקורי469.19לאפיג'ו 107 ש' 08-14פס קישוט למגן קדמי שמאל (ניקל) -160798818012

מקורי1,324.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן קדמי פנימי -520210223013

KD53502H1A12- 'ש' 12-16תומך צדדי ימ' למגן אח CX-5 מקורי67.89כןמאזדה

A1568802640999914-19 ש' 13-19מגן אח' חיצוני GLA X156 מקורי8,913.00לאמרצדס

מקורי1,421.52כןטויוטה קורולה ש' 13-18קלקר למגן קדמי 526110229013-15

86513G600017 - תומך שמאל למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי177.8כן

86525G600017-20  תומך עליון שמאל למגן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי60.2לא

DFR551P40C20 - ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין CX-30 מקורי645.61לאמאזדה

V5FG857508J9B921 - 'מקורי2,575.00לאקופרה פורמנטור - 21מראה חיצונית ימ

V8V5833051C18 - 'ש' 12-19דלת אח' שמ A3 מקורי9,303.00לאאודי

V5E0839901C13 - מקורי557לאסקודה אוקטביה 13-16טפט לדלת אח' שמאל

963025FA0B20 - 'מקורי1,367.33כןניסאן מיקרה - 20מראה חיצונית שמ

91012AG000WU(ח) ש' 07-09פס קישוט לדלת קד' ימ' 08-09 B4 מקורי437כןסובארו

963655FA0A20 - מקורי296.24כןניסאן מיקרה - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

91012AG010WU(ח) ש' 07-09פס קישוט לדלת קד' שמ' 07-09 B4 מקורי660כןסובארו



67420T2MT02ZZ18 - 4ציר דלת קדמית ימין תחתוןD -18 'מקורי317.08כןהונדה סיווק ש

68258507AD14 - 'מקורי10,752.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22דלת אח' שמ

288954625R15 - מקורי116.37כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מגב שמשה קד' שמאל

V3C8857538GRU11- 'מקורי728כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15כיסוי מראה חיצונית ימ

V81A839901B5FQ17 - ש' 17-22טפט לדלת אח' שמאל Q2 מקורי401לאאודי

D652508W4

 5D 07-11 טפט לדלת אח' שמ' ניצב

מקורי78.96כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(ח)

828135FA5A20 - מקורי531.4כןניסאן מיקרה - 20טפט לדלת אח' שמאל

60009SC0319P09- 'מקורי5,303.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12דלת קד' שמ

828125FA5A20 - מקורי531.4כןניסאן מיקרה - 20טפט לדלת אח' ימין

מקורי4,018.55כןפג'ו 308 ש' 14-20דלת אח' ימ' -14 (ח)9802165680

282204CB0A20 - מקורי258.09כןניסאן מיקרה - 20מוט לאנטנה

V5FF854949AGRU21 - 'מקורי1,525.00כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

8393251K000CB(ח) מקורי310.5כןסוזוקי ספלאש 09-15טפט לדלת אח' שמאל -09

90422SC090(ח) מקורי146כןסובארו פורסטר ש' 09-12טפט לדלת אח' שמ' -09

מקורי448.19לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר תחתון דלת קדמית ימ' - 220672520

90422SC080(ח) מקורי255כןסובארו פורסטר ש' 09-12טפט לדלת אח' ימ' -09

מקורי5,788.56לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלת קד' שמ' -14 (ח)9815743080

770033W00010- 'מקורי4,379.50לאקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת אח' שמ

מקורי365.49כןפג'ו 308 ש' 14-20טפט לדלת קד' ימין -14 (ח)9678186980

101010200A21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל S מקורי176.51לאטסלה מודל

5253L693(ח) מקורי3,722.09כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח סף שמאל -13

V6F0857522V 18 - 'מקורי372כןסיאט ארונה ש' - 18זכוכית מראה חיצונית ימ

V3V0854949EGRU

פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ' 

מקורי1,421.00לאסקודה סופרב ש' 15-22(פלסטיק) -15

863633W00010- 'מקורי176.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט ניצב לדלת קד' שמ

23822995D/4D 20 - '4 ש' - 20דלת אח' ימD/5/SW מקורי9,324.41כןפורד פוקוס

DB3C69181B19 - 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ CX-3 מקורי1,098.48לאמאזדה

KR22691N7PR19 - ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-3 מקורי149.34לאמאזדה

868855406R17 - 4 ש' 17-23חגורת בטיחות (זכר קד' שמאלD מקורי2,644.88לארנו גרנד קופה

17474905/4D CW 11-14 'פלסטיק סף שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי641.1לא

824305164R17 - 4 ש' 17-23עוצר דלת אחוריתD מקורי375.76לארנו גרנד קופה

DG8N69181BV 15 - '4מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי395.76כןמאזדה 2 ש

מקורי980.5כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מעצור לדלת אח' ימ' -686304704013

B63C691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי324.21לאמאזדה 6  ש' - 1919

K131508W317 - ש' 17-22טפט פנימי לדלת קד' שמאל CX-5 מקורי58.1לאמאזדה

901014233R09 - מקורי13,182.83לארנו מאסטר ש' 09-22דלת מטען שמאל

87610H808018 - 'מקורי2,880.00לאקאיה סטוניק - 18מראה חיצונית שמ

82661F100016 - מקורי471.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת קד' ימין

K1236678YA17 - ש' 17-22צופר גבוה CX-5 מקורי130.57לאמאזדה

904115738R09- 'מקורי735.64לארנו קנגו 09-18ציר תחתון דלת שרות ימ' אח

מקורי6,241.64לאב.מ.וו 120 ש' 15-19דלת קדמית ימין -4100728451215

8545EE04- 'מקורי530.84כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לדלת קד' ימ

BDGJ5860XK

גומי מוביל חלון לדלת קדמית ימין - 19 

4D4/5D -19 'מקורי665.55כןמאזדה 3 ש

BDGG59410F6419 - 4/5ידית חיצונית לדלת קדמית שמאלD -19 'מקורי258.25לאמאזדה 3 ש



87732C800015- 'פס קישוט לדלת אח' ימi20 12-15 מקורי1,136.00כןיונדאי

87721G500016- 'מקורי1,377.30לאקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קד' שמ

67003KK01115- מקורי4,985.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת אחורית ימין

מקורי8,936.00לאפיאט פנדה ש' 12-18דלת אח' שמ' -5184163812

מקורי8,822.37לאב.מ.וו 120 ש' - 20דלת קד' שמ' - 4151873705920

5SG24AXRABV 14 - 'מקורי6,516.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מראה חיצונית ימ

7632B60915- 'מקורי397כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית שמ

S6J48330565D 09- 'מקורי4,375.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16דלת אח' ימ

963011434RV 17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD מקורי1,876.55לארנו גרנד קופה

86391G500016- מקורי82.9לאקאיה נירו 16-23טפט קדמי לדלת אחורית ימין

879450K54015- מקורי476.4לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למראה חיצונית שמאל

817400K08015- מקורי270.06כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס איתות למראה חיצונית שמאל

82661H870018 - מקורי508.2לאקאיה סטוניק - 18ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

808771713R20 - 'מקורי2,455.15לארנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת קד' שמ

759210K03015- מקורי301.92כןטויוטה היילקס ש' 15-21טפט לדלת קדמית ימין

828776862R20 - 'מקורי1,777.34לארנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת אח' שמ

87751F101016 - מקורי1,833.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21קישוט ניקל לסף מדרכה שמאל

BCJH50M40C4D 19 - 4/5טפט לדלת אח' שמאלD -19 'מקורי169.02כןמאזדה 3 ש

879100H08115- מקורי1,438.03כןטויוטה אייגו ש' 15-21מראה חיצונית ימין

TK94691G1V 17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי500.86לאמאזדה

DG8G691N113V 17 - '4כיסוי מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי101.85כןמאזדה 2 ש

מקורי4,908.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17דלת קד' שמ' -09 (ח)1361949080

A2537306404(קופה) דלת אח' ימ' -17

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי8,703.50לאש' 15-21

V575854949D9B916 - 'מקורי886כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ

90422FJ00113- ('ניצב קד) מקורי225כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת קד' ימין

87621G601017 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי258.5כן

41517294266(F56) 14-20 מקורי7,676.79לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14דלת קד' ימין

8984887743

טפט עומד לדלת אחורית שמאל - 21 

( LS)21 - 'מקורי244.21לאאיסוזו די. מקס ש

מקורי297.54לארנו קליאו  5D 11-13זכוכית מראה חיצונית ימ'7701069554

88830G6000WK17 - (נקבה) חגורת בטיחות קד' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי169.2לא

88870G6000WK17 - (זכר) חגורת בטיחות קד' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי844.2לא

801016156R

 INTENSE/RS) 20 - 'דלת קד' שמ

(LINE20 - מקורי6,238.24כןרנו קליאו

מקורי4,886.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20דלת אח' ימ'-670034721116

83651H800018 - מקורי142.6לאקאיה סטוניק - 18ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

963017417R20 - 'מקורי2,327.82לארנו מאסטר ש' 09-22מראה חיצונית ימ

מקורי314כןפיאט פיורינו ש' 09-17כיסוי למראה חיצונית ימ' -09 (ח)735462098

מקורי243.26כןטויוטה קאמרי ש' 15-17טפט לדלת קדמית ימין-15 (ח)7575506140

86381C700016- קרוס 16-18טפט לדלת אחורית שמאל i20 מקורי219כןיונדאי

822835668R

טפט עומד לדלת אחורית ימין -20 

(INTENSE)20 - מקורי344.7לארנו קליאו

821005029R(INTENSE) 20- 'מקורי5,969.77לארנו קליאו - 20דלת אח' ימ

828776889R

פס קישוט לדלת אח' שמ' -20 

(INTENSE)20 - מקורי199.99לארנו קליאו

808181KK0A10- 'מקורי46.67כןניסאן ג'וק 10-14טפט לדלת קד' ימ

821004108R20 - 'מקורי5,235.66לארנו קולאוס - 20דלת אח' ימ



מקורי220כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת אח' שמאל - 759244702013

87621A4100

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 13 

מקורי284.2כןקאיה קארנס ש' 13-18(ח)

מקורי227.11לארנו קליאו  5D 11-13כיסוי מראה חיצונית ימ' -820080190611

98812A500012 - 'כיסוי זרוע מגב שמשה אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי53כן/סטישין

91036AL23216 - 'ש' 15-18מראה חיצונית ימ B4 מקורי1,880.00לאסובארו

67510TV0E00ZZ12-'דלת אח' ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי7,677.47לא

98410108XT21 - 'מקורי847.01כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

V6R4833056J10-  '5דלת אח' ימD 10-17 'מקורי4,264.00לאפולקסווגן פולו ש

V6R4833055J10- '5דלת אח' שמD 10-17 'מקורי4,264.00לאפולקסווגן פולו ש

963024CC8A(ח) טרייל ש' 15-23מראה חיצונית שמאל -15 X מקורי5,067.27לאניסאן

V5FA831052B20 - מקורי5,480.00לאסיאט לאון ש' - 20דלת קד' ימין

מקורי166.3כןסיטרואן C-1 ש' 10-13כיסוי מראה חיצונית ימ' -10 (ח)815289

963023YU5F17 - מקורי1,527.40כןניסאן סנטרה ש' 17-19מראה חיצונית שמאל

8474051K00(ח) מקורי449כןסוזוקי ספלאש 09-15זכוכית מראה חיצונית שמ'-13

769239KA0A(ח) מקורי268.1כןניסאן אלמרה ש' 15-17גומי אטימה לדלת אחורית ימין - 15

מקורי9,818.52כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת אח' שמ' - 240082820

76251TV0E01ZD12-'כיסוי למראה חיצונית שמ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי539.18לא

B1Z5955707A(ח) מקורי221כןסקודה אוקטביה 09-13זרוע מגב שמשה אח' 09-13

7.59E+09(ח) מקורי3,675.16כןטויוטה קאמרי ש' 07-11קישוט סף  ימין 07-11

מקורי235.49כןשברולט ספארק 15-18כיסוי תחתון מראה חיצונית ימ' - 15 (ח)42574737

98410106XT21 - 'מקורי631.06לאאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

96726227XT10- 'מקורי203.57לאפיג'ו 5008 10-16טפט דלת אח' ימ

V4L0949102(ח) ש' 08-14פנס איתות למראה ימין -09 Q7 מקורי580לאאודי

מקורי7,778.91לאאופל קורסה ש' - 20דלת אח' ימ' - 983770598020

6942063JA0(ח) מקורי159.5כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת אח' ימ' תחתון-13

V4KE853960AGRU19 - 'מקורי2,749.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לדלת קד' ימ

9035S7(ח) ש' 10-13ציר תחתון דלת אח' ימ' -10 C-1 מקורי332.8כןסיטרואן

82651G5000

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין 

מקורי137כןקאיה נירו 16-23= שמאל - 19

826461HB0A

כיסוי המשך ידית חיצונית לדלת אחורית 

מקורי104.34כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19שמאל - 13

72970TR0A01(ח) 4D 12- '4טפט ניצב דלת אח' שמD 12-17 'מקורי296.95כןהונדה סיווק ש

6944063JA0(ח) מקורי160.7כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת אח' שמ' תחתון -13

V4M8833052C18 - 'ש' 18-20דלת אח' ימ Q8 מקורי15,024.00לאאודי

770041W210(ח) 5דלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי2,521.50כןקאיה ריו ש

828214CL0A

גומי גשם לחלון דלת אחורית שמאל - 

מקורי458.47לאניסאן X טרייל ש' 1515-23

7724061M10ASK

כיסוי סף מדרכה דלת קד' שמ' כסוף -

מקורי2,180.50כןסוזוקי SX4 קרוסאובר 1313-16

BCJH72270B19 - 4/5עוצר דלת אח' ימין = שמאלD -19 'מקורי80.94כןמאזדה 3 ש

8281357L00ZCE

ידית חיצונית לדלת קד' שמ' צבע שחור-

מקורי152.9כןסוזוקי ספלאש 1309-15 (ח)

67050TV0E00ZZ(ח) דלת קד' שמ' -12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי8,827.11כן

V5C6857521B11 - 'מקורי337לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי9,818.52לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת קד' ימין - 245762120



76205TL0E21ZC(ח) מקורי811.55לאהונדה אקורד ש' 08-11בית מראה חיצונית ימ'-10

76255TL0E21ZD(ח) כיסוי למראה חיצונית שמ'-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי899.18כן

B3T0837476A

פס קישוט תחתון ניקל לחלון קד' ימ' -

מקורי302כןסקודה סופרב ש' 1413-15 (ח)

V4KE831051B19 - 'מקורי14,876.00לאאודי אי-טרון - 19דלת קד' שמ

DFY17302XJ(ח) 5דלת אח' שמ' 07-11D 07-14 'מקורי2,192.47כןמאזדה 2 ש

H21009AMMA17 - 'מקורי2,605.64כןניסאן סנטרה ש' 17-19דלת אח' ימ

V5FA857522A20 - מקורי213לאסיאט לאון ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

6931065JA0(ח) מקורי172.5כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר דלת קד' ימין עליון-13

מקורי5,170.93כןשברולט אורלנדו ש' 12-18דלת קד' ימין - 12 (ח)95242605

6932065JA0(ח) מקורי172.5כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר לדלת קד' ימין תחתון-13

877512P000(ח) מקורי1,216.30כןקאיה סורנטו ש' 10-12קישוט סף שמאל 10-11

5700A55708-10 '4דלת קד' שמD 08-15 'מקורי4,091.00כןמיצובישי לנסר ש

770031C020(ח) מקורי2,075.18כןיונדאי גטס ש' 03-05דלת אח' שמ' 03-09

מקורי3,220.21לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מראה חיצונית ימ' (ניקל)+איתות -898157129010

V8W0831403A

ציר עליון = תחתון לדלת קד' = אח' 

מקורי118לאסיאט לאון ש' - 20שמ' - 20

V6V0837222A2ZZ15 - 'מקורי390כןסקודה פביה ש' 15-21ידית פנ' לדלת קד' ימ

65250FL00118 - 'ש' - 18משולש קישוט מראה חיצונית ימ XV מקורי128לאסובארו

9035S5(ח) ש' 10-13ציר תחתון דלת קד' שמ' -10 C-1 מקורי335.09כןסיטרואן

BCJH72760C19 - '4/5ציר תחתון דלת אחורית ימ' = שמD -19 'מקורי129.11כןמאזדה 3 ש

802834EA1A

פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' שמ' - 

מקורי688.26לאניסאן קשקאי ש' 1414-20

V5FA839901C04120 - מקורי273לאסיאט לאון ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל

2195783

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי262.42כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

76201SMGG2306-08 '5/3מראה חיצונית ימD 06-12 'מקורי1,228.66לאהונדה סיוויק ש

7632A099WA4כיסוי מראה חיצונית שמ' 08-10 - לבןD 08-15 'מקורי479לאמיצובישי לנסר ש

V6V0831052A15- מקורי4,986.00לאסקודה פביה ש' 15-21דלת קד' ימין

876201G3014D/5D 07- 'מקורי1,029.80לאקאיה ריו ש' 07-12מראה חיצונית ימ

מקורי3,805.91כןפיג'ו 208 ש' 12-14דלת קד' ימין -980782068012

7632A100XA4כיסוי מראה חיצונית ימ' - 08-10 - שחורD 08-15 'מקורי416לאמיצובישי לנסר ש

LB5Z7824630B20 - 'מקורי10,944.77לאפורד אקספלורר ש' - 20דלת אח' ימ

H210M1HAMB11- מקורי2,256.73כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13דלת אח' ימ' בלי חורים

V8P4833052A(ח) ש' 09-11דלת אח' ימ'-09 A3 מקורי3,655.00כןאודי

מקורי2,358.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית שמ' - 898481353117

75332T0AJ0113- 'ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' שמ CR-V מקורי1,134.75כןהונדה

V5G0837206QGRU18 - מקורי1,343.00כןסקודה סופרב ש' 15-22ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

מקורי778.06כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22טפט לדלת קד' שמאל - 8468706118

67010T1GE00ZZ13- ש' 13-18דלת קדמית ימין CR-V מקורי9,932.32לאהונדה

91039FL02018 - ש' - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין XV מקורי360לאסובארו

GS1D50985D

פס קישוט לדלת קד' שמ' ניקל 08-10 

מקורי276כןמאזדה 6  ש' 08-13(ח)

D3696420 - מקורי1,397.45לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

96766662ZD

מתג הרמת חלון אחורי ימין = שמאל - 

מקורי219.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 1313-18

876161M000(ח) מקורי189.4לאקאיה פורטה 09-12כיסוי מראה חיצונית שמ' -09

מקורי8,689.56כןסיטרואן ברלינגו - 19דלת אח' ימ' - 19 5 מושבים9820425480

826511M05009- מקורי155לאקאיה פורטה 09-12ידית ח' דלת קד' ימין

760042S020

דלת קד' ימין (עם חורים לפס קישוט) -

10IX35 10-15 מקורי2,769.00כןיונדאי



8152H0(ח) מקורי157.67כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי מראה חיצונית שמ' -10

מקורי3,108.16לאשברולט טראוורס 13-16פלסטיק סף מדרכה ימין - 2596283913

D3713620 - 'מקורי5,074.38לאפורד אקספלורר ש' - 20מראה חיצונית ימ

V6F0839901D04117 - מקורי252לאסיאט איביזה  ש' 17-22טפט לדלת אח' שמאל

V5658549499B917 - 'מקורי723כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' שמ

D3694720 - מקורי1,726.53לאפורד אקספלורר ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

8665ZW09 - מקורי206.75כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18טפט לדלת קד' ימין

V6F0837478G5AP17 - מקורי222לאסיאט איביזה  ש' 17-22אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

GS1D59210B(ח) מקורי106.86כןמאזדה 6  ש' 08-13ציר עליון דלת קד' שמ' -08

7410A871XA13- מקורי414כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב (אח') לדלת אח' שמאל

V6F9837902F9B918 - מקורי180לאסיאט ארונה ש' - 18טפט לדלת קד' ימין

6944068L00000M16 - מקורי141.8לאסוזוקי בלנו ש' 16-18ציר דלת אחורית שמאל תחתון

מקורי641.48לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל - 4273939120

5716A014HB13- מקורי838לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ידית חיצונית לדלת קד' ימין

801861710R15 - 'מקורי1,145.83לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פס קישוט לדלת קד' ימ

9675436680

אטם לדלת קד (גומי גשם) שמאל -13 

מקורי376.14כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח)

V8Y5833052A4/5דלת אח' ימ' - 20 סדאןD 20 - 'ש A3 מקורי9,109.00לאאודי

GS1E691N7A8808-'מקורי101.18לאמאזדה 6  ש' 08-13כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי4,530.30כןפיג'ו 2008 13-19דלת קד' ימין -980782038013

V8Y5833051A4/5דלת אח' שמ' - 20 סדאןD 20 - 'ש A3 מקורי7,138.00לאאודי

מקורי166.63לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר לדלת קד' R=L עליון -898105296012

מקורי671.09לאב.מ.וו 120 ש' 15-19זכוכית מראה חיצונית שמ' - 5116728499915

5SG24GW7AE14 - 'מקורי7,650.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מראה חיצונית ימ

V5F1857508P9B913 - מקורי544לאסיאט לאון ש' 12-19מראה חיצונית ימ' עם איתות

BCJH6915YB(ח) 4D 19 - 4/5משולש המשך מראה ימיןD -19 'מקורי88.17כןמאזדה 3 ש

8152A2(ח) ש' 11-14בסיס מראה חיצונית שמ' -11 C-4 מקורי96.72כןסיטרואן פיקסו

מקורי76.68לאשברולט טראקס ש' 17-18ציר דלת קדמית ימין תחתון - 1357711617

מקורי191.97כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט קדמי לדלת אח' ימין -13 (ח)9675438680

V6F9837476C3Q718 - מקורי545לאסיאט ארונה ש' - 18אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

BBY45902XF4D 09 '4/5דלת קד' שמD 09-13 'מקורי2,739.89לאמאזדה 3 ש

7632A113HA08- 'מקורי2,693.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מראה חיצונית שמ

מקורי76.68לאשברולט טראקס ש' 17-18ציר דלת קדמית שמאל תחתון - 1350539917

863811W00012- '5טפט ניצב דלת אח' שמD 12-16 'מקורי157.8לאקאיה ריו ש

V4M0853960GGRU15 - 'ש' 15-21פס קישוט לדלת קד' ימ Q7 מקורי2,003.00לאאודי

מקורי379.41כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר עליון לדלת קד' ימ' - 220672320

V3V1857508E15-17 מקורי3,295.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית ימין

76205TL0E21ZG12- 'מקורי937.13לאהונדה אקורד ש' 12-15כיסוי מראה חיצונית ימ

9002CP(ח) ש' 11-14דלת קד' ימין -11 RCZ מקורי5,818.23כןפיג'ו

V6F9853274C9B918 - מקורי56לאסיאט ארונה ש' - 18טפט משולש לדלת קד' ימין

8471861M10ZCE

כיסוי מראה חיצונית ימ' (ללא איתות) -

מקורי547.5לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 1313-16 (ח)

V6F9853273C9B918 - מקורי125לאסיאט ארונה ש' - 18טפט משולש לדלת קד' שמאל

V4M0854819AGRU17 - 'ש' 15-21פס קישוט (קשת) לדלת אח' שמ Q7 מקורי777לאאודי

2408328

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי525.93כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

863731W0004D/5D 12- 5טפט ניצב דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי107.3לאקאיה ריו ש

V8P1858532GB01C(ח) ש' 09-11מראה חיצונית ימ' -09 A3 מקורי1,528.00כןאודי

836501G050(ח) מקורי151.9כןקאיה ריו ש' 07-12ידית חיצונית לדלת אח' שמ' 07-10



90422FL00018 - ש' - 18טפט קדמי לדלת קד' ימין XV מקורי355כןסובארו

V4M0853959GGRU15 - 'ש' 15-21פס קישוט לדלת קד' שמ Q7 מקורי2,003.00לאאודי

מקורי6,366.31כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18דלת אחורית ימין -980157288016

34300TY2A01(ח) ש' 13-18פנס איתות מראה חיצונית ימין -16 CR-V מקורי652.56כןהונדה

V6F9867366G9B9

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי426לאסיאט ארונה ש' - 1818

V5JB857507E9B913 - 'מקורי1,159.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מראה חיצונית שמ

H2101EY1MA08- (7 מקומות) 'מקורי8,135.02כןניסאן קשקאי ש' 08-14דלת אח' שמ

מקורי370לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר עליון דלת אח' ימ' -687502012208

980297821T

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי407.16כןסיטרואן ברלינגו - 1919

76251T1GE01ZD16- ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמאל CR-V מקורי549.34לאהונדה

V5E9955707A17 - 'מקורי149כןסקודה אוקטביה ש' 17-19זרוע מגב שמשה אח

V5K6955427AV 13 - 'מקורי94לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מגב שמשה אח

מקורי207.27כןפיג'ו 3008 17-21זכוכית מראה חיצונית שמ' - 161804798017

963666389R18 - 'מקורי372.43כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית שמ

V57A853274BJV118 - 'מקורי265כןסקודה קארוק 18-21קישוט מראה חיצונית ימ

91054FJ03012- 'ש' 12-17כיסוי עליון למראה חיצונית שמ XV מקורי261לאסובארו

8392452R010CE17 - מקורי207לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט לדלת קד' שמאל

מקורי184.36כןפורד פומה ש' - 21טפט לדלת אח' ימין - 241164721

76258TV0G7215- 5מראה חיצונית שמאלD 15-16 'מקורי1,551.53לאהונדה סיווק ש

1609433580

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 14 

מקורי277.44כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16(ח)

801001682R11 - מקורי9,599.23לארנו מאסטר ש' 09-22דלת קד' ימין

963651KA0A10- 'מקורי443.96כןניסאן ג'וק 10-14זכוכית מראה חיצונית ימ

V5E1837016A13 - מקורי679לאסקודה אוקטביה 13-16מנעול לדלת קדמי ימין

מקורי1,693.00לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת אח' ימ' -670035227011

760034H030(ח) דלת קד' שמ' -08i800 08-21 מקורי3,790.17כןיונדאי

963661KA0A10- 'מקורי465.1לאניסאן ג'וק 10-14זכוכית  מראה חיצונית שמ

מקורי1,693.00לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת אח' שמ' -670045243011

מקורי725.35כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ' - 248459321

72470TV0E0015- 5טפט לדלת קדמית שמאלD 15-16 'מקורי155.1לאהונדה סיווק ש

8471852R40ZMW17 - 'מקורי188.7כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי מראה חיצונית ימ

98005091XT(ח) מקורי348.69כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 13

V5F3831056FR 12 - מקורי5,550.00כןסיאט לאון ש' 12-19דלת קד' ימין

7723061M005PK13- קרוסאובר 13-16פלסטיק סף חיצוני ימ' שחור SX4 מקורי1,609.70לאסוזוקי

מקורי6,185.80כןפורד מונדאו ש' 08-12דלת קד' שמ' 4/5D 08-10 (ח)1778162

8650012270V 15 - מקורי381.42לאטויוטה אוריס ש' 15-18צופר

79380G500016 - 'מקורי92.4לאקאיה נירו 16-23מעצור לדלת קד' שמ

8253A02917 - 'ש' 17-19זרוע מגב שמשה אח ASX מקורי380כןמיצובישי

8545AL(ח) 'ש' 05-10פס קישוט לדלת קד' ימ  C-4 מקורי272.31לאסיטרואן

V5F0857521A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי634כןסיאט איביזה  ש' 1717-22

V3C5833056H(ח) דלת אח' ימ' 06-08

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי2,641.00כן

93571G504016 - מקורי656.5לאקאיה נירו 16-23מתג חלון קדמי שמאל

87611C1040

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי383לאיונדאי סונטה ש' 1818-19

8546N5(ח) 'ש' 05-10פס קישוט לדלת אח' שמ  C-4 מקורי242.58כןסיטרואן

83652D700015 - 'מקורי191לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי ידית דלת אח' שמ

A222730010513 - 'דלת אח' שמ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי18,394.00לא19



5732A15218 - ציר דלת אחורית ימין עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי381כן21

75966F401017 - טפט פנימי ניצב לדלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי119.99כן22

מקורי10,488.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת קד' ימין -14 (ח)1371970080

מקורי8,822.37לאב.מ.וו 120 ש' - 20דלת אח' שמ' - 4152873706320

מקורי760.71לאאם ג'י ZS ש' 18-23סף מדרכה שמאל - 1025239918

87611J9130

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי533לאיונדאי קונה ש' - 1818

6921002320B013 - 'מקורי795.89לאטויוטה קורולה ש' 13-18ידית חיצונית לדלת אח' ימ

87620C8050

מראה חיצונית ימ' ללא איתות מושלמת 

מקורי1,687.00כןיונדאי i20 קרוס 16-18- 16

757520D04014 - 'מקורי133.39לאטויוטה יאריס ש' 14-19משולש קישוט מראה חיצונית שמ

87549D300015 - מקורי288כןיונדאי טוסון ש' 15-20מדבקה שקופה לדלת אח' ימין

87611Q5300

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי214.6כןקאיה סלטוס ש' - 2020

7.60E+15(ח) מקורי2,251.00כןיונדאי אקסנט ש' 07-11דלת קד' ימין 07-11

דלת קד' ימין 5D -09 (ח)96897590

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי2,938.55כן

828760894R15 - 'מקורי1,458.70לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' ימ

770031H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12דלת אח' שמ' (סטיישן) 10-11D מקורי2,816.60כןקאיה סיד

V3T0831056(ח) מקורי4,562.00כןסקודה סופרב ש' 08-13דלת קד' ימין -08

91054AJ23013- 'מקורי180כןסובארו אימפרזה 13-16כיסוי תחתון מראה חיצונית שמ

מקורי12,826.13כןטויוטה RAV-4 ש' - 19דלת קד' ימין - 670014216119

מקורי11,648.54לאטויוטה RAV-4 ש' - 19דלת אח' ימ' - 670034219019

מקורי11,648.54כןטויוטה RAV-4 ש' - 19דלת אח' שמ' - 670044219019

876101W320(ח) 4מראה חיצונית שמ' - 12D 12-16 'מקורי1,499.80לאקאיה ריו ש

מקורי1,954.67לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מראה חיצונית ימ' - 161054628014

מקורי227.03כןפיג'ו 3008 17-21קישוט המשך מראה חיצונית ימ' - 981126208017

מקורי4,768.63כןרנו קליאו  5D 07-10דלת קד' שמ' 07-13 (ח)7751479112

760032V010(ח) מקורי600לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16דלת קד' שמ' -11

80830JD000(ח) מקורי384.16כןניסאן קשקאי ש' 08-14גומי קדר דלת קד' ימין -08

מקורי1,417.55כןרנו קליאו  5D 07-10דלת אח' שמ' 07-13 (ח)7751476191

76003A700013-'מקורי4,152.90לאקאיה פורטה 13-18דלת קד' שמ

7000D534XA(ח) מקורי2,478.32כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין -13

V56583117517 - מקורי104לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אבנים לדלת קדמית שמאל

מקורי3,280.95לאשברולט קרוז 08-20דלת אח' שמ' 9598776308-15

982620551T20 - מקורי427.74לאפיג'ו 2008 - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי263.74לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 154217213

מקורי5,121.51לאסיטרואן C-3 ש' 17-21דלת קד' שמ' - 981267438017

KD5350M40F

טפט נצב קדמי לדלת אח' שמאל -12 

מקורי298.82כןמאזדה CX-5 ש' 12-16(ח)

מקורי2,595.28לארנו קנגו 09-18דלת אח' ימ' -775147814309

60409XC00A9P20 - 'מקורי13,000.00לאסובארו איבולטיס - 20דלת אח' ימ

מקורי5,121.51לאסיטרואן C-3 ש' 17-21דלת אח' שמ' - 981271678017

91036XC13A20 - 'מקורי2,056.00לאסובארו איבולטיס - 20מראה חיצונית ימ

98128561XT17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ C-3 מקורי1,212.42לאסיטרואן

877122K00012-'מקורי267.7לאקאיה סול ש' 12-13פס קישוט לדלת קד' ימ

808217463R(ח) מקורי865.37כןרנו קנגו 09-18פס קישוט לדלת קד' שמ' -09

מקורי872.83לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750764814016



7632B80314- מקורי1,065.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מראה חיצונית שמ'+איתות

91039FL03A20 - מקורי596לאסובארו איבולטיס - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

1618096180

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי639.14כןסיטרואן C-3 ש' 1717-21

מקורי11,514.68כןסיטרואן ג'אמפי - 18דלת קד' שמ' - 18 (ח)9811893680

KD475941XF12(ח) ש' 12-16ידית דלת קד' שמ' -12 CX-5 מקורי164.57כןמאזדה

KD53691N1B8512-14 'ש' 12-16כיסוי מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי329.73לאמאזדה

KD5358210A12- ש' 12-16ציר דלת קד' ימין  תחתון CX-5 מקורי113.93כןמאזדה

3925168L0000017 - קרוסאובר 17-21מוט אנטנה SX4 מקורי185.2לאסוזוקי

V2GM854940G9B920 - 'מקורי430לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

V5NA833056J17 - 'מקורי7,725.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת אח' ימ

863830X000(ח) ש' 08-14טפט ניצב לדלת אח' שמאל-08 i10 מקורי15כןיונדאי

קליפס לפס קישוט לדלת - 904670722117

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי19.77כן22

98130940XT17 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת אח' ימ C-3 מקורי1,206.16כןסיטרואן

98130944XT17 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת אח' שמ C-3 מקורי1,206.16כןסיטרואן

V8V0857536D12 - 'ש' 12-19זכוכית מראה חיצונית ימ A3 מקורי679לאאודי

מקורי1,356.30לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פלסטיק סף שמאל - 981381748017

86373G600018 - טפט לדלת קד' ימיןGT LINE - 18 מקורי90כןקאיה פיקנטו

801004600R22 - מקורי4,715.68לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22דלת קד' ימין

51864555

סטריקר אמצעי דלת שרות שמ' אח' 

מקורי460כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-1407-14 (ח)

82210F200016 - 'מקורי300לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18גומי גשם דלת קד' שמ

87620G610018 - 'מראה חיצונית ימGT LINE - 18 מקורי2,779.40כןקאיה פיקנטו

87620F156019 - 'מקורי3,622.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית ימ

87734Q501020 - מקורי392.2לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט עליון לדלת אחורית ימין

82651D700015 - מקורי369לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

87611D7010

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי498לאיונדאי טוסון ש' 1515-20

83210D300015 -  מקורי487כןיונדאי טוסון ש' 15-20גומי גשם דלת אחורית שמאל

DB2M50M50B

משולש קישוט לחלון דלת אחורית ימין - 

5D 154D/5D 15-21 'מקורי117.71כןמאזדה 2 ש

82651F100016 - מקורי471.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

KB7W508W1A17 - ש' 17-22טפט אנכי לדלת קד' שמאל CX-5 מקורי30.16כןמאזדה

79490D300015 - מקורי269לאיונדאי טוסון ש' 15-20עוצר דלת אח' ימין

79480D300015 - מקורי63לאיונדאי טוסון ש' 15-20עוצר דלת אח' שמאל

DA6A66A30A15-19  4מוט אנטנהD/5D 15-21 'מקורי37.28כןמאזדה 2 ש

808704EA0A14- 'מקורי753.65כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת קד' ימ

V8W5833051D20 - 'ש' - 20דלת אח' שמ A4 מקורי8,386.00כןאודי

7632C51618 - 'מקורי3,641.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית ימ

966101R70011 - ש' 11-18צופר טונים נמוכים i25 מקורי319לאיונדאי אקסנט

87621A2010V 13 - '5/סטיישן ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית ימD מקורי1,163.00לאקאיה סיד

V4F0857535AF(ח) מקורי764לאסקודה אוקטביה 09-13זכוכית מראה חיצונית שמ' -09

מקורי10,670.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14דלת אח' שמ' -10 (ח)50509299

מקורי393.96לאב.מ.וו 120 ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין - 5116987914820

מקורי446.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 507505910022

760031C020(ח) מקורי2,452.00כןיונדאי גטס ש' 03-05דלת קד' שמ' 03-09

AF100NI08- 'חליפי911.27כןניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף קד' ימ

6017113500A0822 - 'ש' - 22מראה חיצונית ימ C מקורי6,110.00לאג'ילי גיאומטרי

6006394E0H21 - 'ש' - 21דלת אח' שמ S מקורי3,198.28לאטסלה מודל

מקורי7,231.07כןפורד פיאסטה ש' 09-12דלת קד' ימין -09 (ח)1806114



5075073900C1522- ש' - 22דלת קד' ימין C מקורי6,470.10לאג'ילי גיאומטרי

V83A853970DGRUV 19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת אח' ימ Q3 מקורי1,148.00לאאודי

BBY27202XK4D 09-10 '4/5דלת אח' ימD 09-13 'מקורי2,651.59לאמאזדה 3 ש

7632A112HA08- 'מקורי2,693.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מראה חיצונית ימ

V83A853960DGRUV 19 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת קד' ימ Q3 מקורי1,148.00לאאודי

8545GV(ח) מקורי843.35כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת קד' שמ' -09

מקורי198.15לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20זרוע מגב שמשה אח' - 229333820

V3V5833052B15- מקורי9,000.00כןסקודה סופרב ש' 15-22דלת אחורית ימין

מקורי191.97כןפיג'ו 301 ש' 13-18טפט קדמי לדלת אח' שמאל -13 (ח)9675438780

V5FA833051B20 - 'מקורי5,977.00כןסיאט לאון ש' - 20דלת אח' שמ

8392361M000CB13- קרוסאובר 13-16טפט לדלת קד' ימין SX4 מקורי204.5כןסוזוקי

287904EA0A14 - 'מקורי105.49לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגב שמשה אח

8470261MK1ZCF13- קרוסאובר 13-16מראה חיצונית שמ' עם איתות SX4 מקורי1,117.30כןסוזוקי

V7P0831055(ח) מקורי11,825.00כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17דלת קד' שמ' -11

מקורי391.21כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר עליון דלת אחורית ימ' - 219318420

8546S0(ח) ש' 11-14פס קישוט לדלת אח' ימ' -11 C-4 מקורי478.75כןסיטרואן פיקסו

72470TL0003(ח) מקורי473.55כןהונדה אקורד ש' 12-15טפט ניצב לדלת קד' שמאל -12

8154GQ11- 'ש' 11-14מראה חיצונית ימ RCZ מקורי5,016.83לאפיג'ו

7410A084XA06-11 'מקורי446כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12טפט דלת אח' ימ' אח

V576857507AN9B920 - 'מקורי1,375.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית שמ

7752061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16פס קישוט עומד לדלת קד' שמ SX4 מקורי468.1כןסוזוקי

963018796R15-17 'מקורי1,261.06כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית ימ

8152N8(ח) ש' 11-14כיסוי מראה חיצונית שמ'  -11 RCZ מקורי559.09כןפיג'ו

KB7W58760A(ח) ש' 17-22גומי אטימה דלת קד' ימין - 17 CX-5 מקורי231.72כןמאזדה

76201T7JH01ZD15- ש' 15-18כיסוי למראה חיצונית ימין HRV מקורי425.28כןהונדה

V7N0831401D(ח) מקורי209כןסקודה אוקטביה 13-16ציר דלת קד' שמ' תחתון-13

876101W050

מראה חיצונית חשמלית שמ' +איתות -

124D 12-16 'מקורי1,499.80לאקאיה ריו ש

60009AG0329P(ח) ש' 07-09דלת קד' שמ' 08-09 B4 מקורי2,990.00כןסובארו

8473061M5013- 'קרוסאובר 13-16זכוכית מראה חיצונית ימ SX4 מקורי554כןסוזוקי

V8V4831051E12-19 'ש' 12-19דלת קד' שמ A3 מקורי7,877.00לאאודי

מקורי370לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר עליון דלת אח' שמ' -687602012208

86383D300015 - מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט ניצב קטן לדלת אח' שמאל

86382D300015 - מקורי133כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט עליון לדלת אח' שמאל

87610H90405D - 17 '5מראה חיצונית שמD/4D 17-22 'מקורי1,969.00כןקאיה ריו ש

67002F401017 - דלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,605.00כן22

87616H90105D - 17 5כיסוי למראה חיצונית שמאלD/4D 17-22 'מקורי174.7כןקאיה ריו ש

86373H800017 - 5טפט לדלת קד' ימיןD/4D 17-22 'מקורי40.7לאקאיה ריו ש

A213730010516- 'דלת אח' שמE 16-22 קלאס W213 מקורי12,001.56לאמרצדס

82661H800017 - 5ידית חיצונית לדלת קדמי ימיןD/4D 17-22 'מקורי94.6לאקאיה ריו ש

6920502330C215-מקורי525.83לאטויוטה אוריס ש' 15-18ידית  פנימית לדלת אח' ימין

87620G209016 - מקורי3,843.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מראה חיצונית ימין

83860D900016 - 'מקורי1,245.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קישוט ניקל למשקוף דלת אח' ימ

מקורי4,972.07כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14דלת קד' שמ' -5050924510

V8R0833051B09-16 'ש' 09-16דלת אח' שמ Q5 מקורי7,499.00לאאודי

מקורי8,822.37לאב.מ.וו 120 ש' - 20דלת אח' ימ' - 4152873706420

מקורי640.3לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 601708150022



87751H840018 - מקורי2,006.20לאקאיה סטוניק - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

8794B7801015 - 'ש' 15-23קישוט ניקל מראה חיצונית שמ NX מקורי459.46לאלקסוס

מקורי12,818.35לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת שרות צדדי ימ' - 910730790019

5730B55715- 'מקורי4,125.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת אח' שמ

86392G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט קשת לדלת אחורית ימין

76003G6010(X LINE) 20 - 'דלת קד' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,782.80כן

808199U00A(ח) מקורי43.34כןניסאן נוט ש' 07-13טפט לדלת קד' שמ' 07-10

87539D900016 - מקורי162.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מדבקה שקופה לדלת אח' שמאל

7632B412HC

כיסוי מראה חיצונית ימ' עם איתות -15 

VP15-20 'מקורי1,141.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

82860D900016 - 'מקורי599.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קשת ניקל עליון לדלת קד' ימ

7632B411BAVP 15- 'מקורי546לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי מראה חיצונית שמ

82210G201016 - מקורי537כןיונדאי איוניק ש' 16-20אטם לדלת (גומי גשם) שמאל

SU001A570017 - מקורי397.95כןטויוטה פרואייס ש' 17-18כיסוי למראה חיצונית שמאל

822201R000(ח) ש' 11-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין -11 i25 מקורי73כןיונדאי אקסנט

מקורי509כןפיאט קובו ש' 12-17טפט לדלת אח' שמאל -12 (ח)735539386

87621D408016 - מקורי213.8לאקאיה אופטימה ש' 16-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

76208T1GG32V 13-15 'ש' 13-18מראה חיצונית ימ CR-V מקורי3,136.01לאהונדה

6931068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר עליון דלת קד' ימין -13 SX4 מקורי161.6כןסוזוקי

מקורי97.34לאשברולט טראקס ש' 13-16טפט אחורי לדלת קד' שמאל - 9538947413

מקורי2,204.76לאפיג'ו 508 ש' - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 163785948019

1637859380

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי2,204.76כןפיג'ו 508 ש' - 1919

22653554D 20 - 4 ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD/5/SW מקורי3,689.21כןפורד פוקוס

760041Y02011- 5דלת קד' ימיןD 11-16 מקורי2,310.40כןקאיה פיקנטו

מקורי1,524.97לאלקסוס  RX ש' 08-22כיסוי סף מדרכה ימין - 758504802008

מקורי546.98לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לדלת קד' שמ' - 1025239418

V8V5833052C12 - 'ש' 12-19דלת אח' ימ A3 מקורי9,303.00לאאודי

67450T2MT02ZZ18 - 4ציר דלת קדמית שמאל עליוןD -18 'מקורי289.29כןהונדה סיווק ש

מקורי4,018.55כןפג'ו 308 ש' 14-20דלת קד' ימין -161010218014

מקורי257.08כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16טפט לדלת קד' שמאל -14 (ח)9677410880

מקורי276.14כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16טפט לדלת קד' ימין -14 (ח)9677410780

V8Y083790120 - 4/5טפט לדלת קד' שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי436לאאודי

מקורי736.58כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16טפט לדלת אח' שמאל -967708078014

מקורי4,820.36כןשברולט אורלנדו ש' 12-18דלת אח' שמ' - 12 (ח)95242606

287815FA0B20 - 'מקורי245.37כןניסאן מיקרה - 20זרוע מגב שמשה אח

22064674D 20 - '4 ש' - 20מנוע למיכל מתיז מים קדD/5/SW מקורי115.24כןפורד פוקוס

72465TL0003(ח) מקורי1,263.00כןהונדה אקורד ש' 12-15פס קישוט ניקל לדלת קד' שמ' -12

770043W00010- 'מקורי4,379.50לאקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת אח' ימ

V5FA831051A(קופרה) מקורי5,870.00כןסיאט לאון ש' - 20דלת קד' שמ' - 21

760030X050(ח) ש' 08-14דלת קד' שמ'  08-12 i10 מקורי1,687.00כןיונדאי

5730B39013- 'מקורי5,050.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלת אח' ימ

מקורי416.62כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר תחתון דלת אחורית שמ' - 231590120

V8P4831052A(ח) ש' 09-11דלת קד' ימין -09 A3 מקורי3,655.00כןאודי

מקורי546.98לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לדלת קד' ימ' - 1025239518

91112SJ30019 - 'מקורי1,420.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' ימ



2162651SW 20 - 4 ש' - 20בסיס לאנטנהD/5/SW מקורי298.01לאפורד פוקוס

8392151K000CB(ח) מקורי280.2לאסוזוקי ספלאש 09-15טפט לדלת קד' ימין -09

2415298

עוצר דלת קד' שמאל = ימין - 20 

SW/4D20 - '4 שD/5/SW מקורי372.44כןפורד פוקוס

V7L6857528FGRU(ח) מקורי781כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09כיסוי מראה חיצונית ימ'-08

מקורי219.78לאשברולט סילברדו 13-19זכוכית מראה חיצונית שמ' - 2291974414

600587400J21 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל S מקורי1,301.72לאטסלה מודל

96771310XX14 - ש' 14-16חגורת בטיחות קד' ימין C-4 מקורי2,479.10לאסיטרואן פיקסו

D2624315 - 'מקורי3,511.41לאפורד אדג' ש' 15-18מראה חיצונית ימ

67050T8MG00ZZ15- ש' 15-18דלת קדמית שמאל HRV מקורי4,906.23כןהונדה

808311KA0A(ח) מקורי367.74לאניסאן ג'וק 10-14גומי קדר דלת קד' שמ' -10

V565857537AGRU17 - מקורי570לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

8794533010A008-09 'מקורי248.81לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי מראה חיצונית שמ

768E00001R09 - 'מקורי830.75לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדופן אח' שמ

V5C6853289041(ח) מקורי737כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15טפט לדלת קד' שמאל -13

מקורי58.1כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ציר חלון לדלת אחורית - 09 (ח)857377

DFY05902XB20 - 'ש' - 20דלת קד' שמ CX-30 מקורי2,615.32לאמאזדה

83140G500016 - מקורי409.9לאקאיה נירו 16-23אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

מקורי6,710.38כןפיג'ו 3008 17-21דלת אח' שמ' - 981231728017

גומי גשם דלת אח' ימ' -186424511

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי247.92לא

V5E0857522E17 - 'מקורי2,325.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית ימ

V6R4853289A0415טפט לדלת קד' שמאלD 10-17 'מקורי130לאפולקסווגן פולו ש

5716A615XA(ח) 'ידית פנ' לדלת אח' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי263כן16

מקורי169.79כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי למראה חיצונית ימין - 161804848017

V6R4853290A0415טפט לדלת קד' ימיןD 10-17 'מקורי130לאפולקסווגן פולו ש

מקורי217.89לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ' - 1063571821

68462843AA20 - 'מקורי7,913.00לאדודג' ראם - 20מראה חיצונית שמ

5727A40315- 'מקורי1,869.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

1635224280V 17 - 'מקורי3,310.84לאפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית ימ

V5E0837431E5AP13 - 'מקורי391לאסקודה אוקטביה 13-16גומי מוביל חלון דלת קד' שמ

V5JA837249E13 - מקורי281כןסקודה ראפיד ש' 13-18מעצור לדלת קד' שמ' = ימין

מקורי8,033.27לאשברולט סילברדו - 20דלת אח' שמ' - 8485052620

808777693R13- 5פס קישוט לדלת קד' שמ' בלי חורD 13-19  מקורי866.39לארנו קליאו

8723A334(ח) בסיס אנטנה -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי125כן16

90422FJ08012-15 (קשת) ש' 12-17טפט לדלת אח' ימין XV מקורי225לאסובארו

V3G5833055AC15- 'מקורי7,375.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23דלת אח' שמ

מקורי6,943.38לארנו קנגו 09-18דלת מטען אח' שמ' -775147813809

67510TARE00ZZ15-17 מקורי5,814.19כןהונדה ג'אז ש' 15-19דלת אחורית ימין

BHY05902XF13-16 '4/5דלת קד' שמD 13-18 'מקורי3,112.80לאמאזדה 3 ש

מקורי342.92לאשברולט טראקס ש' 13-16זכוכית מראה חיצונית שמ' - 9518297713

963A54EA0A14 - 'מקורי302.98כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי תחתון למראה חיצונית ימ

מקורי3,047.17לאשברולט טראקס ש' 13-16מראה חיצונית ימ' עם איתות - 9537383213

V5FF83105221 - מקורי6,988.00לאקופרה פורמנטור - 21דלת קד' ימין

7723061M10ASK13- קרוסאובר 13-16כיסוי סף מדרכה דלת קד' ימין כסוף SX4 מקורי2,011.10לאסוזוקי

מקורי565.76כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 238490920



מקורי135.19לאשברולט ספארק 15-18קישוט משולש מראה חיצונית ימ' - 4234500415

876201W05012- 4מראה חיצונית חשמלית ימ'+איתותD 12-16 'מקורי1,499.80כןקאיה ריו ש

V5FF83305221 - 'מקורי6,937.00כןקופרה פורמנטור - 21דלת אח' ימ

876141W00012- 4פנס איתות למראה שמאלD 12-16 'מקורי306.4כןקאיה ריו ש

V5FG857507J9B921 - 'מקורי2,575.00לאקופרה פורמנטור - 21מראה חיצונית שמ

6933068LA013- קרוסאובר 13-16ציר תחתון דלת קד' ימין SX4 מקורי155.8לאסוזוקי

מקורי25.75כןשברולט טראקס ש' 13-16טפט קדמי לדלת קד' שמאל - 9514459813

V5FF837901B04121 - מקורי184כןקופרה פורמנטור - 21טפט לדלת קד' שמאל

מקורי122.54לאשברולט קרוז 08-20כיסוי מראה חיצונית שמ' חשמלי -9510526708

מקורי634.13לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13זכוכית למראה חיצונית שמאל - 5116736603911

מקורי4,845.65לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת אח' שמ' -898108219312

757311A430(ח) מקורי403.43כןטויוטה קורולה ש' 98-00פס קישוט לדלת קד' ימ' 98-02

760031Y02011- '5דלת קד' שמD 11-16 מקורי2,310.40כןקאיה פיקנטו

V5FF839902A04121 - מקורי282כןקופרה פורמנטור - 21טפט לדלת אח' ימין

94534906V 15 - 'מקורי1,411.42לאשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית ימ

76205TARE1115 - 'מקורי172.92לאהונדה ג'אז ש' 15-19בסיס מראה חיצונית ימ

V56583105117 - מקורי7,984.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת קדמית שמאל

BP4K508W1A(ח) 4טפט לדלת קד' שמ' קשת 04-08D 04-09 'מקורי191.76כןמאזדה 3 ש

2879000Q0B20 - 'מקורי115.53לאניסאן מיקרה - 20מגב שמשה אח

מקורי2,974.74כןפג'ו 308 ש' 14-20מראה חיצונית שמ' 161150868014-18

98169897XT19 - 'מקורי3,195.49לאסיטרואן ברלינגו - 19מראה חיצונית ימ

מקורי1,118.76לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי מראה חיצונית ימ' - 8429183117

BP4K508V4B(ח) 4טפט לדלת אח' ימ' ניצב 04-08D 04-09 'מקורי126.42כןמאזדה 3 ש

BN8V508V6(ח) 4טפט לדלת אח' ימ' קטן 04-08D 04-09 'מקורי38.52כןמאזדה 3 ש

67460T2MT02ZZ18 - 4ציר דלת קדמית שמאל תחתוןD -18 'מקורי300.21כןהונדה סיווק ש

V8S0831051A14 - 'ש' 14-22דלת קד' שמ TT מקורי12,482.00לאאודי

מקורי182.77לאשברולט ספארק 15-18ידית פתיחה לדלת אחורית ימין - 9598792115

7632B789HB

כיסוי מראה חיצונית שמ' עם איתות 

מקורי199לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22(כסף) -14

6800354P0100015 - 'מקורי4,084.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22דלת אח' ימ

מקורי13,376.22לאשברולט בלייזר - 19דלת אח' ימ' - 8462750019

7632B790HB

כיסוי מראה חיצונית ימ' עם איתות 

מקורי199לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22(כסף) -14

6800454P0100015 - 'מקורי4,084.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22דלת אח' שמ

מקורי8,886.30לאב.מ.וו X4 ש' 18-21דלת אח' שמ' - 4151747834319

8978209360(  S+, LS+, LSE) 21 - 'מקורי4,772.56כןאיסוזו די. מקס ש' - 21דלת קד' שמ

מקורי153.46לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ' - 1107111621

V5JA857701BRAA13 - מקורי2,126.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

91036SJ53019 - 'מקורי1,660.00כןסובארו פורסטר - 19מראה חיצונית ימ

מקורי983.95לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ' - 211182813

BBY870271(ח) 4D 09- 4/5פח סף ימיןD 09-13 'מקורי1,529.91כןמאזדה 3 ש

V565831249E17 - מקורי504כןסקודה קודיאק ש' 17-22מעצור לדלת קד' ימין = שמאל

V3G0853332A3Q715- מקורי491לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת קדמית ימין

מקורי983.55לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לדלת אח' שמ' - 8424176017

H01016PAMC20 - 'מקורי4,019.66לאניסאן ג'וק - 20דלת קד' שמ

KF33691G112- 'ש' 12-16זכוכית מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי83.86כןמאזדה

מקורי5,355.84לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית ימ' - 8500315521

877513W000(ח) מקורי1,575.60לאקאיה ספורטג' ש' 10-12קישוט סף דלת קד' שמ' -10

V3G0853333A3Q715- 'מקורי522לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי1,079.19לאשברולט בלייזר - 19קישוט שחור לדלת אח' ימ' - 8451498619

מקורי1,342.66כןפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לדלת קדמית ימין -14 (ח)1874784

V5658549509B917 - 'מקורי723כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' ימ



8392654P000CE15 - מקורי533.2לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט קשתלדלת קד' שמאל

770042V020(ח) מקורי2,289.00כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16דלת אח' ימ' -11

V3G0853857DGRU15- 'מקורי2,036.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

FT4Z5825556AB15 - 'מקורי1,328.16לאפורד אדג' ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' ימ

V3V595542515 - 'מקורי138לאסקודה סופרב ש' 15-22מגב שמשה אח

מקורי1,477.19לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' ימ' - 210415717

S1P1857507A9B9(ח) מקורי730כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11בית  מראה חיצונית שמ' -10

91036SJ52019 - 'מקורי1,660.00כןסובארו פורסטר - 19מראה חיצונית שמ

מקורי5,829.47לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלת אח' שמ' -14 (ח)9803033780

AF100TO2WD 98-01 'חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01כנף קד' ימ

AF102HO13- כנף קד' ימ' בלי חור

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי3,088.31כן

AF103FI14-  חליפי1,446.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21כנף קד' ימ'+חור

AF104AU04-05 ('קד) ש' 04-05ביטנה לכנף קדמי שמאל A3 חליפי291.55כןאודי

AF105KI12- 'חליפי1,561.40כןקאיה אופטימה ש' 12-15כנף קד' ימ

AF106PE17 - 'חליפי458.04כןפיג'ו 3008 17-21קישוט ניקל לכנף קד' שמ

AF107SZ19 - 'חליפי801.04כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף קד' ימ

AF110HO19 - 'ש' - 19כנף קד' ימ CR-V חליפי2,935.62כןהונדה

AF110PE12- 'חליפי1,002.76כןפיג'ו 208 ש' 12-14כנף קד' שמ

AF112PE16 - 'חליפי1,945.72כןפיג'ו 2008 13-19כנף קד' שמ

AF114SU13- (ללא איתות) 'חליפי1,197.82כןסובארו פורסטר 13-18כנף קד' שמ

AF114TO00-02 'חליפי593.04כןטויוטה יאריס ש' 00-02כנף קד' שמ

AF117HY00-05 חליפי114.78כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF117VW97-00 'חליפי350כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00כנף קד' שמ

AF119AU09-11 ש' 08-15ביטנה לכנף קדמי שמאל A4 חליפי587.76כןאודי

AF11DC15- 'חליפי422.82כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן קד' ימ

AF11HY4/5D 00-02 'חליפי680.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02כנף קד' ימ

AF11MI4WD 07- 'כנף קד' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי904.8כן15

AF120AU09- ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי ימין A3 חליפי534.4כןאודי

AF121KI12- 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 12-16 'חליפי265.25כןקאיה ריו ש

AF121VW98-03 'חליפי506.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04כנף קד' שמ

AF123MA15-19  4ביטנה לכנף קדמי שמאלD/5D 15-21 'חליפי140.23כןמאזדה 2 ש

AF123PE99-05 'חליפי596.99כןפיג'ו 206 ש' 99-07כנף קד' שמ

AF125AU09- (ללא פנס צד) 'ש' 09-11כנף קד' ימ A6 חליפי2,036.55כןאודי

AF125HY12-כנף קד' ימ' ללא חור

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי999כן/סטישין

AF125TO2WD 98-01 חליפי109.88לאטויוטה היילקס ש' 98-01ביטנה לכנף קדמי ימין

AF126AU12- 'ש' 12-17כנף קד' שמ A6 חליפי4,250.00כןאודי

AF126PE02-05 'חליפי463.34כןפיג'ו  307 ש' 02-05כנף קד' ימ

AF127NI14- 'חליפי1,705.00כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף קד' ימ

AF12RE09- 'חליפי894.23כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' ימ

AF130ME13- 'כנף קד' שמ

מרצדס  JEEP ML166 ש' 13-

חליפי4,206.02לא14

AF131FO19 - חליפי168.76כןפורד טרנזיט ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF132TO2WD 02-05 'חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05כנף קד' שמ

AF135SK13- 'חליפי2,156.02לאסקודה סופרב ש' 13-15כנף קד' ימ

AF137KI19 - חליפי905.25כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

5730B90713- 'דלת אח' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי4,033.00כן16



822D26PA1A20 - מקורי850.79לאניסאן ג'וק - 20טפט לדלת אח' ימין

6700202260TK07 - 'מקורי3,309.96כןטויטה אוריס ש' 07-09דלת קד' שמ

76004A200013- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18דלת קד' ימיןD מקורי6,389.50לאקאיה סיד

98141340VV17 - 'מקורי1,739.34כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לדלת אח' ימ

963019902R15 - 'מקורי1,634.04לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מראה חיצונית ימ

דלת קד' שמ' -11 (ח)2147846

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי5,447.95כן

KD5373240A(ח) ש' 12-16ציר תחתון דלת אח' שמ' -12 CX-5 מקורי73.88לאמאזדה

V5G0959855LIHA15 - מקורי120לאסקודה סופרב ש' 15-22מתג חלון אחורי

V5NA854939PRYP17 - 'מקורי1,459.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי5,019.36כןפיג'ו 2008 - 20דלת קד' שמ' - 983104778020

261650002R10- מקורי243.15לארנו סניק ש' 10-12פנס איתות למראה שמאל

V3V08372222ZZ15 - מקורי1,501.00לאסקודה סופרב ש' 15-22ידית פנימית לדלת קד' ימין

1766584

זכוכית עליון למראה חיצונית ימ' - 15 

מקורי189.03לאפורד טרנזיט ש' 14-21(קאסטום)

LJ8Z5820124A(חשמלי) מקורי5,538.12לאפורד מוסטנג 18-22דלת קד' ימין - 22

91036FL411V 17 - 'מקורי1,880.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מראה חיצונית ימ

V3G5839644J7Z715 - 'מקורי893כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23קישוט ניקל עליון לדלת אח' ימ

8392252R000CE17 - מקורי219.1כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט קשת לדלת קדמית שמאל

67010TECQ00ZZ18 - 4דלת קד' ימיןD -18 'מקורי6,220.47כןהונדה סיווק ש

82860C100018 - 'מקורי494כןיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

מקורי577.75כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20בית אנטנה + אנטנה -898064703212

67050TECQ00ZZ18 - '4דלת קד' שמD -18 'מקורי4,567.81לאהונדה סיווק ש

זכוכית מראה חיצונית ימ' -879080271010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי362.07לא12

מקורי462.03כןסיטרואן C-3 ש' 17-21טפט לדלת קד' ימין - 981324798017

LJ8Z5824631A(חשמלי) מקורי7,780.96לאפורד מוסטנג 18-22דלת אח' שמ' - 22

86362A2000

טפט ניצב קדמי לדלת קד' שמאל 

מקורי21.2כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13 (ח)

801869129R10- 'מקורי1,288.89לארנו סניק ש' 10-12פס קישוט לדלת קד' ימ

770043Z000(ח) CW-12 'דלת אח' ימCW/4D i40 12-15  מקורי5,085.99כןיונדאי

V2GM837901F04120 - מקורי159כןפולקסווגן טי קרוס - 20טפט לדלת קד' שמאל

98116717XT17 - 'מקורי1,246.36לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ

מקורי50.23כןפיג'ו 3008 17-21מגב שמשה אח' - 163515578017

V6C0853859B9B9(ח) 5כיסוי סף מדרכה שמאל - 10D 10-17 'מקורי2,819.00כןפולקסווגן פולו ש

67510TZAJ00ZZ20 - 'מקורי6,017.38כןהונדה ג'אז ש' - 20דלת אח' ימ

BBM4508V109- 4/5טפט  לדלת קד' ימ' קשתD 09-13 'מקורי106.84כןמאזדה 3 ש

7410A872XA13- 'מקורי416כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15טפט ניצב (אח') לדלת אח' ימ

V6V9833051A-15 (סטיישן) 'מקורי4,959.00כןסקודה פביה ש' 15-21דלת אח' שמ

V5NA854949PRYP(ח) מקורי1,789.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' שמ' - 17

מקורי1,984.38לאפיג'ו 2008 13-19מראה חיצונית שמ' -161124068014

3831551K00(ח) מקורי25.1כןסוזוקי ספלאש 09-15כיסוי זרוע מגב שמשה אח' -09

V4K8831051B21- 'ש' 19-22דלת קד' שמ A7 מקורי11,051.00לאאודי

877220X000(ח) ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' ימ' 08-12 i10 מקורי389כןיונדאי

828215FA0A

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי314.79כןניסאן מיקרה - 2020

מקורי297.73כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי מראה חיצונית ימ' -160751308014

V5WA035507A04120 - מקורי908כןסיאט לאון ש' - 20בסיס לאנטנה

V83F833051A19- 'ש' - 19דלת אח' שמ Q3 מקורי10,831.00לאאודי

90422FG020(ח) ש' 08-13טפט קשת דלת קד' ימין 08 B3 מקורי89כןסובארו

98016916XT15- 'מקורי811.71לאסיטרואן קקטוס 15-20מראה חיצונית שמ



מקורי242.68לאפורד פיאסטה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 163308513

96784068XT14- 'מקורי424.23כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת אח' ימ

V5C7857507Q11- 'מקורי932לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מראה חיצונית שמ

824015FA6A20 - 'מקורי172.47כןניסאן מיקרה - 20ציר עליון דלת אחורית שמ

D28910V 14 - 'מקורי2,364.33לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית שמ

760031J00009 - 'דלת קד' שמi20 09-12 מקורי2,247.00כןיונדאי

963135FA0A20 - מקורי249.21כןניסאן מיקרה - 20משולש המשך מראה שמאל

806441KK0D11- 'מקורי120.78לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי צילינדר דלת קד' שמ

16100156DX14- 'מקורי1,298.54לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט עליון ניקל לדלת אח' ימ

V4K0831051A18-22 'ש' 18-22דלת קד' שמ A6 מקורי11,205.00לאאודי

מקורי2,435.99כןפורד קוגה ש' 13-18קישוט סף ימין - 17 (ח)2010996

V575853960GGRU(קופרה) מקורי1,154.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת קד' ימ' - 21

V5C6833055E11- 'מקורי3,096.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15דלת אח' שמ

V4K5833052A18- 'ש' 18-22דלת אח' ימ A6 מקורי11,090.00לאאודי

7410A939XA13- טפט לדלת קד' שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי193כן16

V575853969JGRU(קופרה) מקורי1,154.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת אח' שמ' - 21

מקורי4,647.99לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית ימ' - 8460425020

D3776420 - מקורי8,458.93לאפורד אקספלורר ש' - 20דלת קד' ימין

BN8V508W6(ח) 4טפט  לדלת אח' שמ' קטן 04-08D 04-09 'מקורי38.52כןמאזדה 3 ש

67050TZBG00ZZ20 - 'מקורי6,004.90כןהונדה ג'אז ש' - 20דלת קד' שמ

282B35FA0A20 - מקורי164.47כןניסאן מיקרה - 20בסיס לאנטנה

863733W00010- מקורי123.7כןקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט ניצב לדלת קד' ימין

V575839644JV116 - מקורי288כןסיאט אטקה ש' 16-21טפט קשת לדלת אח' ימין

V5K0857507AD9B909-12 'מקורי684לאפולקסווגן גולף ש' 09-13בית מראה חיצונית שמ

מקורי229.03לאפורד פיאסטה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 167141413

808215FA0A

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי217.94כןניסאן מיקרה - 2020

96784066XT14- 'מקורי424.23כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת קד' ימ

V6F0857521V 18 - 'מקורי372כןסיאט ארונה ש' - 18זכוכית מראה חיצונית שמ

5730B307(ח) מקורי3,218.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת אח' שמ' 14-19

808205FA0A20 - מקורי339.01כןניסאן מיקרה - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

V575854970CGRUV 16 - 'מקורי425לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת אח' ימ

8393261M000CB13 - קרוסאובר 13-16טפט לדלת אח' שמאל SX4 מקורי221.3כןסוזוקי

מקורי3,413.43לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מראה חיצונית שמ' (ניקל)+איתות -898157128010

9068106416V 19 - 'מקורי1,138.15לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מראה חיצונית שמ

104253200A21 - ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין S מקורי515.95לאטסלה מודל

מקורי946.37לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לדלת אח' ימ' - 8424176317

863921G001(ח) מקורי160.1כןקאיה ריו ש' 07-12טפט (קשת) דלת אח' ימ' -07

D651508W2A

 5D 07-11 טפט לדלת אח' שמ' קשת

מקורי85.13כןמאזדה 2 ש' 5D 07-14(ח)

מקורי432.33לאפורד פוקוס ש' 08-11זכוכית מראה חיצונית שמ' -146951108

V3V1857508C18-19 'מקורי2,186.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית ימ

מקורי535.53כןשברולט ספארק - 19גומי אטימה לדלת אחורית שמאל - 4245485919

V575853959GGRU(קופרה) מקורי1,154.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת קד' שמ' - 21

מגב שמשה אח' - 212057211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי93.13לא

V3V0857538AGRU18-19 מקורי235כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי301.46לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי למראה חיצונית ימין - 161686958019

91054FG020VW08- 'ש' 08-13כיסוי עליון מראה ימ B3 מקורי440לאסובארו



7410A943XA13- טפט לדלת אח' שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי370כן16

3882151K02(ח) מקורי229.9כןסוזוקי ספלאש 09-15זרוע מגב שמשה אח' - 09

76201TR2A01ZB-11 4כיסוי למראה ימיןD 06-12 'מקורי747.57כןהונדה סיווק ש

760032R210(ח) C/W 09- '(סטישין)09-12דלת קד' שמ CW i30 מקורי3,654.00לאיונדאי

V8W5807067GGRU-20 ש' - 20מגן אח' חיצוני A4 מקורי7,195.00לאאודי

GHP950031CBB13-16 מגן קדמי חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,983.18לא18

V8W0807682AK3Q720- ש' - 20גריל תחתון ימין A4 מקורי1,531.00לאאודי

מקורי1,044.68לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך צדדי ימ' למגן אח' (סרגל) -525750212013

מקורי1,354.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' (בומבה) -520160210013

A1678855203999919- ש' -19מגן קדמי חיצוני GLE V167 מקורי18,640.35לאמרצדס

מקורי1,044.68לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך צדדי שמ' למגן אח' (סרגל)  -525760212013

5241142030

מגן קדמי חיצוני תחתון ללא חורים 

מקורי1,776.39כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18לקישוט 13-15

62414BV81D15 - מקורי992.82לאניסאן ג'וק 15-19פס קישוט ימין לספוילר במגן

מקורי119.13לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פינה שמאל למגן קד' 521134210013-15

68499103AA17 - מקורי9,522.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מגן קדמי חיצוני

735487069(ABARTH דגם) 3מגן קדמי חיצוני - 10D 08-20 500 מקורי7,088.00לאפיאט

865632W01012- מקורי163לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15גריל תחתון שמאל

V8U0807682TT9417-18  ש' 11-18גריל תחתון ימין Q3 מקורי1,286.00לאאודי

86551B2000(ח) מקורי155.1לאקאיה סול ש' 14-18תומך שמאל למגן קדמי -14

620220012R09- מקורי2,525.12לארנו קולאוס 09-11מגן קדמי חיצוני סט+תומכים+קלקר

A2228850302999918-22 מגן אח' חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי31,414.71לא19

מקורי516.99כןפיג'ו RCZ ש' 11-14פס קישוט למגן אח' -11 (ח)745336

866823K700(ח) מקורי99.75כןיונדאי סונטה ש' 06-09פס קישוט ימ' למגן אח' 08-09

S6J4807305(ח) 5D -09 מקורי1,255.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגן אח' פנימי

85022HV30A17 - (לבן) מקורי9,730.56לאניסאן קשקאי ש' 14-20מגן אח' חיצוני

866122W00012- מקורי2,871.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מגן אח' חיצוני תחתון

A2056100014

 TAXI CLASSIC) 14 - מגן אח' פנימי

(14-18

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,408.14לא14-21

קלקר למגן קדמי 526116012014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,122.00לא21

865233Z00012-  גריל תחתון שמאל ללא חור לערפלCW/4D i40 12-15  מקורי142.8כןיונדאי

A2478802900999920 - ש' - 20מגן קדמי חיצוני עם חיישנים GLB מקורי10,545.18לאמרצדס

6400G24315-17 מקורי815לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי ניקל לפנס ערפל שמאל

מקורי362.17לאפג'ו 308 ש' 14-20סט תומכים למגן קדמי 161074548014-18

S6J38073933D 09- 'מקורי104לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך שמ' למגן אח

V80A807680AFCOX21-  ש' 17-22גריל תחתון ימין Q5 מקורי841לאאודי

מקורי336.08כןרנו סניק ש' 04-09תומך שמאל למגן קדמי 04-08 (ח)8200183741

BCW850102A09- 4/5פס קישוט למגן קדמי שמאלD 09-13 'מקורי72.79לאמאזדה 3 ש

87611D4080

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי213.8לאקאיה אופטימה ש' 1616-20

82250D401016 - מקורי839.3לאקאיה אופטימה ש' 16-20טפט לדלת קד' שמאל

7580660080A009 - סף מדרכה שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי6,928.60לא13

טפט לדלת אח' עליון ימין - 759776018014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי296.92לא21

87721G5100(חשמלי) מקורי1,377.30כןקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קד' שמ' - 20



87621G503016 - 'מקורי268.2כןקאיה נירו 16-23זכוכית מראה חיצונית ימ

757310D20017 - 'מקורי1,044.13כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' ימ

86373B900017 - ש' 14-19טפט לדלת קד' ימין i10 מקורי258כןיונדאי

757410D20017 - 'מקורי888.69כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' ימ

V6F1857508J9B917 - 'מקורי1,009.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית ימ

82651F101016 - מקורי471.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

759280D020

טפט אחורי לדלת אחורית שמאל - 14 

מקורי285.25כןטויוטה יאריס ש' 14-19(ח)

83220B9000

אטם לדלת אחורית ימין (גומי גשם) - 

מקורי106כןיונדאי i10 ש' 1714-19

96200D950016 - מקורי418.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אנטנה

75731F401017 - 'פס קישוט לדלת קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,746.81כן22

7632B170HB17 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי315לא19

83220D900016 - מקורי372.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

86372C700016 - קרוס 16-18טפט עליון לדלת קד' ימין i20 מקורי219כןיונדאי

5716A473HB(ח) ידית חיצונית לדלת קד' שמ' - 17

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי220.5כן19

A910720240019- 'מקורי14,202.67לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת קד' שמ

82662F1110

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי240.6כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

5730B84217 - 'ש' 17-19דלת אח' ימ ASX מקורי2,988.00כןמיצובישי

83652F1010

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

מקורי300.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21- 16

5730B84117 - 'ש' 17-19דלת אח' שמ ASX מקורי4,233.00כןמיצובישי

B3T094910110- מקורי145לאסקודה אוקטביה 09-13פנס איתות למראה שמאל

7410A709XA17 - ש' 17-19טפט קדמי לדלת אחורית שמאל ASX מקורי366כןמיצובישי

7410A682XA17 - ש' 17-19טפט אחורי לדלת אחורית ימין ASX מקורי366כןמיצובישי

87610C125018 - 'מקורי5,952.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מראה חיצונית שמ

מקורי2,580.62לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי פלסטיק סף מדרכה ימין - 758504791016

88810G5000WK16 - מקורי1,349.20לאקאיה נירו 16-23חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

5700A96018 - דלת קד' ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי6,682.00כן21

75322SJD003(ח) 'ש' 06-09פס קישוט לדלת קד' שמ FR-V מקורי434.18כןהונדה

98310249XTV 15 - 'מקורי2,217.93לאסיטרואן קקטוס 15-20מראה חיצונית ימ

86391A200013- 5/סטיישן ש' 13-18טפט ניצב קדמי לדלת אח' ימיןD מקורי65.8כןקאיה סיד

GHY17302XB13- 'דלת אח' שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,230.29לא18

824014EA0A12- 'מקורי379.74כןניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת אח' שמ

60409AN0009P21 - 'מקורי7,769.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21דלת אח' ימ

808211KA0A10- 'מקורי306.75לאניסאן ג'וק 10-14אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ

מקורי8,878.16לאב.מ.וו 200 ש' 16-19דלת קד' ימין 4151729804416-19

A002811403306 - 'זכוכית תחתונה מראה חיצונית ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי374.52לא18

82101EL430(ח) 4D  08- '4/5דלת אח' שמD 08-11 'מקורי11,806.45כןניסאן טידה ש

V1Z0853518AGRU(ח) מקורי459כןסקודה אוקטביה ש' 06-08פס קישוט לדלת קד' ימ' -06

82860A2000

פס קישוט עליון שחור לדלת קד' ימ' -

מקורי253.9כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18 (ח)

72721T5A00315 - מקורי288.84כןהונדה ג'אז ש' 15-19טפט אחורי לדלת אחורית ימין



67410T5A003ZZ15 - מקורי271.03לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת קדמית ימין עליון

82850A2000

פס קישוט עליון שחור לדלת קד' שמ' -

מקורי253.9לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

C235508V2B

טפט עומד דלת שרות צדדי ימ' 05-10 

מקורי181.97כןמאזדה 5 ש' 05-10(ח)

V3G0839902S9B9(ח) מקורי327כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23טפט לדלת אח' ימין - 15

793901J000(ח) מעצור לדלת קד' ימין -09i20 09-12 מקורי53כןיונדאי

V657857537BGRU20 - מקורי102לאסקודה קאמיק - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

67450T5A003ZZ15 - מקורי271.03כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת קדמית שמאל עליון

90422AN02021 - מקורי255כןסובארו אאוטבק ש'  - 21טפט לדלת קד' ימין

V3G0853268GRU15 - 'מקורי268לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' ימ

83850A2200

פס קישוט  משולש שחור לדלת אח' 

מקורי79.4כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18שמ' -13 (ח)

V65883790120 - מקורי199כןסקודה קאמיק - 20טפט לדלת אח' שמאל

GHP9508V100(ח) קשת תחתונה לדלת קד' ימ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי42.35כן18

V65883790220 - מקורי199כןסקודה קאמיק - 20טפט לדלת אח' ימין

6561SZ09 - מקורי157.38כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18בסיס אנטנה

828772890R(ח) מקורי475.75כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' שמ' - 16

91112AN20021 - 'מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

826613X00011- ש' 11-15ידית חיצונית דלת קד' ימין i35 מקורי178כןיונדאי אלנטרה

מקורי74.14כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מגב שמשה אח' - 163843558019

826513X00011- (שחור) 'ש' 11-15ידית חיצונית דלת קד' שמ i35 מקורי178לאיונדאי אלנטרה

AF13PE20 - 'חליפי1,712.89כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

AF140PE05- 'חליפי1,016.80כןפיג'ו 407 ש' 05-10כנף קד' ימ

AF141HY19 - 'חליפי3,081.25כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף קד' שמ

AF142SK13 - חליפי32.3כןסקודה אוקטביה 13-16תומך למגן מנוע תחתון שמאל

AF145CV17 - חליפי1,058.43כןשברולט טראוורס 17-23ביטנה לכנף קדמי ימין

AF146AU12-ש' 11-18קשת לכנף קד' ימ' שחור Q3 חליפי782כןאודי

AF146CI19 - 'חליפי1,748.00כןסיטרואן ברלינגו - 19כנף קד' ימ

AF147BM08- 'חליפי960.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 02-07כנף קד' ימ

AF147FO09- חליפי240.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF147OP01-07 'חליפי108.78כןאופל קורסה ש' 01-07פס קישוט לכנף קד' שמ

AF148AU16 - ש' 16-19כנף קד' שמ' ללא חור A4 חליפי1,851.20כןאודי

AF149TO03-04 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 03-04 'חליפי193.08כןטויוטה קורולה ש

AF14DC15- 'חליפי952.34כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

AF14HY98-05 'חליפי1,074.40כןיונדאי אטוס ש' 98-01כנף קד' ימ

AF152MI08- 'חליפי1,944.34כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כנף קד' שמ

AF153SK11 - חליפי287.2כןסקודה פביה ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF154KI21 - 'חליפי4,633.30כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף קד' ימ

AF154SK11 - חליפי287.2כןסקודה פביה ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF155TO07- 'חליפי852כןטויוטה יאריס ש' 07-11כנף קד' שמ

AF156CV20 - חליפי1,050.55כןשברולט סילברדו - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF156PE08- חליפי299.7כןפיג'ו 207 ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF157TO5D 03-07 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 03-04 חליפי224.02לאטויוטה קורולה רנקס

AF159KI20 - 'חליפי2,506.02כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף קד' שמ

AF159MEV 15 - 'ש' 15-18כנף קד' ימ V-CLASS חליפי2,770.38כןמרצדס

AF15MI93-97 'חליפי398.94כןמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97כנף קד' שמ



AF15SK97-05 חליפי142.2כןסקודה אוקטביה ש' 97-00ביטנה לכנף קדמי ימין

AF15TO93-97 'חליפי350כןטויוטה קורולה ש' 93-97כנף קד' שמ

AF15VO13 - 'ש' 13-18כנף קד' ימ V-40 חליפי4,541.29כןוולוו

AF160HY18-20 חליפי907.8כןיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF161MI00-07 (8 חורים) 'חליפי3,748.93כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07כנף קד' שמ

AF161PE13-'חליפי911.3כןפיג'ו 301 ש' 13-18כנף קד' ימ

AF162MI14-19 'חליפי1,194.83כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף קד' שמ

AF163MI08-15 ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי502כן

AF163SZ09-10 חליפי284.73כןסוזוקי ספלאש 09-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF164KI13 - חליפי336.02לאקאיה קארנס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

6415A06115-17 מקורי1,674.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פח אבנים/ספוילר אחורי

מקורי1,279.76כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי -525364207016

86564A600013- גריל תחתון ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי277כן/סטישין

מקורי223.93כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי וו גרירה במגן אח' -14 (ח)1610767280

620225628R(ח) CW -10 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'מקורי2,583.40כןרנו מגאן ש

8655325600

תפס צדדי שמאל למגן קדמי- 03-06 

מקורי113כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06(ח)

A205610051414 - מגן אח' פנימי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי7,734.63לא14-21

פח אבנים/ספוילר אחורי -13 (סטיישין)5245302060

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי783כן15

865643Z000CW 12- ספוילר קד' ימיןCW/4D i40 12-15  מקורי143לאיונדאי

865281Y51015- 5מסגרת לפנס ערפל ימיןD 11-16 מקורי149.3כןקאיה פיקנטו

6430A26115- מקורי136כןמיצובישי טרייטון 15-19תושבת לוחית רישוי קדמית

LE43500U1A(ח) ש' 04-05תומך שמאל למגן קדמי -04 MPV מקורי83.85כןמאזדה

A117885032213 - גריל תחתון שמאל

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי336.36לא13-19

86520A2600SW-16  5/סטיישן ש' 13-18קלקר למגן קדמיD מקורי914.9כןקאיה סיד

861843102C21 - ש' - 21פח אבנים/ספוילר אחורי U5 מקורי1,313.82לאאיוויז

מקורי356כןלנצ'יה דלתא 11-12פס קישוט למגן קדמי ימין-11 (ח)735474184

V8U0807241AGRU12 - 'ש' 12-19כיסוי וו גרירה במגן קד A3 מקורי179לאאודי

B45A50070A13-16 4/5מגן קדמי פנימיD 13-18 'מקורי1,070.37לאמאזדה 3 ש

V6R0853666E9B9GTI 10-13 5גריל תחתון ימיןD 10-17 'מקורי487כןפולקסווגן פולו ש

V8S08536513FZ14-18 ש' 14-22סורג קדמי TT מקורי4,545.00לאאודי

BHN1500U1E13- 4/5תומך צדדי שמאל למגן קדמיD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

A2228809500999918 - מגן קדמי חיצוני

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי17,014.67לא19

850420031RCW, 5D 10- '3/5תומך מרכזי למגן אחD/CW 10-16 'מקורי466.28כןרנו מגאן ש

מקורי993.05כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' בומבה -520164706013

V80A807113C17 - ש' 09-16מגן קדמי פנימי Q5 מקורי4,072.00לאאודי

מקורי993.05כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' בומבה -520154708013

86611C500015-17 מקורי3,579.40לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן אחורי חיצוני עליון

A243610830020 - ש -20מגן אח' פנימי EQA H243 מקורי5,196.31לאמרצדס

מקורי1,295.69לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימ' למגן אח' -525924703013

86612C5010

מגן אחורי חיצוני תחתון עם חיישנים 

מקורי3,361.70כןקאיה סורנטו ש' 15-1715-20

86630C501015-17 מקורי1,929.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20מגן אחורי פנימי



86530C800015-18 מגן קדמי פנימיi20 15-20 מקורי2,369.00כןיונדאי

מקורי2,195.33לאפיג'ו 2008 13-19מראה חיצונית ימ' -161124078014

3834051K4200017 - 'מקורי96.9כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מגב שמשה אח

V7L6857527FGRU(ח) מקורי906כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09כיסוי מראה חיצונית שמ' -08

24535274D 20 - '4 ש' - 20מראה חיצונית ימD/5/SW מקורי983.58לאפורד פוקוס

V5L1857507AD9B914 - 'מקורי2,025.00לאסקודה יטי 14-18מראה חיצונית שמ

מקורי5,605.22כןסיטרואן קקטוס 15-20דלת קד' שמ' -15 (ח)9801012980

BBM4508W4A-09 4/5טפט לדלת אח' שמ' ניצבD 09-13 'מקורי76.41לאמאזדה 3 ש

5700B68313- 'דלת קד' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,278.00כן16

מקורי297.73לאפיג'ו 2008 13-19כיסוי מראה חיצונית שמ' -160751298014

V6F9833051BV 19 - 'מקורי4,865.00לאסיאט ארונה ש' - 18דלת אח' שמ

V83F831051A19- 'ש' - 19דלת קד' שמ Q3 מקורי10,831.00לאאודי

863923W00010- 'מקורי176.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט קשת לדלת אח' ימ

91054FG000(ח) ש' 08-13כיסוי תחתון מראה ימ' -08 B3 מקורי120כןסובארו

BBM4508V4A(ח) 4/5טפט  לדלת אח' ימ' ניצב 09-10D 09-13 'מקורי76.41כןמאזדה 3 ש

96784070XT(ח) מקורי424.23כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת קד' שמ' -14

BBM4508V2(ח) 4/5טפט לדלת אח' ימ' קשת 09-10D 09-13 'מקורי54.48לאמאזדה 3 ש

824305FA0A20 - מקורי261.32כןניסאן מיקרה - 20עוצר דלת אח' ימין = שמאל

BN8V508W2(ח) 4טפט לדלת אח' שמ' קשת  04-08D 04-09 'מקורי124.51כןמאזדה 3 ש

7632B169HA

כיסוי למראה חיצונית שמאל ללא איתות 

13-

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי309כן16

90422FG161

טפט עליון סרגל דלת אח' ימ' 08-10 

מקורי99כןסובארו B3 ש' 08-13(ח)

V5C6833056E11- 'מקורי3,182.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15דלת אח' ימ

826405FA1A

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי303.37כןניסאן מיקרה - 20 20

מקורי914.82כןשברולט ספארק - 19מנגנון חלון לדלת אחורית שמאל - 4243935019

67510T7AG00ZZ19 - 'ש' - 19דלת אח' ימ HRV מקורי8,874.87כןהונדה

8470261MG1ZCC17 - 'קרוסאובר 17-21מראה חיצונית שמ SX4 מקורי1,409.20כןסוזוקי

מקורי320.04לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל - 161686968019

מקורי1,698.82לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 8471365418

90422FG19108- 'ש' 08-13טפט עומד אח' לדלת אח' שמ B3 מקורי130לאסובארו

67010T8MG00ZZ15- ש' 15-18דלת קדמית ימין HRV מקורי4,906.23לאהונדה

מקורי12,000.50כןסיטרואן ג'אמפי - 18דלת קד' ימין - 981189358018

83860D9010

קישוט ניקל לחלון לדלת אחורית ימין - 

מקורי856.7לאקאיה ספורטג' ש' 1616-21

963021HB0D11- 'מקורי2,191.08לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מראה חשמלית חיצונית שמ

67550T7AG90ZZ19 - 'ש' - 19דלת אח' שמ HRV מקורי7,112.95כןהונדה

V575853970JGRU(קופרה) מקורי981לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לדלת אח' ימ' - 21

8472862R20ZNB17- מקורי240.6לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית שמאל

824011Y02011 - '5מנגנון חלון דלת קד' שמD 11-16 מקורי856.8לאקאיה פיקנטו

YQ00174080(ח) איירקרוס - 18דלת אח' ימ' - 18 C3 מקורי5,007.99כןסיטרואן

287815304R15 - 'מקורי381.84לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח

D28914V 14 - 'מקורי2,538.60לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימ

963125FA0A20 - מקורי218.9כןניסאן מיקרה - 20משולש המשך מראה ימין

770032R210(ח) C/W 09- '(סטישין)09-12דלת אח' שמ CW i30 מקורי3,433.00כןיונדאי

V5G0837205QGRU18 - מקורי1,343.00לאסקודה סופרב ש' 15-22ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

67510T1GE00ZZ13- ש' 13-18דלת אחורית ימין CR-V מקורי7,366.47לאהונדה



V6F9853458C3Q7

ניקל קישוט משולש למראה חיצונית ימ' 

מקורי274לאסיאט ארונה ש' - 18- 18

802151HB0A(ח) מקורי83.4כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מסילה לחלון דלת קדמית שמ'  -11

91039FG02008-11 'ש' 08-13זכוכית מראה חיצונית ימ B3 מקורי140לאסובארו

760032S02010-(עם חור לפס קישוט) 'דלת קד' שמIX35 10-15 מקורי2,996.00לאיונדאי

V1K0831411Q(ח) מקורי465כןפולקסווגן גולף ש' 09-13ציר תחתון דלת קד' שמ' -09

V657857537AGRU19 - מקורי154כןסקודה סקאלה - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל

3882160M0000016 - 'מקורי251.1כןסוזוקי סלריו 16-18זרוע מגב שמשה אח

770032S020

דלת אח' שמ' עם חורים לפס לקישוט -

10IX35 10-15 מקורי2,438.00כןיונדאי

מקורי12,799.15לאב.מ.וו X1 ש' 13-21דלת קד' ימין - 4100741437015

91059FL02018 - ש' - 18כיסוי עליון למראה חיצונית ימין XV מקורי276לאסובארו

71850T7AJ1119 - ש' - 19כיסוי סף מדרכה שמאל HRV מקורי2,083.40לאהונדה

877212S00010- 'פס קישוט לדלת קד' שמIX35 10-15 מקורי378כןיונדאי

מקורי303.65כןפיג'ו 301 ש' 13-18ציר עליון דלת קד' שמ' -160832278013

72930T1GE00(ח) ש' 13-18טפט לדלת אחורית ימין -13 CR-V מקורי334.82כןהונדה

877322S00010- 'פס קישוט לדלת אח' ימIX35 10-15 מקורי456כןיונדאי

7632B167XA

כיסוי מראה חיצונית שמ' ללא איתות -

מקורי223כןמיצובישי אטראז' ש' 1414-22

96748738ZD(ח) מקורי137.4כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנל מתגים כפול - 13

מקורי1,228.91לאפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימ' - 14 (קסטום)2123231

72850SNAA01(ח) 4גומי קדר דלת אח' שמ' 06-12D 06-12 'מקורי507.25כןהונדה סיווק ש

963735FA2D(כתום) מקורי381.39כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

מקורי335.72כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18ציר דלת קד' ימין עליון - 13 (ח)1608322680

23581104D 20 - 4 ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימיןD/5/SW מקורי743.25לאפורד פוקוס

826523X00011 - 'ש' 11-15כיסוי ידית חיצונית דלת קד' שמ i35 מקורי106לאיונדאי אלנטרה

מקורי221.09כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14טפט דלת אח' ימ' -09 (ח)7592360020

6.49E+05

מתג בודד להרמת חלון דלדת קדמית 

מקורי273.56כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18שמאל - 09 (ח)

7723054P105PK15 - מקורי1,219.70כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי פלסטיק סף ימין

82651C501015 - מקורי208.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

V57A8549409B918 - 'מקורי953כןסקודה קארוק 18-21פס קישוט לדלת קד' ימ

8474061M0000015-18  'מקורי430.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית שמ

K01013LGGB12- 'ש' 12-21דלת שרות שמ' אח  NV 200 מקורי8,641.41כןניסאן

60009AJ0229P10- ש' 09-14דלת קד' ימין B4 מקורי2,057.00לאסובארו

760032K51012-'מקורי2,284.10כןקאיה סול ש' 12-13דלת קד' שמ

KD5350M60B12- ש' 12-16טפט נצב אחורי לדלת אח' שמאל CX-5 מקורי188.81כןמאזדה

H0101BJ0MA12- 'ש' 12-21דלת קד' שמ  NV 200 מקורי4,766.30לאניסאן

96785420ZD(ח) מקורי242.01כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי סף פנימי שמאל - 13

60409XC01A9P20 - 'מקורי13,000.00לאסובארו איבולטיס - 20דלת אח' שמ

80816EL00008-11 4/5טפט קשת דלת קד' ימיןD 08-11 'מקורי43כןניסאן טידה ש

מקורי2,358.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית שמ' ניקל+איתות -898065345412

מקורי405.13לאסיטרואן C-3 ש' 17-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 161809608017

מקורי686.58לארנו קנגו 09-18פס קישוט לדלת אח' שמ' -820043911509

98087489XT18 - 'מקורי802.51לאסיטרואן ג'אמפי - 18פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

V2GM853856B9B920 - מקורי1,124.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

79490D900016 - 'מקורי115.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מעצור לדלת אח' ימ

801002133R08-10 מקורי6,531.36כןרנו לוגן 08-11דלת קד' ימין

90422XC06A20 - מקורי129לאסובארו איבולטיס - 20טפט לדלת אח' ימין

98087413XT18 - מקורי413.65לאסיטרואן ג'אמפי - 18כיסוי למראה חיצונית שמאל



98114042VV17 - 'מקורי1,697.50לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לדלת קד' שמ

72425TGGA1117 - '5פס קישוט לדלת קד' ימD 17-22 'מקורי998.86כןהונדה סיווק ש

91112XC16B20 - 'מקורי1,712.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

877114D100(ח) מקורי647.6כןקאיה קרניבל ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' שמ' 07-10

מקורי1,828.80לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת אח' ימ' - 750754814016

72465TGGA1117 - '5פס קישוט לדלת קד' שמD 17-22 'מקורי998.86כןהונדה סיווק ש

91112XC17B20 - 'מקורי1,712.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

963651913R09- '4זכוכית מראה חיצונית ימD 09-15 'מקורי146.07כןרנו פלואנס ש

67510TARE10ZZ18 - 'מקורי5,802.66כןהונדה ג'אז ש' 15-19דלת אח' ימ

963660174R09- '4זכוכית מראה חיצונית שמD 09-15 'מקורי363.36כןרנו פלואנס ש

G44N691G113-16 'זכוכית מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי152.94כן18

82210A200013-5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) שמאל שחורD מקורי169.9כןקאיה סיד

7000D533XA(ח) מקורי3,950.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל -13

מקורי63.59לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ציר תחתון לדלת קד' ימין  -9549387211

82210A2010

אטם לדלת (גומי גשם) שמאל ניקל-13 

מקורי169.9כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

670020D50012- 'מקורי4,627.67לאטויוטה יאריס ש' 12-13דלת קד' שמ

98128562XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ C-3 מקורי1,136.64לאסיטרואן

V654837249A19 - מקורי165כןסקודה סקאלה - 19עוצר דלת קד' שמאל = ימין

מקורי16,247.42לאלקסוס UX200 ש' - 19דלת קד' ימין -670017908519

V565857538AGRU17 - מקורי503לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין

91112AN21021 - 'מקורי1,880.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

76202T5AG3115 - 'מקורי147.92כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי תחתון מראה חיצונית ימ

98271325XT20 - 'מקורי2,645.13כןפיג'ו 2008 - 20מראה חיצונית ימ

98200761XT19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לדלת אח' ימ C-5 מקורי1,860.33כןסיטרואן

H2100HV0MA14- 'מקורי8,374.89לאניסאן קשקאי ש' 14-20דלת אח' ימ

7724054P005PK15 - מקורי1,381.20כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פלסטיק סף שמאל

821303X00011- 'ש' 11-15גומי קדר לדלת קד' שמ i35 מקורי147כןיונדאי אלנטרה

819702PB00(ח) מקורי433.9כןקאיה סורנטו ש' 13-15צילינדר דלת קד' שמ' -13

98376371YS20 - 'מקורי1,591.33כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

98376372YS20 - 'מקורי1,165.74לאפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

876112P07013- 'מקורי481לאקאיה סורנטו ש' 13-15זכוכית מראה חיצונית שמ

V566857508EV 17-20 'מקורי2,767.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

8393562R0000017 - מקורי114.2לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מדבקה לדלת אח' ימין

8397054P0200015 - מקורי872.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט ניצב לדלת אח' ימין

963734568RV 18 - 'מקורי137.42כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית שמ

822102P000(ח) מקורי227.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15אטם לדלת (גומי גשם) שמאל -13

828714EA0A14- 'מקורי1,029.99לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת אח' שמ

DFR750M2020 - ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל CX-30 מקורי291.96כןמאזדה

7724062R105PK17-19 מקורי974.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21קישוט סף שמאל

757100F02013 - מקורי334.26לאטויוטה וורסו 13-18גומי גשם דלת קד' ימין

מקורי84.26כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט פנימי לדלת קד' ימין - 759754703013

963027883RV 15-17 'מקורי1,260.70לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית שמ

82652G6040

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

17 -

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי77.8לא

מקורי167.04כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט עליון לדלת קד' ימין פנימי - 759854704013

5702A22618 - ציר דלת קדמית שמאל תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי523כן21

757380D01014-16 'מקורי150.5לאטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' שמ



מקורי5,942.60לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מראה חיצונית שמ' - 601708180022

935701Y50011 - '5מתג חלון דלת קד' שמD 11-16 מקורי347.1לאקאיה פיקנטו

935801Y00011 - 5מתג חלון אחורי ימין = שמאלD 11-16 מקורי151.4לאקאיה פיקנטו

82661G601017 - ידית חיצונית דלת קד' = אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.3לא

985102M50011 - 'ש' 11-15מנוע למיכל מתיז מים קד i35 מקורי200לאיונדאי אלנטרה

87626H800018 - מקורי173.8כןקאיה סטוניק - 18כיסוי למראה חיצונית ימין

87616H800018 - מקורי173.8כןקאיה סטוניק - 18כיסוי למראה חיצונית שמאל

85212F401117 -  'מגב ימין לשמשה קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי65לא22

87621H802018 - מקורי243.1כןקאיה סטוניק - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

77521Q500020 - מקורי42כןקאיה סלטוס ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

75851F401017 - פלסטיק סף ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,250.41כן22

82661G451018 - ידית חיצונית לדלת קדמי ימיןi30 - 18 מקורי938לאיונדאי

86190D910016 - 'מקורי298.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש המשך מראה חיצונית ימ

מקורי130.23כןסיטרואן קקטוס 15-20מגב שמשה קד' - 161187048015

מקורי879.06לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סט פסי קישוט לדלתות - 820140141615

75740F401017 - גומי גשם לדלת אחורית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי245.38כן22

87539G500016 - מקורי114.9כןקאיה נירו 16-23מדבקה שקופה לדלת אח' שמאל

764191761R15 - מקורי1,445.07לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כיסוי סף מדרכה שמאל

863821G001(ח) מקורי160.1כןקאיה ריו ש' 07-12טפט לדלת אח' שמ' (קשת) -07

מקורי140.6כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 12 (ח)1608750880

86393H840018 - מקורי45.2לאקאיה סטוניק - 18טפט לדלת אח' ימין

962051R00011 - ש' 11-18בסיס אנטנה i25 מקורי167כןיונדאי אקסנט

98010237VH15 - מקורי1,294.93לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון אפור לדלת אח' שמאל

87610C8170V 15-18 'מראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי2,932.00כןיונדאי

AF164TO04-06 'חליפי478.19כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08כנף קד' ימ

AF166PE20 - חליפי630.42כןפיג'ו 208 ש' - 20תומך כנף קדמית ימין

AF166SK13 - 'חליפי324.02לאסקודה אוקטביה 13-16תומך לכנף קד' שמ

AF167FI

כנף קד' ימ' 07-08 ללא חורים לקישוט 

חליפי962.09כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14(בוקסר)

AF169FI08- '3כנף קד' ימD 08-20 500 חליפי858.73כןפיאט

AF169SK

 ,AMBITION) 18 - 'כנף קד' ימ

(STYLE18-21 חליפי1,520.65כןסקודה קארוק

AF170TO07-09 'חליפי986.02לאטויטה אוריס ש' 07-09כנף קד' ימ

AF171AU11 - ש' 11-18תומך כנף קדמית ימין Q3 חליפי310כןאודי

AF172SK14 - חליפי428.45כןסקודה יטי 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF173FI09- 'חליפי998כןפיאט פיורינו ש' 09-17כנף קד' ימ

AF173FO21 - 'חליפי730.86כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

AF174HY07-09 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 07-12 'ש i30 חליפי484.4כןיונדאי

AF174ME20 - 'ש' 20-כנף קד' שמ GLA H247 חליפי5,282.14כןמרצדס

AF174TO07-09 'חליפי911.83כןטויוטה פריוס ש' 07-12כנף קד' ימ

AF177FI09- חליפי357.46כןפיאט פיורינו ש' 09-17ביטנה לכנף קדמי ימין

AF177OP15 - חליפי386.02לאאופל קורסה ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF178FI09- חליפי390.17כןפיאט פיורינו ש' 09-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF179FI10- 'חליפי713.01כןפיאט דובלו ש' 10-18כנף קד' שמ

AF179RE04-09 ('אח) 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 04-09 'חליפי253.65כןרנו מגאן ש



AF17LE18-21 'ש' 15-23פס קישוט לכנף קד' ימ NX חליפי686.13כןלקסוס

AF17MA13- כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי800.08כן18

AF17ME16 - 'כנף קד' שמE 16-22 קלאס W213 חליפי4,560.02לאמרצדס

AF180RE04-09 ('קד) 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 04-09 'חליפי174.75כןרנו מגאן ש

AF182VW06- חליפי286.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF185SKV 17 - חליפי355כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF185TO08-10 חליפי356כןטויוטה קורולה ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF187HY11- (בלי איתות) 'ש' 11-15כנף קד' שמ i35 חליפי862כןיונדאי אלנטרה

AF187RE08-10 'חליפי562.91כןרנו לוגן 08-11כנף קד' שמ

AF187TO07-09 ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי ימין RAV-4 חליפי334כןטויוטה

AF188PE12- חליפי507.7כןפיג'ו 208 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF18CH-07 חליפי5,205.23כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 08-17כנף קד' שמ' ברזל

AF18DC15 - חליפי366.83כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF18MI94-99 'חליפי250כןמיצובישי פג'רו ש' 94-99קשת לכנף קד' שמ

AF190SK19 - 'חליפי1,127.65כןסקודה סקאלה - 19כנף קד' ימ

2537341

מראה חיצונית שמ' מתקפלת + איתות -

מקורי1,310.38לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20 20

261600001R(ח) מקורי270.68כןרנו סניק ש' 10-12פנס איתות למראה ימין -10

6800253R0000017 - 'מקורי3,979.80כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלת קד' שמ

1611872380V 15 - 'מקורי53.87כןסיטרואן קקטוס 15-20מגב שמשה אח

1746419V 08 - 'מקורי399.95לאפורד פוקוס ש' 08-11זכוכית מראה חיצונית ימ

72430TEDT0117 - 5טפט לדלת קד' ימיןD 17-22 'מקורי131.92כןהונדה סיווק ש

63563FL360V 18 - ש' - 18טפט לדלת קד' ימין XV מקורי555לאסובארו

V5NA85752217 - מקורי538כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

07DFY07302XA20 - 'ש' - 20דלת אח' שמ CX-30 מקורי2,889.96לאמאזדה

804301HB0A11-13 'מקורי151.23לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מעצור לדלת קד' שמ

876103Z05012- 'מראה חיצונית שמCW/4D i40 12-15  מקורי1,396.00לאיונדאי

98172303XX19 - מקורי4,093.91לאסיטרואן ברלינגו - 19חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

LJ8Z5820125A(חשמלי) מקורי8,697.91לאפורד מוסטנג 18-22דלת קד' שמ' - 22

76258TGLG221.0L 17- 5מראה חיצונית שמאלD 17-22 'מקורי2,905.59כןהונדה סיווק ש

V565833719F17 - מקורי569כןסקודה קודיאק ש' 17-22כבל מנגנון דלת אחורית ימין

V80A853970AGRU17 - ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' ימ' לצבע Q5 מקורי1,892.00לאאודי

מקורי913לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לכנף אח' שמ' (קצר)-73542284807

770043Z300(ח) דלת אח' ימ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי4,874.00כןיונדאי

מקורי763.61כןפיג'ו 3008 17-21גומי אטימה לדלת אחורית ימין - 981153818017

V7E003553215 - אנטנה

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי407לא15-22

90422SG01013 - מקורי180לאסובארו פורסטר 13-18טפט לדלת קד' שמאל

זכוכית מראה חיצונית שמ' -879090269010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי471.31לא12

808774924R(ח) מקורי1,041.03כןרנו סניק ש' 10-12פס קישוט לדלת קד' שמ' -10

ציר עליון דלת קד' ימין -687100206010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי365כן12

מקורי426.87כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18גומי גשם לחלון דלת קדמית שמאל - 9676943380

86372A2000

 5D/SW טפט ניצב קדמי לדלת קד' ימין

מקורי14.8כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש -13 (ח)

6933072M0000017 - מקורי200.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21ציר דלת קדמית ימין תחתון

מקורי469.98כןסיטרואן C-3 ש' 17-21טפט לדלת אח' ימין - 981324818017



86373A2000

טפט ניצב אחורי לדלת קד' ימין 

מקורי54.8כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13 (ח)

687500H01010-12 ציר דלת אח' ימ' עליון

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי199לא12

מקורי128.99לאסיטרואן קקטוס 15-20זכוכית מראה חיצונית שמ' - 160906538015

AF191SZ08- (עם חורים לקשת) '4/5כנף קד' ימD 08-14 'ש SX4  חליפי706.02לאסוזוקי

AF191TO4WD 06 חליפי134.4כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF192AU18 - 'ש' 18-22כנף קד' שמ A6 חליפי4,700.50כןאודי

AF192CV07-10 חליפי148.02לאשברולט קפטיבה ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF193FO00-05 'חליפי596.02לאפורד פוקוס ש' 00-05כנף קד' ימ

AF193SZ13- (בלי איתות) 'קרוסאובר 13-16כנף קד' ימ SX4 חליפי1,110.00כןסוזוקי

AF193VW06-07 'חליפי797.96כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10כנף קד' שמ

AF195TO07-08 חליפי222.91כןטויוטה פריוס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF199SZ15 - חליפי1,354.61כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי ימין ללא חור

AF1FI500L ( עם חור לפנס) 500 ש' 13-17כנף קד' ימ'-13L חליפי986.06כןפיאט

AF200MI21 - 'חליפי3,976.30כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף קד' ימ

AF201SZ13 - קרוסאובר 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל SX4 חליפי362.53כןסוזוקי

AF205HY21 - חליפי1,297.10כןיונדאי טוסון ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF205TOV 18 - חליפי501.5כןטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF206KI12- חליפי596.02לאקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF207KI14- 'חליפי2,285.27כןקאיה סול ש' 14-18כנף קד' שמ

AF207MI20 - חליפי1,718.56כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות

AF207RE(RS LINE) 20 - 'חליפי1,426.95כןרנו קליאו - 20כנף קד' ימ

AF208SZ17- חליפי1,103.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף קדמית שמאל

AF209FO03- 'חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08כנף קד' ימ

AF209SZ17 - חליפי1,103.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף קדמית ימין

AF20CA17 - 'פס קישוט לכנף קד' ימXT5 17-21 חליפי1,618.49כןקאדילאק

AF20KI5D 08-09 5 ש' 08-09ביטנה לכנף קדמי שמאלD  חליפי306.02לאקאיה סיד

AF20MI08-09 'חליפי1,106.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09כנף קד' ימ

AF210CV15- 'חליפי6,806.02לאשברולט סילברדו 13-19כנף קד' שמ

AF211KI03-08 חליפי388.72כןקאיה סורנטו ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי ימין

AF213BM15 - חליפי648.02לאב.מ.וו 120 ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF214BM15 - חליפי648.02לאב.מ.וו 120 ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF215CV11 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 11-17 'חליפי179.75כןשברולט סוניק ש

AF21TOV 18 - חליפי508.3כןטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF21VW17 - חליפי122.4כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך לכנף קדמית ימין

AF220FO06-08 'חליפי533.66כןפורד פוקוס ש' 06-08כנף קד' שמ

AF220HYכנף קד' ימ' -12 בלי חורi20 12-15 חליפי938כןיונדאי

AF225HY10- 'חליפי756.2כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12כנף קד' שמ

963735FA4A(אדום) מקורי381.39כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

1635224380V 17 - 'מקורי4,181.83כןפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית ימ

GS1D68894C

כיסוי פלסטיק לסטרייקר דלת אח' ימ' -

מקורי227.93לאמאזדה 6  ש' 0808-13

מקורי2,358.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימ' - 898481352117

10005112SPCP21 - 'ש' - 21דלת אח' ימ EHS מקורי10,237.61לאאם ג'י

100453500B21 - ש' - 21טפט לדלת קד' ימין S מקורי389.22לאטסלה מודל

מקורי350.78כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל - 4275765720

DL336912ZD10-12 '4מראה חיצונית ימD 10-14 'מקורי457.39לאמאזדה 2 ש

מקורי350.78כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20טפט לדלת קד' ימין - 4275765820

72925T1GE01

פס קישוט ניקל עליון לחלון דלת אח' ימ' 

מקורי878.87כןהונדה CR-V ש' 13-18 -13 (ח)



V7P6857507D9B910- 'מקורי4,579.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17בית מראה חיצונית שמ

75313TLAA0119 - 'ש' - 19פס קישוט לדלת אח' ימ CR-V מקורי868.76לאהונדה

V6V0857537AGRU

כיסוי למראה חיצונית עם איתות שמאל -

מקורי395כןסקודה ראפיד ש' 13-18 13

מקורי1,297.92לאפורד פומה ש' - 21מראה חיצונית שמ' - 240973721

1611240080V 15 - 'מקורי2,154.97לאפיג'ו 208 ש' 15-19מראה חיצונית שמ

V5E9955425A17 - 'מקורי98כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגב שמשה אח

מקורי579.92כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ' - 4275982620

8.64E+05(ח) מקורי18כןיונדאי אקסנט ש' 07-11טפט דלת אח' שמ'  ניצב -07

5702A06413- 'מקורי253כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר תחתון/עליון דלת אח' שמ

7723261M10PER13 - קרוסאובר 13-16קישוט סף מדרכה כסוף ימין SX4 מקורי1,174.80כןסוזוקי

C5Y37302XE(ח) מקורי3,525.71לאמאזדה 5 ש' 10-18דלת אח' שמ' -10

V5E1857508ADV 17 - 'מקורי1,780.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית ימ

מקורי1,026.33לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ' - 4275982020

מקורי262.58לאפיג'ו 3008 17-21זכוכית מראה חיצונית ימ' - 161804808017

7240A135XA(ח) מקורי275כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי סטריקר דלת קד' ימין -13

V6R3831056J3D 10- 5דלת קד' ימיןD 10-17 'מקורי7,833.00לאפולקסווגן פולו ש

68281909AM18 - 'מקורי14,814.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22דלת אח' שמ

67550TV0E10ZZ15- 5דלת אחורית שמאלD 15-16 'מקורי10,495.16לאהונדה סיווק ש

98036073XX13- מקורי4,823.88לאפיג'ו 301 ש' 13-18חגורת בטיחות קד' ימין

821014273R11 - 'מקורי7,683.24לארנו מאסטר ש' 09-22דלת הזזה אח' שמ

76208TV0G7215- 5מראה חיצונית ימיןD 15-16 'מקורי1,551.53לאהונדה סיווק ש

07KDY35902XK(ח) ש' 12-16דלת קד' שמ' -12 CX-5 מקורי3,525.71כןמאזדה

AF227KI16- חליפי1,692.37כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף קדמית ימין

AF229CV18 - 'חליפי3,177.17כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' שמ

AF229FO08- 'חליפי904.21כןפורד מונדאו ש' 08-12כנף קד' שמ

AF22DC18 - 'חליפי1,117.68כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' שמ

AF22SU06-07 ביטנה לכנף קדמי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי301.43כן08

AF232BM20 - 'חליפי4,306.02לאב.מ.וו 120 ש' - 20כנף קד' שמ

AF23HO92-95 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 92-95 'חליפי125.58לאהונדה סיוויק ש

AF241FO06- 'ש' 06-14כנף קד' שמ S-MAX חליפי1,860.02לאפורד

AF249VW06-  'כנף קד' ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי2,104.94כן11

AF250HY12- חליפי521.29כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF256VW15 - כנף קד' שמ' עם חור

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,498.94כן15-22

AF258HO99-00 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 96-00 'חליפי338.12לאהונדה סיוויק ש

AF259FO11- חליפי560.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF264FI

כנף קד' שמ' -13 (עם חור לפנס ) 

500L13-17 '500 שL חליפי986.06כןפיאט

AF271HO05-05 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 01-06 'חליפי168.95כןהונדה סיווק ש

AF273TO17 - 'חליפי2,806.02לאטויוטה פרואייס ש' 17-18כנף קד' ימ

AF276VW18 - '5-כנף קד' שמD 18 'חליפי1,706.02לאפולקסווגן פולו ש

AF278VW16 - חליפי592כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF27SK08- חליפי257.82כןסקודה פביה ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF27TO20 - 'חליפי3,177.17כןטויוטה יאריס ש' - 20כנף קד' ימ

AF27VW

פס קישוט תחתון לכנף קדמית שמאל - 

חליפי195.02כןפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

AF281NI14- 'חליפי2,297.95כןניסאן אלטימה ש' 14-15כנף קד' שמ

AF282KI13 - חליפי1,855.98כןקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' ימ' ללא חור

AF283SU12- ש' 12-17כנף קד' שמ' בלי חור איתות XV חליפי1,495.00כןסובארו



AF284HO08- 'חליפי1,593.55כןהונדה אקורד ש' 08-11כנף קד' שמ

AF286NI15 - חליפי387.1כןניסאן אלמרה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי ימין

AF287FI13 - 500 ש' 13-17ביטנה לכנף קדמי ימיןL חליפי1,545.19כןפיאט

AF287HO5D 06- 5/3ביטנה לכנף קדמי שמאלD 06-12 'חליפי439.99כןהונדה סיוויק ש

AF288SU12- ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין XV חליפי502.98כןסובארו

AF289VW

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

חליפי456.02לאפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

AF290HO05-06 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי ימין CR-V חליפי770.3כןהונדה

AF291HO03-05 'ש' 03-08קשת לכנף קד' ימ CR-V חליפי512.59כןהונדה

AF291NI14-16 חליפי482.37כןניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF295HO02-04 'ש' 03-08קשת לכנף קד' שמ CR-V חליפי589.88כןהונדה

V2G4831052N18 - 5-דלת קד' ימיןD 18 'מקורי5,873.00לאפולקסווגן פולו ש

826061KA0A(ח) מקורי295.79כןניסאן ג'וק 10-14ידית חיצונית דלת אח' ימ' -10

V6F9853274E9B918 - מקורי66לאסיאט ארונה ש' - 18משולש המשך מראה ימין

V5E1837015A13 - מקורי620לאסקודה אוקטביה 13-16מנעול לדלת קדמי שמאל

8181054P0000013 - 'קרוסאובר 13-16מעצור לדלת קד' שמ SX4 מקורי145.6כןסוזוקי

מקורי252.91כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16אטם לדלת (גומי גשם) שמאל - 14 (ח)9676186380

760044H020(ח) דלת קד' ימין (ללא חורים) -08i800 08-21 מקורי3,327.00כןיונדאי

מקורי281.8כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16אטם לדלת (גומי גשם) ימין - 14 (ח)9676186080

V5G0857537EGRU13-'מקורי498לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי למראה חיצונית שמ

9675437480

גומי גשם פנימי לחלון לדלת קדמית 

מקורי216.59כןפיג'ו 301 ש' 13-18שמאל - 13

מקורי104.92לאטויוטה וורסו 09-12טפט שקוף דלת אח'  ימ' -678575211109

מקורי262.4לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16זרוע מגב אחורי - 160942838014

824001KA0A(ח) מקורי77.29כןניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת אח' ימ' -10

מקורי3,280.95לאשברולט קרוז 08-20דלת אח' ימ' 9598776408-15

מקורי1,098.00לאפיאט 3D 08-20 500כיסוי למראה חיצונית שמ' -73545680708

מקורי362.99לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' - 1036717021

23104172V 13 - 'מקורי1,473.93כןשברולט טראוורס 13-16פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי401.58כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ' - 248460321

72930TV0E0015- 5טפט לדלת אחורית ימיןD 15-16 'מקורי124.09כןהונדה סיווק ש

V575839643JV116 - מקורי567לאסיאט אטקה ש' 16-21טפט קשת לדלת אח' שמאל

V565857521B

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,729.00כןסקודה קארוק 1818-21

מקורי126.58כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18זרוע מגב שמשה אח' - 160941978016

831403W000(ח) מקורי365כןקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי קדר דלת אח' ימ' -10

638741447R17 - '5קישוט משולש למראה חיצונית ימD 13-19  מקורי371.72לארנו קליאו

מקורי1,910.65לאשברולט אימפלה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 2299738713

768E10001R(ח) מקורי1,246.13כןרנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדופן אח' ימ' - 09

91112SG13213- 'מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר 13-18פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי6,710.38כןפיג'ו 3008 17-21דלת קד' שמ' - 981230648017

V6R0951221B13 - מקורי484לאסקודה ראפיד ש' 13-18צופר טון נמוך

83130G5000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי409.9לאקאיה נירו 1616-23

82816EL000

טפט ניצב דלת אח' ימ'  08-11(קד') 

מקורי109.97כןניסאן טידה ש' 4D/5D4/5D 08-11 (ח)

מקורי1,171.18כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ' - 8451496820

832202P000(ח) מקורי227.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15אטם לדלת(גומי גשם) אח' ימ' -13

808124EA0A14- מקורי180.58כןניסאן קשקאי ש' 14-20טפט לדלת קד' ימין

863912S00010- 'טפט עומד דלת אח' ימIX35 10-15 מקורי344כןיונדאי

9838076880

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי513.94כןפיג'ו 208 ש' - 2020 (חשמלי)



98311250XK21 - ש' - 21טפט לדלת אח' ימין  C-4 מקורי560.67כןסיטרואן

805014CC0A18 - טרייל ש' 15-23צילינדר לדלת קדמי שמאל X מקורי796.62כןניסאן

877122D200CA(ח) מקורי52כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07פס קישוט לדלת קד' ימ' 01-06

8980653203

 2X4 - 12 מראה חיצונית שמ' שחורה

מקורי669.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20(ח)

109499600B21 - ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל X מקורי594.83לאטסלה מודל

מקורי551.73לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כיסוי מראה חיצונית ימ' - 5116849662417

5081075000C1522- 'ש' - 22דלת אח' ימ C מקורי6,345.20לאג'ילי גיאומטרי

10318335SEPP18 - 'ש' 18-23דלת קד' שמ ZS מקורי7,579.48לאאם ג'י

5757A41015- 'מקורי966לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' ימ

86382A700013 מקורי71.5לאקאיה פורטה 13-18טפט לדלת אח' שמאל

KD5359330C(ח) ש' 12-16ידית פנ' לדלת קד' שמ' -12 CX-5 מקורי219.71כןמאזדה

טפט קשת לדלת קד' ימין  03-08 (ח)7598560560

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי311.02לא08

KD476733012- 'ש' 12-16מגב שמשה אח CX-5 מקורי59.46כןמאזדה

963029KK0B15 - 'מקורי1,210.56לאניסאן אלמרה ש' 15-17מראה חיצונית שמ

86362A700013- מקורי86.9לאקאיה פורטה 13-18טפט קשת לדלת קד' שמאל

KDY371271C(ח) ש' 12-16פח סף שמ' -12 CX-5 מקורי2,604.03כןמאזדה

מקורי3,479.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18דלת קד' ימין -670010239013

מקורי2,840.21כןשברולט קפטיבה ש' 11-16כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -11 (ח)96660201

80670JD00E14 - 'מקורי365.29לאניסאן קשקאי ש' 14-20ידית פנ' לדלת קד' ימ

808770942R13- מקורי2,112.12לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ' עם חור

מקורי4,621.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18דלת קד' שמ' -670020239013

98179852XT18 - 'איירקרוס - 18מראה חיצונית שמ C3 מקורי3,172.55לאסיטרואן

86372A500012- טפט עליון דלת קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187כן/סטישין

V5G0839167DGRU

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

מקורי79כןסקודה קאמיק - 20- 20

YQ0006058018 - איירקרוס - 18טפט לדלת קד' שמאל C3 מקורי512.51לאסיטרואן

מקורי10,651.88לאב.מ.וו 300 ש' - 19דלת אח' שמ' -4151748227719

86383A2000

 5D/CW טפט אחורי לדלת אח' שמאל

מקורי37.7לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש -13

77004A200013- 5 שD '5/סטיישן ש' 13-18דלת אח' ימD מקורי2,264.30לאקאיה סיד

86381A2000

טפט ניצב קדמי לדלת אח' שמאל -13 

מקורי65.8כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

824204EA0A12- 'מקורי398.21לאניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת קד' שמ

256400001R17 - 4 ש' 17-23צופרD מקורי182.25לארנו גרנד קופה

91036SG55313-15 'מקורי1,620.00לאסובארו פורסטר 13-18מראה חיצונית ימ

963749836R16 - מקורי345.78לארנו קדג'אר 16-20כיסוי מראה חיצונית ימ' לצבע

V5L0807905C14 - מקורי186לאסקודה יטי 14-18מדבקה שקופה לדלת אח' שמאל

793100X00009- 'ציר עליון לדלת קד' שמi20 09-12 מקורי44לאיונדאי

B5J0857537AGRU08- 'מקורי226לאסקודה פביה ש' 08-14כיסוי עליון למראה חיצונית שמ

GLG969181H13-16 'מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,204.77לא18

804010018R09- '4ציר עליון לדלת אח' שמD 09-15 'מקורי341.97כןרנו פלואנס ש

V4M0853969GGRU15 - 'ש' 15-21פס קישוט לדלת אח' שמ Q7 מקורי1,645.00לאאודי

96893052

מראה חיצונית שמ' ידנית 08-11 - אין 

מקורי781.54לאשברולט קרוז 08-20בארץ!

מקורי2,626.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17דלת שרות ימ' אח' -09 (ח)1363000080

90422FL16017 - מקורי295לאסובארו אימפרזה ש' 17-18טפט לדלת אח' ימין

V3G0839901S9B9(ח) מקורי338כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23טפט לדלת אח' שמאל - 15



828211KA0A

אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמ' -10 

מקורי313.27כןניסאן ג'וק 10-14(ח)

מקורי81.73כןפיג'ו 5008 17-21מגב שמשה אח' - 163182368017

GHP950985G(ח) טפט קשת לדלת קד' שמאל -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי359.91כן18

מקורי464.66כןרנו סניק ש' 04-09פס קישוט לדלת קד' ימ' 04-08 (ח)7701474982

מקורי532.29לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל - 161642728017

מקורי439.82כןפיג'ו 301 ש' 13-18משולש המשך מראה חיצונית ימ' - 967328028013

מקורי50.87כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17טפט לדלת קד' שמ' -11 (ח)95940866

863932B00006- 'מקורי192לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12טפט אח' לדלת אח' ימ

מקורי1,295.29כןטויוטה אוונסיס 09-14דלת אח' שמ' -CW 09 (ח)6700405161

V8X0857240B9B9

מסגרת למראה חיצונית ימ' (שחור) -

מקורי209כןאודי A1 ש' 1111-18 (ח)

מקורי4,680.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17דלת שרות שמ' אח' -09 (ח)1363008080

מקורי2,798.81לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימין (איתות בכיסוי) - 897400515016

GHK1508V400(ח) קשת תחתונה לדלת אח' ימ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי66.61לא18

מקורי200.54לאפג'ו 308 ש' 14-20זכוכית מראה חיצונית ימ' 161070778014-18

H01006PAMC20 - מקורי6,508.02לאניסאן ג'וק - 20דלת קד' ימין

8393554P000CE15 - מקורי351.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט לדלת אח' ימין עליון

67050TARG00ZZ18 - 'מקורי4,982.46כןהונדה ג'אז ש' 15-19דלת קד' שמ

AF298KI17-20 ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי365.08כן

AF299KI17-20 ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי365.08כן

AF29NI11- 'חליפי886.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כנף קד' ימ

AF300HO09- חליפי356.02לאהונדה ג'אז ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF304NI15- חליפי303.72כןניסאן אלמרה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF305SU15- חליפי1,022.55כןסובארו אאוטבק ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF309HY15 - חליפי998כןיונדאי סונטה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF311HY16 - חליפי537.59כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF313HO12- '4כנף קד' שמD 12-17 'חליפי1,899.67כןהונדה סיווק ש

AF330HO17- 5כנף קדמית שמאלD 17-22 'חליפי1,641.81כןהונדה סיווק ש

AF346HO1.5L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 17-22 'חליפי512.68כןהונדה סיווק ש

AF351HOV 15 - חליפי884.83כןהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF354MA5D 04-08 '5כנף קד' ימD 04-08 'חליפי278.81כןמאזדה  3 ש

AF358MA4/5D 04-08 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 04-09 'חליפי355.73כןמאזדה 3 ש

AF366CI17 - ש' 17-21כנף קדמית שמאל C-3 חליפי1,860.02לאסיטרואן

AF366MA07-11 '5כנף קד' שמD 07-14 'חליפי695.43כןמאזדה 2 ש

AF375MA4+5D 07-11 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 07-14 'חליפי149.98כןמאזדה 2 ש

AF376MI15 - 'חליפי2,750.51כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' ימ

AF385MI13 - ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי532.68כן16

AF389MI14-19חליפי308.33כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF392TO12-13 חליפי354.42כןטויוטה יאריס ש' 12-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF412TO09- חליפי366.94כןטויוטה אוונסיס 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF41CV5D 05-10 '5כנף קד' ימD 05-10 'חליפי558.13כןשברולט אופטרה ש

AF41HO98-01 'ש' 97-02כנף קד' ימ CR-V חליפי554.42כןהונדה

AF41HY4/5D 03-06  'חליפי706.02כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06כנף קד' שמ

AF41KI12- 5כנף קד' ימ' עם חור לפנסD 12-16 'חליפי2,152.32כןקאיה ריו ש



AF429TO13-15 'ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,492.47כןטויוטה

AF42IS2 ללא חורWD 03-06 'חליפי806.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07כנף קד' שמ

AF443TO16 - 'חליפי2,288.72כןטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' ימ

AF445TO15 - 'חליפי2,586.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כנף קד' שמ

AF448FO14- 'חליפי790כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' שמ

AF448TO

כנף קד' ימ' + חור לפנס+ חורים לקשת 

4X4 11 -06-15 'חליפי1,084.50כןטויוטה היילקס ויגו ש

AF460FO14- חליפי250כןפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לכנף קד' ימ' חלק קדמי

AF460TO15- חליפי2,554.33כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קדמית ימין

98174916XT16 - (קטן) 'מקורי706.85לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת אח' ימ

GJY076220A(ח) צילינדר דלת קד' שמ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי482.94כן18

7.93E+0511- 5 שD/SW ש' 11-15ציר עליון דלת קד' ימין i35 מקורי147כןיונדאי אלנטרה

879450D19012-13  'מקורי302כןטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית שמ

98016298ZD19 - מקורי267.34לאסיטרואן ברלינגו - 19פסנתר חלונות ראשי

91036FL823

מראה חיצונית שמ' - 18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי1,880.00לאסובארו

98167922ZD19 - מקורי136.13לאסיטרואן ברלינגו - 19מסגרת לפסנתר חלונות ראשי

8473068L1000011 - 'מקורי800.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16זכוכית מראה חיצונית ימ

טפט (ניצב) לדלת קד' שמ' 03-08 (ח)96349120

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי57.1כן5

76253TARG01

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי667.44כןהונדה ג'אז ש' 1515-19

793202H00011-'ש' 11-15ציר תחתון דלת אח' ימ i35 מקורי164לאיונדאי אלנטרה

מקורי1,443.00לאאיווקו  דיילי 15-18מראה חיצונית ימ' - 580202803715

793102H00011- 'ש' 11-15ציר תחתון דלת אח' שמ i35 מקורי164כןיונדאי אלנטרה

77221M68P00ZAM16 - 'מקורי1,252.50כןסוזוקי בלנו ש' 16-18קישוט סף שמ

V7LA84108015 - דלת קד' ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי7,897.00כן15-22

KDY37302XE(ח) ש' 12-16דלת אח' שמ' -12 CX-5 מקורי4,210.83כןמאזדה

V6548394752ZZ

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי211לאסקודה סקאלה - 2019 (ספורט)

1635254380V 16 - 'ש' 16-18מראה חיצונית שמ C-4 מקורי3,323.17כןסיטרואן פיקסו

831103X000(ח) ש' 11-15גומי קדר לדלת אח' שמ'-11 i35 מקורי154כןיונדאי אלנטרה

GHP95827013- מעצור לדלת קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי122.75לא18

822820020R

כיסוי פלסטיק ניצב דלת אח' שמ' -09 

מקורי266.08כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15(ח)

877512R60007-11 '5פלסטיק סף שמD 07-12 'ש i30 מקורי2,044.00כןיונדאי

638750012R

משולש פלסטיק לחלון דלת קד' שמ' -

094D 09-15 'מקורי115.57לארנו פלואנס ש

V2G0857537AGRU18 - '5-כיסוי מראה חיצונית שמD 18 'מקורי204לאפולקסווגן פולו ש

V8X3831052B(ח) ש' 11-18דלת קד' ימין -11 A1 מקורי4,540.00כןאודי

863622S00010- 'טפט קשת דלת קד' שמIX35 10-15 מקורי356לאיונדאי

מקורי5,236.03כןפיג'ו 208 ש' - 20דלת אח' שמ' - 982757798020

863632S00010- 'טפט ניצב דלת קד' שמIX35 10-15 מקורי356לאיונדאי

832102P000(ח) מקורי227.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15אטם לדלת(גומי גשם) אח' שמ' -13

9838077380

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 20 

מקורי513.94כןפיג'ו 208 ש' - 20(חשמלי)

8471861M20ZCE

כיסוי מראה חיצונית ימ' ( עם איתות) - 

מקורי547.5לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 1313-16

90422SG04013- מקורי255כןסובארו פורסטר 13-18טפט לדלת קד' ימין



מקורי363.58לאפיג'ו 5008 17-21זרוע מגב שמשה אח' - 161923728017

801019012R15-17 'מקורי2,923.08כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת קד' שמ

H01015DAMA17- 'דלת קד' שמQ30 17-21 מקורי5,276.36לאאינפיניטי

828173SG1A17 - מקורי202.86כןניסאן סנטרה ש' 17-19טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

6302136001(EX) 18-20 'מקורי9,216.20לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת אח' ימ

מקורי129.05כןוולוו XC-60 ש' 08-17תפס לנעילת דלת קדמית ימין - 3986490710

821009100R09- '4דלת אח' ימD 09-15 'מקורי12,797.03כןרנו פלואנס ש

D29154

זכוכית עליונה למראה חיצונית ימ' - 14 

מקורי549.97לאפורד טרנזיט ש' 14-21(עם חימום)

863831H000(ח) 5 ש' 08-09טפט אחורי דלת אח' שמ' 08-09D  מקורי175.5כןקאיה סיד

863631J00009- 'טפט דלת קד' שמi20 09-12 מקורי247לאיונדאי

MR965508(ח) מוט אנטנה -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי236כן16

BHP1691N16413- '4/5כיסוי מראה חיצונית ימD 13-18 'מקורי293.37כןמאזדה 3 ש

60009SJ0419P19 - מקורי7,056.00לאסובארו פורסטר - 19דלת קד' ימין

60409SJ0009P19 - 'מקורי7,056.00כןסובארו פורסטר - 19דלת אח' ימ

60409SJ0109P19 - 'מקורי7,056.00לאסובארו פורסטר - 19דלת אח' שמ

מקורי3,242.12כןשברולט קרוז 08-20דלת קד' שמ' 08-10 (ח)95987757

מקורי1,321.91כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית שמ' - 160817758012

מקורי9,366.20לאשברולט טראוורס 17-23דלת קד' שמ' - 8484791317

770043X00011- 'ש' 11-15דלת אח' ימ i35 מקורי2,465.00לאיונדאי אלנטרה

806406PA0A

ידית חיצונית לדלת קדמית ימין = 

מקורי214.04לאניסאן ג'וק - 20שמאל - 20

מקורי45.02לאסיטרואן ברלינגו - 19טפט לדלת קד' ימין - 981927738019

מקורי571.1כןפיג'ו 3008 17-21טפט קדמי לדלת אחורית ימין - 981126038017

V575867369B9B918 - מקורי106כןסקודה קארוק 18-21אטם לדלת אחורית שמאל

91112SJ32019 - מקורי980לאסובארו פורסטר - 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

67324T5A00315- מקורי305.96לאהונדה ג'אז ש' 15-19טפט לדלת קדמית ימין

V6V1857508CV 15 - 'מקורי813לאסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית ימ

7723054P005PK15 - מקורי1,381.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פלסטיק סף ימין

H21016PAMA20 - 'מקורי5,568.00לאניסאן ג'וק - 20דלת אח' שמ

V6V1857507CV 15 - 'מקורי813כןסקודה פביה ש' 15-21מראה חיצונית שמ

91054FL210 - ש' - 18כיסוי תחתון למראה חיצונית שמאל XV מקורי99לאסובארו

מקורי1,547.00לאאיווקו  דיילי 15-18מראה חיצונית שמ' - 580202803915

77004A700013- 'מקורי3,186.40לאקאיה פורטה 13-18דלת אח' ימ

63563FL41018 - ש' - 18טפט אחורי לדלת אח' שמאל XV מקורי562לאסובארו

86180F200016 - 'מקורי103כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18משולש קישוט מראה חיצונית שמ

9008R8(ח) ש' 09-11דלת אח' ימ' -09 C-5 מקורי5,305.09כןסיטרואן

801013292R22 - 'מקורי4,715.68לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22דלת קד' שמ

A205720982614 - דלת קדמית ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי24,339.05לא14-21

B3T08537532ZZ08- 'מקורי355לאסקודה סופרב ש' 08-13פס קישוט לדלת אח' שמ

87626D710015 - מקורי780לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי למראה חיצונית ימין

77003J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19דלת אח' שמD מקורי6,842.60כןקאיה סיד

877222W000CA12- 'מקורי1,384.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לדלת קד' ימ

V8W0831051B20 - 'ש' - 20דלת קד' שמ A4 מקורי8,386.00לאאודי

87723Q501020 - 'מקורי184.7לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט עליון לדלת קד' שמ

BHN9691C313 - '4/5כיסוי תחתון מראה חיצונית ימD 13-18 'מקורי74.14כןמאזדה 3 ש

826521Y00000

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

11 5D 11-16 מקורי44.6לאקאיה פיקנטו



1750006

גומי לדלת אחורית ימין על הבודי 4/5 

דלתות -11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי282.79כן

KB7W508V1A17 - ש' 17-22טפט אנכי לדלת קד' ימין CX-5 מקורי30.16לאמאזדה

86190G600017 - 'קישוט מראה חיצונית ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי71.1לא

KB7W508W3B17 - ש' 17-22טפט ניצב אח' לדלת קד' שמאל CX-5 מקורי37.67כןמאזדה

KB7W5827017 - ש' 17-22מעצור לדלת קד' ימין = שמאל CX-5 מקורי138.55כןמאזדה

82651Q570020 - מקורי485.8לאקאיה סלטוס ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

82652D7000

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

מקורי369לאיונדאי טוסון ש' 15-20 15

6512A42113- מקורי2,004.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי סף מדרכה (פלסטיק) שמאל

7632C158HA18 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי926כן21

מקורי5,751.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19דלת אח' ימ' - 670030255019

V8W1857410AF9B920 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ A4 מקורי2,007.00לאאודי

AF100HO09- חליפי291.58כןהונדה אינסייט 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF102SZ09- חליפי130כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF103KI11- 5כנף קד' ימ'  עם חורD 11-16 חליפי1,150.82כןקאיה פיקנטו

AF104KI11-  5כנף קד' שמ' עם חורD 11-16 חליפי1,134.32כןקאיה פיקנטו

AF105CI04- חליפי397.62כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF106KI12- 'חליפי1,547.54כןקאיה אופטימה ש' 12-15כנף קד' שמ

AF107ME06-12 ('קד)ביטנה לכנף קדמי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי256.02לא18

AF107NI17 - חליפי562.91כןניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF108HO09-11 חליפי291.58כןהונדה אינסייט 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

LB5Z7824631B20 - 'מקורי10,960.24לאפורד אקספלורר ש' - 20דלת אח' שמ

V6F9837901F9B918 - מקורי192לאסיאט ארונה ש' - 18טפט לדלת קד' שמאל

V3V0854950EGRU

פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ' 

מקורי1,421.00כןסקודה סופרב ש' 15-22(פלסטיק) -15

מקורי15,865.64לאב.מ.וו X6 ש' - 20דלת אח' שמ' - 4100849745120

מקורי1,838.73כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 8471365318

V6F9831051BV 18 - 'מקורי6,689.00לאסיאט ארונה ש' - 18דלת קד' שמ

V6F1857508AC9B9V 17 - 'מקורי814לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית ימ

מקורי674.32כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22טפט לדלת אח' שמאל - 8468706718

V3V0857521C

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל 

מקורי1,191.00לאסקודה סופרב ש' 15-1715-22

V6F9853274F9B918 - 'מקורי81לאסיאט ארונה ש' - 18קישוט משולש למראה חיצונית ימ

מקורי84.28כןפיג'ו 107 ש' 08-14מגב שמשה אח' -08 (ח)642390

770044H070(עם חור לחלון) דלת שרות צדדי ימ' -08i800 08-21 מקורי4,688.55לאיונדאי

GS1D508W3

טפט לדלת קדמית שמאל ניצב 08-12 

מקורי42.35כןמאזדה 6  ש' 08-13(ח)

5702A15413- 'ציר תחתון דלת קדמית ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי338לא16

V8X0831407A18 - מקורי112כןסקודה סופרב ש' 15-22ציר דלת קדמית שמאל עליון

מקורי9,465.91לאשברולט טראוורס 13-16דלת קד' שמ' - 2288307213

D3724620 - 'מקורי2,188.58לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

5702A16113- 'ציר עליון לדלת קד' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי281לא16

8472073SL000017 - 'מקורי1,710.80כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מראה חיצונית שמ

D3724520 - 'מקורי1,913.71לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ



67865T7AJ0119 - ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל HRV מקורי218.05לאהונדה

V8X0831403B

ציר דלת אחורית שמאל עליון = תחתון -

מקורי125כןסקודה סופרב ש' 15-22 18

מקורי426.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כיסוי מראה חיצונית ימ' -898193686012

מקורי3,828.29לאלקסוס UX200 ש' - 19פס קישוט לדלת קד' שמ' - 750727601019

5732A109(ח) ציר עליון דלת אחורית שמ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי93לא16

V6F0839902D04117 - מקורי516לאסיאט איביזה  ש' 17-22טפט לדלת אח' ימין

D3651320 - 'מקורי5,427.69לאפורד אקספלורר ש' - 20מראה חיצונית שמ

72430T1GE0013- ש' 13-18טפט לדלת קדמית ימין CR-V מקורי264.86לאהונדה

9637300Q0M(לבן) מקורי565.02לאניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

D3713720 - מקורי306.03לאפורד אקספלורר ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

72970T1GE00(ח) ש' 13-18טפט לדלת אחורית שמאל -13 CR-V מקורי446.81כןהונדה

V6F0839477G5AP

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי146לאסיאט איביזה  ש' 1717-22

6800263T0022 - 'קרוסאובר - 22דלת קד' שמ SX4 מקורי3,293.70לאסוזוקי

87621A601012- 'זכוכית מראה חיצונית ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי396לא/סטישין

801019588R(ח) 4דלת קד' שמ'-13D 09-15 'מקורי2,539.80כןרנו פלואנס ש

822101Y00011- 5גומי גשם חיצוני לדלת קד שמD 11-16 מקורי114.4לאקאיה פיקנטו

BHS250490A(ח) 4/5כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -13D 13-18 'מקורי534.01כןמאזדה 3 ש

מקורי223.77כןשברולט קרוז 08-20אטם לדלת קד' (גומי גשם) ימין -12 (ח)95040060

832101Y00011- 5גומי גשם חיצוני לדלת אח' שמD 11-16 מקורי126.5לאקאיה פיקנטו

282179719R(ח) מקורי601.79כןרנו טראפיק ש' 14-22בסיס אנטנה - 14

V6F0837477E5AP

גומי גשם חיצוני לחלון דלת קדמית 

מקורי295כןסקודה קודיאק ש' 17-22שמאל - 17

מקורי11,027.13לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת קד' שמ' - 670024816015

83110A200013- 5 שD '5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) שמD מקורי443.3לאקאיה סיד

V65783790219 - מקורי221לאסקודה סקאלה - 19טפט לדלת קד' ימין

V5H1857508B9B921 - 'מקורי876לאפולקסווגן גולף ש' - 21מראה חיצונית ימ

98169929XT

מראה חיצונית שמ' חשמלית מתקפלת 

מקורי2,803.76לאסיטרואן ברלינגו - 19- 19

מקורי129.24כןשברולט קרוז 08-20ידית פנ' לדלת קד' ימ' -12 (ח)95186077

821003918R20 - 'מקורי3,360.14כןרנו גרנד סניק ש' - 20דלת אח' ימ

98169928XT

מראה חיצונית ימ' חשמלית מתקפלת - 

מקורי2,670.15לאסיטרואן ברלינגו - 1919

V5H0857522D21 - מקורי331לאפולקסווגן גולף ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

98334810XT17 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת אח' שמ C-3 מקורי1,269.91לאסיטרואן

876101W31112- '4מראה חיצונית שמD 12-16 'מקורי1,624.40לאקאיה ריו ש

BHS259310A13- '4/5צילינדר דלת קדD 13-18 'מקורי276.51לאמאזדה 3 ש

863632L20009- (סטישין)09-12טפט דלת קד' שמאל ניצב CW i30 מקורי91לאיונדאי

8791002G2013- מקורי970כןטויוטה קורולה ש' 13-18(ח) מראה חיצונית ימ' +איתות

V5H0857521D

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי341לאפולקסווגן גולף ש' - 2121

877512R80009- '(סטישין)09-12פלסטיק סף  שמ CW i30 מקורי2,250.00לאיונדאי

819701WA00(ח) 4צילינדר דלת קד' ימין -12D 12-16 'מקורי134כןקאיה ריו ש

V5E683305220 - 'מקורי5,990.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20דלת אח' ימ

963663TH3A17 - 'מקורי422.8כןניסאן סנטרה ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית שמ



813102L02009- '(סטישין)09-12צילינדר דלת קד' שמ CW i30 מקורי758לאיונדאי

H01006LEEA20 - מקורי11,406.58לאניסאן סנטרה ש' - 20דלת קד' ימין

V6J1857507G9B9

מראה חיצונית שמ' דגם (טורבו) 5D ש-

מקורי1,326.00לאסיאט איביזה  ש' 0909-16

963054956R20 - מקורי177.66כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי תחתון למראה חיצונית ימין

AF108PE10- 'חליפי2,306.02לאפיג'ו 3008 10-16כנף קד' ימ

AF108SZ15 - חליפי437.66כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF110FO14 - 'חליפי491.48כןפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף קד' שמ

AF110NI20 - 'חליפי3,771.77כןניסאן סנטרה ש' - 20כנף קד' ימ

AF112AU05-08  ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי שמאל A6 חליפי387.32כןאודי

AF112HY06-09 'חליפי986.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12כנף קד' ימ

AF112MA13- '4/5כנף קד' ימD 13-18 'חליפי753.18כןמאזדה 3 ש

AF115KI(דגם טורבו) 5כנף קד' ימ' - 18D/4D 17-22 'חליפי2,362.58כןקאיה ריו ש

AF117AU09-16 'ש' 09-16כנף קד' ימ Q5 חליפי1,806.02לאאודי

AF117MI98-00 חליפי597.55כןמיצובישי כריזמה ש' 98-00ביטנה לכנף קדמי ימין

AF118CV17 - חליפי2,097.38כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' שמ' עם חור לאיתות

AF11HO92-95 '4כנף קד' שמD 92-95 'חליפי486.02לאהונדה סיוויק ש

AF11LA11-'חליפי1,177.62כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13כנף קד' שמ

AF121TO97-08 'חליפי806.02לאטויוטה היאס ש' 97-08כנף קד' ימ

AF122HY06-09 חליפי253.46כןיונדאי סונטה ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF123CI09 - 'חליפי992.7כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף קד' ימ

AF124ISV 12 - חליפי432.1כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי שמאל גבוהה

AF124RE99-01 'חליפי184.16כןרנו קליאו ש' 99-01כנף קד' שמ

AF125KI16-18 חליפי864.54כןקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי ימין

AF125SU03-05 'חליפי888.8כןסובארו פורסטר ש' 03-05כנף קד' שמ

AF127KI10- חליפי590.66כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF128MI08- 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-15 'חליפי462.24כןמיצובישי לנסר ש

AF128SU13- חליפי906.02לאסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' שמ'  עם חור

AF129CI07- ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי שמאל C-4 חליפי259.9לאסיטרואן פיקסו

AF129MEכנף קד' ימ' -13 אלומיניום

מרצדס  JEEP ML166 ש' 13-

חליפי3,560.02לא14

AF12DC15- 'חליפי915.23כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף קד' ימ

AF131SU19 - 'חליפי2,156.02לאסובארו פורסטר - 19כנף קד' ימ

AF133MA

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

194/5D -19 'חליפי396.02לאמאזדה 3 ש

AF134CV

כנף קד' שמ'LTZ  +חור לפנס+קישוט -

חליפי1,062.37כןשברולט ספארק 1111-15

AF134KI14 - חליפי625.15לאקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF135PE02-05 חליפי190.07כןפיג'ו  307 ש' 02-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF136KI16 - חליפי395.34כןקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF136VW98-05 חליפי196.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF138FO-06 ש' 06-14ביטנה לכנף קדמי שמאל S-MAX חליפי224.02לאפורד

AF463TO99-02 חליפי168.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF468TO13 - 'ש' 13-18תומך כנף קד' שמ RAV-4 חליפי554.42כןטויוטה

AF469TO14-16 חליפי795כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF472TO14-17 ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי710כן21

AF475TO15- חליפי678.05כןטויוטה אייגו ש' 15-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

AF483TO16 - 'ש' 13-18קשת לכנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,101.04כןטויוטה



AF484TO16 - 'ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,094.19כןטויוטה

AF485TO17-19 ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי849.17כן22

AF48KI10- חליפי1,357.00כןקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות

AF490TO18 - 'חליפי2,745.10כןטויוטה קאמרי ש' - 18כנף קד' ימ

AF495TO17 - 'קשת לכנף קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי802.75כן22

AF498TO17 - חליפי893.03כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF49CH19 - 'חליפי2,551.38כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' שמ

AF50HO09- 'חליפי1,206.02לאהונדה ג'אז ש' 09-11כנף קד' שמ

AF511MA08-10 חליפי360.02לאמאזדה 6  ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF521MA12- ש' 12-16ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-5 חליפי321.1כןמאזדה

AF528MA12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף קד' שמ CX-5 חליפי455.34כןמאזדה

AF52IS

כנף קד' שמ' 4WD 03-06 עם חורים 

חליפי860.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07לקשת

AF553MA12 - ש' 12-16מגן בוץ קד' שמאל CX-5 חליפי21.74כןמאזדה

AF55KI10- 'חליפי1,039.34כןקאיה סול ש' 10-11כנף קד' שמ

AF564MA17 - 'ש' 17-21כנף קד' שמ CX-3 חליפי798.77כןמאזדה

AF57NI10- חליפי387.22כןניסאן קשקאי ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF58IS4 + חור לקשתWD 07-10 'חליפי801.99כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12כנף קד' ימ

AF59IS

כנף קד' שמ' 4WD 07-09 + חור 

חליפי806.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12לקשת

AF5CVX  03-06 ביטנה לכנף קדמי שמאל

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי63.76כן5

AF62DI06-11 'חליפי486.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11כנף קד' ימ

AF63SE06-08 'חליפי958.49כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11כנף קד' ימ

AF65SZ4/5D 02- '4/5כנף קד' שמD 02-04 'חליפי1,123.16כןסוזוקי ליאנה ש

AF66SE03-05 ביטנה לכנף קדמי שמאל

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי244.8כן03

AF66VO01- 'ש' 01-04כנף קד' ימ S60 חליפי1,193.98לאוולוו

AF67CV08- (ללא איתות) 'חליפי1,130.80כןשברולט מאליבו ש' 08-12כנף קד' שמ

AF67SZ95-98 חליפי151.82כןסוזוקי בלנו ש' 95-98ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF68SE06-08 חליפי358.68כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF69CV5D 08- 'כנף קד' שמ

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי480.02לא

87620D451016 - 'מקורי2,484.90לאקאיה אופטימה ש' 16-20מראה חיצונית ימ

V6F0839478G5AP17 - מקורי143לאסיאט איביזה  ש' 17-22אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

V6F0837477G5AP

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי310לאסיאט איביזה  ש' 1717-22

V6V695542515 - 'מקורי70כןסקודה פביה ש' 15-21מגב שמשה אח

מקורי641.48לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין - 4273939220

מקורי7,748.94לאפורד פומה ש' - 21דלת קד' שמ' - 240513021

V5E0837879BGRU13 - 'מקורי146לאסקודה אוקטביה 13-16המשך כיסוי ידית' לדלת קד' שמ

V7P6857508D9B9(ח) מקורי1,886.00כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17בית מראה חיצונית ימ' -10

V65785752219 - מקורי294כןסקודה סקאלה - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

60009FL0709P18 - 'ש' - 18דלת קד' שמ XV מקורי5,100.00לאסובארו

מקורי10,632.29לאפורד פומה ש' - 21דלת אח' ימ' - 240566721

813111W03012- '4מנעול דלת קד' שמD 12-16 'מקורי592.1לאקאיה ריו ש

5716A013HB13- 'מקורי428לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ידית דלת קד' שמ

1609065480

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל -

מקורי154.57כןפיג'ו 301 ש' 1313-18 (ח)

91039AJ02010- 'ש' 09-14זכוכית מראה חיצונית ימ B4 מקורי333לאסובארו



813211W06012- 4מנעול דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי444.1לאקאיה ריו ש

6369A003(ח) מקורי554כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15צילינדר דלת קד' ימין -13

8470168L11ZCC11 - 'מקורי1,507.30לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מראה חיצונית ימ

מקורי365.49כןפיג'ו 301 ש' 13-18אטם לדלת אח (גומי גשם) ימין -13 (ח)9675436880

91112SJ220(X דגם) מקורי2,100.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת קד' ימ' - 19

מקורי2,757.87כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מראה חיצונית ימין -16 (ח)1609430780

E11258210A(ח) מקורי220כןמאזדה 6 ש' 03-07ציר עליון דלת קד' ימין 03-07

7724261M10PER(ח) קרוסאובר 13-16קישוט סף מדרכה כסוף שמאל - 13 SX4 מקורי1,215.10כןסוזוקי

מקורי672.89לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18כיסוי למראה חיצונית ימין -160943148016

67010TV0E10ZZ15- 5דלת קדמית ימיןD 15-16 'מקורי8,802.25כןהונדה סיווק ש

מקורי216.91כןפיג'ו 301 ש' 13-18בסיס לאנטנה -13 (ח)9674768980

98176919XT19 - מקורי654.04לאסיטרואן ברלינגו - 19טפט לדלת אח' שמאל

67050TV0E10ZZ(ח) 5דלת קדמית שמאל -15D 15-16 'מקורי8,827.11לאהונדה סיווק ש

V5G1837879DGRU15 - 'מקורי100כןסקודה פביה ש' 15-21המשך ידית דלת קד' שמ

91112SJ230(X דגם) מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת קד' שמ' - 19

10005110SPCP21 - ש' - 21דלת קד' ימין EHS מקורי10,670.98לאאם ג'י

600587500J21 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין S מקורי1,366.81לאטסלה מודל

620721229R(ח) 4סט פסי קישוט למגן קדמי -13D 09-15 'מקורי360.06כןרנו פלואנס ש

583980D02012- מקורי438.29כןטויוטה יאריס ש' 12-13פח אבנים/ספוילר אחורי

A247885100420 - ש' 20-גריל תחתון ימין חיצוני GLA H247 מקורי741.56לאמרצדס

86570J900018 - מקורי1,074.00כןיונדאי קונה ש' - 18מגן קדמי פנימי מרכזי

V8V380730912 - ש' 12-19מגן אח' פנימי A3 מקורי2,451.00לאאודי

BHR15017013-16 '4/5תושבת לוחית רישוי קדD 13-18 'מקורי157.92לאמאזדה 3 ש

תומך ימין למגן קדמי 521156020014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי969.98לא21

תומך שמאל למגן קדמי 521166024014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי969.98לא21

521820K06015 - 'מקורי554.74כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך שמ' למגן אח

KD5350251

תומך אמצעי (מרובע) למגן אח' חיצוני -

134/5D 13-18 'מקורי11.7לאמאזדה 3 ש

A253885350015 - גריל תחתון שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי887.1לאש' 15-21

850103029R(ח) 5מגן אח' חיצוני 13-16D 13-19  מקורי1,284.12לארנו קליאו

A253610750120 - מגן אח' פנימי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי8,978.51לאש' 15-21

86517F100016-18 'מקורי93.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי וו גרירה במגן קד

V81A807241GRU17-20 'ש' 17-22כיסוי וו גרירה במגן קד Q2 מקורי146לאאודי

86569F101016-18 מקורי828.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג מגן קדמי

86511C800015-18 מגן קדמי חיצוניi20 15-20 מקורי2,324.00לאיונדאי

86522F110016-18 מקורי1,469.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גריל תחתון ימין שחור מבריק

8504560050A009 - כיסוי למתיז מים במגן קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי225.57כן13

86591C800015-18 'ספוילר קדi20 15-20 מקורי631כןיונדאי

86610C800015-18 מגן אח' חיצוני ללא חיישניםi20 15-20 מקורי2,797.00לאיונדאי

620740754R13-17 מקורי596.34כןרנו קפצ'ור ש'  13-22גריל תחתון ימין

A167610010419 - ש' -19מגן אח' פנימי GLE V167 מקורי5,178.47לאמרצדס

מקורי639.88כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט למגן קדמי ימין - 521124211016

מקורי1,227.58לאלקסוס  RX ש' 08-22תומך שמ' למגן אח' - 525764804008

מקורי441.6כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט שמ' למגן אח' - 521624242013

620759892R(ח) מקורי538.98כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מסגרת לפנס ערפל שמאל-13

BHT4518G150(ח) 4/5כיסוי מתיז מים במגן קד' ימין -13D 13-18 'מקורי268.17לאמאזדה 3 ש



532030D90614-  מקורי410.67לאטויוטה יאריס ש' 14-19קורה אנכית שמ'' לפח חזית

V80A807679DRN417-20 ש' 17-22גריל תחתון שמאל Q5 מקורי2,425.00לאאודי

86511A900015-17 מקורי4,337.30כןקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי חיצוני

86530A950015-17 מקורי3,193.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20מגן קדמי פנימי

6490HQ

מתג הרמת חלון לדלת קדמית שמאל - 

מקורי433.99כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

מקורי354.11כןרנו קליאו  5D 11-13כיסוי מראה חיצונית ימ' -11 (ח)7701071874

8470161M31ZCCקרוסאובר 17-21מראה חיצונית ימ' + איתות - 17 כסוף SX4 מקורי695.5כןסוזוקי

H2101BJ0AA(ח) ש' 12-21דלת שרות צדדי שמ'-12  NV 200 מקורי5,035.54כןניסאן

משולש מראה חיצונית שמ' - 11 (ח)1730619

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי667.82כן

802842264R16 - מקורי986.17לארנו קדג'אר 16-20טפט עומד לדלת קד' ימין

8473061M0000015-18 'מקורי445.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית ימ

8153K708 - 'מקורי1,412.01לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מראה חיצונית ימ' +חמ

D38574V 20 - 'מקורי5,427.69לאפורד אקספלורר ש' - 20מראה חיצונית שמ

96785419ZD(ח) מקורי252.55כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי סף פנימי ימין - 13

63563FL39018 - ש' - 18טפט לדלת קד' שמאל XV מקורי440לאסובארו

1069537E0A21 - 'ש' - 21דלת אח' שמ X מקורי3,534.48לאטסלה מודל

822101H000(ח) 5/סטיישן ש' 10-12גומי גשם לדלת קד' שמ'-10D מקורי190.6כןקאיה סיד

KD475841XB12(ח) ש' 12-16ידית דלת קד' ימין -12 CX-5 מקורי123.81כןמאזדה

963747198R08-10 'מקורי267.14לארנו לוגן 08-11כיסוי מראה חיצונית ימ

V3V0837475CJV1

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי486כןסקודה סופרב ש' 1515-22 (ח)

802D36PA1A20 - מקורי583.46לאניסאן ג'וק - 20טפט לדלת קד' שמאל

מקורי6,201.53כןפיג'ו 5008 17-21דלת אח' שמ' - 981563888017

863930X00008- ש' 08-14טפט ניצב לדלת אח' ימין i10 מקורי75לאיונדאי

D46159210B12- 'ש' 12-16ציר עליון דלת קד' שמ CX-5 מקורי115.36לאמאזדה

863912T010(ח) מקורי341.3כןקאיה אופטימה ש' 12-15טפט דלת אח' ימ' -12

2537326

מראה חיצונית ימ' מתקפלת + איתות - 

מקורי3,004.09לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

V2GM854949F9B920 - 'מקורי225לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי2,358.29לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימ' עם איתות ניקל - 898065344412

מראה חיצונית שמ' - 213981115

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי769.11כן19

V3G0959857BWHS15 - מקורי598לאסקודה סופרב ש' 15-22מתג חלון קדמי

מקורי5,019.36כןפיג'ו 2008 - 20דלת קד' ימין - 983104738020

91112XC19B20 - 'מקורי1,199.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

KD5350640D(ח) ש' 12-16אטם לדלת (גומי גשם)קד' ימין -12 CX-5 מקורי75.08כןמאזדה

963748223R10- 'מקורי289.26לארנו סניק ש' 10-12כיסוי מראה חיצונית ימ

V3V08372212ZZ15 - מקורי530כןסקודה סופרב ש' 15-22ידית פנימית לדלת קד' שמאל

מקורי211.95כןטויטה אוריס ש' 07-09טפט קשת לדלת אח' שמאל -07 (ח)7592612030

876231Y10011- '5כיסוי מראה חיצונית ימD 11-16 מקורי220.9לאקאיה פיקנטו

828124EA0A14 - מקורי180.58כןניסאן קשקאי ש' 14-20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

מקורי1,061.41כןרנו קליאו  5D 07-10מראה חיצונית ימ' 06-09 (ח)7701061193

96688390

כיסוי בורג זרוע מגב שמשה אח' -11 

מקורי12.05כןשברולט ספארק 11-15(ח)

DFR750M60A20 - ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל CX-30 מקורי351.48לאמאזדה

826611Y02011- '5ידית ניקל דלת אח' ימD 11-16 מקורי153.3לאקאיה פיקנטו

806441HB0A

המשך ידית חיצונית דלת נהג עם חור 

מקורי71.34לאניסאן ג'וק 10-14לצילינדר -10



77004A600012- 'דלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,457.00כן/סטישין

981608261T20 - מקורי1,293.74כןפיג'ו 208 ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

KD5358330C(ח) ש' 12-16ידית פנ' לדלת קד' ימ' -12 CX-5 מקורי167.87כןמאזדה

V3G0853334BGRU15 - מקורי536לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' ימ' לצבע

V8X3831051B11- 'ש' 11-18דלת קד' שמ A1 מקורי7,290.00לאאודי

מקורי10,651.88לאב.מ.וו 300 ש' - 19דלת אח' ימ' -4151748227819

מקורי5,367.60לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07דלת קד' שמ' -898043240003

963013TH0A16 - 'מקורי3,139.25לאניסאן אלטימה ש' 16-18מראה חיצונית ימ

LR04422818- 'דלת אח' ימ

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי20,107.44לא12-22

V57A837912B5AP18 - מקורי428לאסקודה קארוק 18-21גומי אטימה לדלת קדמית ימין

V5NA857537AGRUV 17 - מקורי217לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

98306591XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ  C-4 מקורי1,014.96לאסיטרואן

821002934R13-17 'מקורי1,312.83כןרנו קפצ'ור ש'  13-22דלת אח' ימ

6800277R0019 - 'מקורי5,125.50כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19דלת קד' שמ

YQ0017378018 - 'איירקרוס - 18דלת קד' שמ C3 מקורי4,645.18לאסיטרואן

KD4757L90B02(ח) ש' 12-16חגורת בטיחות קד' שמאל -12 CX-5 מקורי760.94כןמאזדה

V5G0959855KWHS20 - מקורי245כןסקודה קאמיק - 20מתג חלון אחורי

מקורי895.6לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית ימ' -9506331312

87620A603012- 'מראה חיצונית ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,388.00לא/סטישין

86393A2000

טפט ניצב אחורי לדלת אח' ימין 

מקורי37.7לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13

6800163T0022 - קרוסאובר - 22דלת קד' ימין SX4 מקורי3,293.70לאסוזוקי

מקורי257.61כןשברולט קרוז 08-20טפט לדלת קד' שמאל -12 (ח)95963215

YQ0006118018 - איירקרוס - 18טפט לדלת אח' ימין C3 מקורי439.39לאסיטרואן

V5L0837885C

תושבת פנימית לידית חיצונית אח שמ - 

מקורי561לאסקודה אוקטביה 1313-16

BHS250995B13- '4/5פס קישוט על' ,חלון דלת אח' שמD 13-18 'מקורי119.42לאמאזדה 3 ש

AF6HO03- חליפי486.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF6LE18-21 ש' 15-23כנף קדמית ימין בלי חור לפנס NX חליפי5,060.07כןלקסוס

AF76SE09-16 'חליפי776.51כןסיאט איביזה  ש' 09-16כנף קד' ימ

AF76SZ06-10 'חליפי901.49כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10כנף קד' שמ

AF787RE13-(פלסטיק) 'חליפי899.15כןרנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' ימ

AF792RE12- 'חליפי806.02לארנו גרנד סניק ש' 12-13כנף קד' שמ

AF797RE

ביטנה לכנף קדמי (חלק אחורי) שמאל -

135D 13-19  חליפי675כןרנו קליאו

AF807RE16 - 'חליפי1,093.55כןרנו קדג'אר 16-20קשת לכנף קד' שמ

AF811RE4D 17 - 4 ש' 17-23כנף קדמי ימיןD חליפי1,145.62כןרנו גרנד קופה

AF813RE16 - 'חליפי588.75כןרנו קדג'אר 16-20תומך סרגל לכנף קד' שמ

AF821RE16 - 'חליפי927.17כןרנו טווינגו ש' 16-18כנף קד' ימ

AF826RE09 - (חלק קדמי) חליפי456.02לארנו מאסטר ש' 09-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF828RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

חליפי396.02לארנו מאסטר ש' 09-22 09

AF86CV08-10 חליפי486.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF86KI09-10 'חליפי843.76כןקאיה מגנטיס 09-10כנף קד' שמ

AF87NI4WD 99-02 'חליפי350כןניסאן וינר ש' 99-02כנף קד' ימ

AF88CV11-12 'חליפי1,593.47כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ

AF89SZ08- (בלי חורים לקשת) '4/5כנף קד' ימD 08-14 'ש SX4  חליפי898כןסוזוקי

AF90VO08- ש' 08-17ביטנה לכנף קדמי ימין XC-60 חליפי776.5כןוולוו

AF91SZ09-11 'חליפי407.53כןסוזוקי אלטו ש' 09-14כנף קד' ימ



AF92VO15 -'ש' 15-18כנף קד' ימ S60 חליפי3,306.02לאוולוו

AF93CI02-08 'ש' 02-04כנף קד' ימ C-5 חליפי1,224.85כןסיטרואן

AF94VO18 - 'ש' 18-21כנף קד' ימ XC-60 חליפי5,344.07כןוולוו

AF95VO(היברידי) ש' 18-21כנף קד' שמ' - 18 XC-60 חליפי5,379.48כןוולוו

AF97MA02-04 'חליפי680.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04כנף קד' שמ

AF9HY99-00 'חליפי810.4כןיונדאי לנטרה ש' 96-00כנף קד' שמ

מקורי395לאטויוטה אוונסיס 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל -538060501209

7722061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16קשת לכנף קדמית שמ SX4 מקורי456.3כןסוזוקי

59110AG01107- ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי שמאל B4 מקורי420לאסובארו

מקורי2,739.41כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19כנף קד' ימ' - 982577408019

תומך לכנף קד' ימ' - 538130210013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי750.28לא15

מקורי3,474.87כןפיג'ו 508 ש' - 19כנף קד' ימ' - 981603248019

מקורי852.1לאסיטרואן קקטוס 15-20בולם זעזועים קד' ימ' - 981566658015

V8X0809961F11- ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל A1 מקורי421לאאודי

מקורי1,291.07לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14ביטנה לכנף קדמי ימין - 5171731976014

8791542160A013-'ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי591כןטויוטה

H21006LEEA20 - 'מקורי8,726.34לאניסאן סנטרה ש' - 20דלת אח' ימ

90422AL55015- ש' 15-18טפט לדלת קד' שמאל B4 מקורי185לאסובארו

V7E1857521AQV 15 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי835לא15-22

963067998R - מקורי177.66כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי תחתון למראה חיצונית שמאל

מקורי242.72כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט לדלת אח' ימין (אנכי) -759774204013

985101W01012- '4מנוע מגב שמשה קדD 12-16 'מקורי233.5לאקאיה ריו ש

821003805R(ח) מקורי2,785.25לארנו לטיטיוד ש' 13-15דלת אח' ימ' -13

BHN958270A(ח) 4/5מעצור לדלת קד' ימין -13D 13-18 'מקורי105.56כןמאזדה 3 ש

963654EA1A14- 'מקורי575.32לאניסאן קשקאי ש' 14-20זכוכית מראה חיצונית ימ

V5NA857537GRU17 - מקורי421לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

BHN972270(ח) 4/5מעצור לדלת אח' ימ' -13D 13-18 'מקורי103.65לאמאזדה 3 ש

963016LB1A20 - 'מקורי1,784.26כןניסאן סנטרה ש' - 20מראה חיצונית ימ

V5E383990120 - מקורי293כןסקודה אוקטביה ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל

V2G4833052R18 - '5-דלת אח' ימD 18 'מקורי5,964.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי8,895.00לאלקסוס NX ש' 15-23דלת קד' שמ' - 670027803015

713221WD70(ח) 4פח סף  ימין -12D 12-16 'מקורי5,011.50כןקאיה ריו ש

מקורי903.68לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ' -750784201113

98114045VV17 - 'מקורי1,459.35לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ

מקורי530כןטויוטה קורולה ש' 13-18טפט קשת לדלת קד' שמאל -759220216013

DFR551RD0A20 - 'ש' - 20פס קישוט לדלת אח' שמ CX-30 מקורי536.64לאמאזדה

60009AL0209P15- מקורי6,100.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20דלת קדמית ימין

V5E3857706ARAA20 - מקורי1,550.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

V2G1857508S9B921 - '5-מראה חיצונית ימD 18 'מקורי863לאפולקסווגן פולו ש

888801W600HCS(ח) 4חגורת בטיחות קד' ימין -12D 12-16 'מקורי961.4כןקאיה ריו ש

738044H81008- 'דלת שרות ימ' אחi800 08-21 מקורי4,825.00לאיונדאי

828136LE0A20 - מקורי193.39כןניסאן סנטרה ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

מקורי282.89לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט לדלת קד' שמ' -9527536513

876101Y39011- '5מראה חיצונית שמD 11-16 מקורי1,318.30לאקאיה פיקנטו

מקורי603.72כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20אנטנה - 898053048012

BHS257L90B0213- 4/5חגורת בטיחות (זכר קד' שמאלD 13-18 'מקורי810.07לאמאזדה 3 ש

V2G6839902F04121 - 5-טפט לדלת אח' ימיןD 18 'מקורי196לאפולקסווגן פולו ש

876211Y30011-14 '5זכוכית מראה חיצונית ימD 11-16 מקורי234.9לאקאיה פיקנטו

6800463T0022 - 'קרוסאובר - 22דלת אח' שמ SX4 מקורי3,353.90לאסוזוקי

YQ000337XT18 - איירקרוס - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל C3 מקורי1,322.04לאסיטרואן



98259479XY20 - מקורי464.89כןפיג'ו 2008 - 20טפט לדלת קד' ימין

7723063T005PK22 - קרוסאובר - 22כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין SX4 מקורי1,342.60לאסוזוקי

832201Y00011- 5גומי גשם חיצוני לדלת אח' ימD 11-16 מקורי126.5כןקאיה פיקנטו

YQ000651XT18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט (קשת) לדלת אח' שמ C3 מקורי327.03לאסיטרואן

BHS250M10A13- 4/5טפט לדלת קד' ימיןD 13-18 'מקורי183.46כןמאזדה 3 ש

95040061

אטם לדלת אח' (גומי גשם) שמ' -12 

מקורי474.96כןשברולט קרוז 08-20(ח)

801017485R20 - 'מקורי2,532.41כןרנו גרנד סניק ש' - 20דלת קד' שמ

H01003BAAB(ח) מקורי1,971.26כןניסאן אלמרה ש' 15-17דלת קד' ימין -15

דלת אח' שמ' -670040238013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,917.00כן15

H01013BAMB15- 'מקורי4,122.82לאניסאן אלמרה ש' 15-17דלת קד' שמ

מקורי2,328.30כןרנו קנגו 09-18דופן דלת קד' שמ' - 12 (ח)7751478331

803300028R

גומי מוביל חלון חיצוני לדלת קד' ימ' -

מקורי535.4כןרנו פלואנס ש' 094D 09-15 (ח)

98184664WPמקורי1,240.06לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת קד' שמ' - 19 לבן

8794002F6013- מקורי970כןטויוטה קורולה ש' 13-18מראה חיצונית שמ' + איתות

V5H0857537DGRU21 - מקורי541לאפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי3,504.94לאסיטרואן C-4  ש' - 21מראה חיצונית ימ' - 163525298021

876161W01012- '4כיסוי מראה חיצונית שמD 12-16 'מקורי106.5לאקאיה ריו ש

V5E383105120 - 'מקורי5,995.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20דלת קד' שמ

B60S58821B(ח) 4/5אטם לדלת קד' (גומי גשם) ימין -13D 13-18 'מקורי211.61כןמאזדה 3 ש

מקורי349.13לאפיג'ו 3008 17-21צופר - 981587088017

670030R11013-'ש' 13-18דלת אח' ימ RAV-4 מקורי4,874.00כןטויוטה

V5E3857537GRU20 - מקורי118לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עליון למראה חיצונית שמאל

8982688380V 12 - 'מקורי4,845.65לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת קד' שמ

מקורי9,742.72לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת אח' שמ' - 670044818015

A91069053009K8319 - 'מקורי2,670.54לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס קישוט אמצעי לדלת אח' שמ

מקורי3,402.51כןשברולט קרוז 08-20דלת אח' ימ' -5D 13 (ח)95476405

מקורי3,036.20כןשברולט קרוז 08-20דלת אח' שמ' -5D 13 (ח)95476404

806476047R09-(ניקל) '4כיסוי צלינדר לדלת קד'  שמD 09-15 'מקורי135.12לארנו פלואנס ש

950634705D 13- 'מקורי729.15לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית ימ

814102L20009- '(סטישין)09-12צילינדר דלת אח' שמ CW i30 מקורי748לאיונדאי

863921R00011 -( קשת) 'ש' 11-18טפט לדלת אח' ימ i25 מקורי165כןיונדאי אקסנט

BHR16679Y13- 4/5צופר צליל גבוהD 13-18 'מקורי84.32לאמאזדה 3 ש

963012631R(ח) מקורי2,105.43כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מראה חיצונית ימ' -13

963740017R(ח) מקורי218.9כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כיסוי מראה חיצונית ימ' -13

764191142R(ח) מקורי1,602.94כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כיסוי פלסטיק פח סף שמ' -13

7756054GA0Z7T(ח) '4/5פס קישוט לדלת אח' שמD 02-04 'מקורי284.4כןסוזוקי ליאנה ש

DFR551RA0B20 - 'ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ CX-30 מקורי337.56לאמאזדה

V8Y0839239AGRU20 - מקורי238כןסקודה אוקטביה ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

V5H0837205FGRU21 - מקורי582לאפולקסווגן גולף ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

DFR551RC0A20 - 'ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ CX-30 מקורי536.64לאמאזדה

מקורי5,051.84לאשברולט טראקס ש' 13-16דלת קד' ימין -9537104913

793901W010(ח) 4מעצור לדלת קד' ימין -12D 12-16 'מקורי136.8כןקאיה ריו ש

794901W000(ח) 4מעצור לדלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי136.8כןקאיה ריו ש

GHP9508V30013- מדבקה עומדת דלת קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי32.77לא18

V5E3857705ARAA20 - מקורי1,550.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

V2G1857507S9B921 - '5-מראה חיצונית שמD 18 'מקורי863לאפולקסווגן פולו ש



801004234R12- מקורי4,030.02כןרנו קנגו 09-18דלת קד' ימין

V3V595543520 - מקורי39כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי בורג מגב אחורי

מקורי15,233.53לאב.מ.וו 500 ש' - 17דלת אח' שמ' -4100740896317

(ח) ידית חיצונית לדלת קד' ימין-173872711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי294.43כן

מקורי281.19לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט לדלת אח' שמ' -9535186213

7575502050

פנל פלסטיק למשקוף לדלת קד' ימין -

מקורי259.85כןטויוטה קורולה ש' 1313-18

91112AL43015- 'מקורי1,976.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

7576102040

פנל פלסטיק למשקוף לדלת אח' ימין -

מקורי259.85כןטויוטה קורולה ש' 1313-18

DADP6918120 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ CX-30 מקורי689.77כןמאזדה

963733TH0A16 - מקורי461.6לאניסאן אלטימה ש' 16-18כיסוי למראה חיצונית ימין

V5E0837698C

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי257כןסקודה אוקטביה ש' 1717-19

802834CA0A15 - טרייל ש' 15-23טפט עליון קשת לדלת קד' שמאל X מקורי1,167.90לאניסאן

V565837120A

גומי סף תחתון דלת אחורי ימין חיצוני - 

מקורי194לאסקודה קודיאק ש' 1717-22

מקורי442כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11כיסוי למראה חיצונית שמ' -07 (ח)735410640

103520400E21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ X מקורי43.97לאטסלה מודל

V2G4837902L04121 - 5-טפט לדלת קד' ימיןD 18 'מקורי366לאפולקסווגן פולו ש

V3G0853332BGRU15 - 'מקורי586לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי523.83כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ידית חיצונית לדלת קדמי ימין - 160923968014

8.64E+05(ח) מקורי155כןיונדאי אקסנט ש' 07-11טפט לדלת אח' ימין (ניצב) -07

K63741FC0A(ח) מקורי472.07כןניסאן ג'וק 10-14כיסוי מראה חיצונית שמ' 10-11

מקורי12,225.39לאשברולט סילברדו - 20מראה חיצונית שמ' - 8494451920

5757A312

אטם לדלת (גומי גשם) אחורית ימ' -14 

מקורי216כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22(ח)

מקורי135.19לאשברולט ספארק 15-18קישוט משולש מראה חיצונית שמ' - 4234500315

2472832

כיסוי סף מדרכה אחורי פלסטיק ימין - 

מקורי1,289.94לאפורד פומה ש' - 2121

75313TV0E00ZG15- 5פס קישוט לדלת אחורית ימיןD 15-16 'מקורי615.17כןהונדה סיווק ש

2472842

כיסוי סף מדרכה אחורי פלסטיק שמאל -

מקורי1,289.94לאפורד פומה ש' - 21 21

75333TV0E00ZG(ח) 5פס קישוט לדלת אח' שמ' -15D 15-16 'מקורי461.08כןהונדה סיווק ש

808C72807R13 - 5פס קישוט לדלת קד' שמ' אדוםD 13-19  מקורי617.68לארנו קליאו

V5E5867368G13 - מקורי305לאסקודה אוקטביה 13-16גומי אטימה לדלת אחורית ימין

98005089XT(ח) מקורי348.69כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 13

KD5351RC0B12- 'ש' 12-16פס קישוט לדלת אח' ימ CX-5 מקורי241.78כןמאזדה

V5G0839168DGRU13 - מקורי71כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי ידית דלת קד' ימין

V5JA955707A13 - 'מקורי209כןסקודה ראפיד ש' 13-18זרוע מגב שמשה אח

60009SG0529P13- 'מקורי5,700.00לאסובארו פורסטר 13-18דלת קד' שמ

מקורי248.19כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20טפט לדלת קד' ימין - 898190437217

מקורי144.41לאטויוטה וורסו 09-12טפט ניצב דלת אח' ימ' -759275202009

5253M367(ח) מקורי6,699.12כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח סף שמ' -14

60409SG0119P13- 'מקורי5,700.00לאסובארו פורסטר 13-18דלת אח' שמ

6800484M20000(ח) מקורי4,181.30כןסוזוקי סלריו 16-18דלת אח' שמ' - 16

V5C6853290041(ח) מקורי761כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15טפט לדלת קד' ימין -13

מקורי2,209.17כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ' - 8451487920

7000D683XA14- מקורי2,063.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22חגורת בטיחות קד' שמאל

8470284M60ZQH16 - 'מקורי660.9כןסוזוקי סלריו 16-18מראה חיצונית שמ



מקורי53.95כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ציר חלון לדלת אחורית - 09 (ח)857376

82817EL000

טפט ניצב דלת אח' שמ' 08-11 

מקורי45.51כןניסאן טידה ש' 4D/5D4/5D 08-11 (ח)

1608534080V 11 - 'ש' 11-18מראה חיצונית ימ  C-4 מקורי943.64כןסיטרואן

80812EL00008-11 4/5טפט ניצב דלת קד' ימיןD 08-11 'מקורי75.84כןניסאן טידה ש

מקורי1,631.58לאפיג'ו 301 ש' 13-18מראה חיצונית שמ' - 160906468013

מקורי2,165.85לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ' עם ניקל - 8451484320

1766587

זכוכית עליון מראה חיצונית שמ' - 14 

מקורי193.53לאפורד טרנזיט ש' 14-21(קאסטום)

72930TEDT0117- 5טפט קדמי לדלת אחורית ימיןD 17-22 'מקורי429.57כןהונדה סיווק ש

657857508LV 19 - 'מקורי1,724.00לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית ימ

657857507LV 19 - 'מקורי886לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית שמ

GHP9691N7A1213-16 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי101.18כן18

V5N085752113-'מקורי595לאסיאט אלהמברה ש' 13-18זכוכית למראה חיצונית שמ

103518200K21 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ X מקורי2,284.48לאטסלה מודל

8472852R40ZMV17 - 'מקורי188.7לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי מראה חיצונית שמ

806401KK0D10- מקורי344.62לאניסאן ג'וק 10-14סט ידיות דלת קד' ימין

V3G0837901AA9B915 - מקורי472לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23טפט לדלת קד' שמאל

GHY05802XJ13- דלת קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,853.56כן18

824214EA0A12- מקורי407.92כןניסאן ג'וק 10-14ציר עליון דלת קד' ימין

60009AN0009P21 - מקורי7,769.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21דלת קד' ימין

687600H01010-12 ציר דלת אח' שמ' עליון

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי174לא12

V3G085752215 - 'מקורי605לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית ימ

GLG969121H13-16 'מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,204.77לא18

60409AN0109P21 - 'מקורי7,769.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21דלת אח' שמ

7010X409 - מקורי719.26לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט לסף מדרכה ימין

963011136R17 - '5מראה חיצונית ימD 13-19  מקורי1,647.43כןרנו קליאו

8392352R010CE17 - מקורי207כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט לדלת קד' ימין

82850A201013- '5/סטיישן ש' 13-18פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' שמD מקורי292.2לאקאיה סיד

9819277280V 19 - מקורי111.33כןסיטרואן ברלינגו - 19טפט לדלת קד' ימין

808706PA0A20 - 'מקורי2,097.51כןניסאן ג'וק - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

98141155XTV 17 - 'מקורי1,306.33כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לדלת אח' ימ

91039AN01021 - מקורי595לאסובארו אאוטבק ש'  - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

V3G0853331BGRU15 - מקורי434לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' שמ' לצבע

8393662R0017 - מקורי114.2לאסוזוקי איגניס ש' 17-21טפט לדלת אח' שמאל

83860A2200

פס קישוט משולש שחור לדלת אח' ימ' -

מקורי79.4כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18 (ח)

מקורי440.53כןפיג'ו 301 ש' 13-18משולש המשך מראה חיצונית שמ' - 967328088013

V3G0853333BGRU15 - מקורי589לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ' לצבע

28781CJ00A10- 'מקורי345.72כןניסאן ג'וק 10-14זרוע מגב שמשה אח

V510837206JGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי1,271.00לאפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

282B33VU0A14 - מקורי288.93לאניסאן קשקאי ש' 14-20בסיס אנטנה

B6YS702714D 13-4/5פח סף ימיןD 13-18 'מקורי2,079.17לאמאזדה 3 ש

863823X00011- 'ש' 11-15טפט קשת דלת אח' שמ i35 מקורי114כןיונדאי אלנטרה



V5E0837697C

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי257כןסקודה אוקטביה ש' 17-19שמאל - 17

831201Y000(ח) 5אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ' -11D 11-16 מקורי55.3כןקאיה פיקנטו

963742880R10- (שחור) 'מקורי355.49לארנו קנגו 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ

760034D010(ח) מקורי2,843.40כןקאיה קרניבל ש' 07-10דלת קד' שמ' 07-10

A099810001614 - 'זכוכית מראה חיצונית ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי9,689.94לא14-21

863923X00011- ש' 11-15טפט לדלת אחורית ימין i35 מקורי114כןיונדאי אלנטרה

808163SG1A17 - מקורי246.84לאניסאן סנטרה ש' 17-19טפט משקוף לדלת קד' ימין

8200499015

קישוט משולש עליון (שחור) לפנס אח' 

מקורי357.39כןרנו קנגו 09-18ימין -09

863933X00011-'ש' 11-15טפט אחורי לדלת אח' ימ i35 מקורי110כןיונדאי אלנטרה

מקורי1,195.52לארנו קנגו 09-18צילינדר דלת קד' ימין -770120983312

V657867368A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי210כןסקודה סקאלה - 1919

768503RM0E17 - מקורי2,515.21לאניסאן סנטרה ש' 17-19סף מדרכה ימין

822824280R20 - מקורי887.72לארנו גרנד סניק ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

CC3350480A(ח) מקורי635.75כןמאזדה 5 ש' 10-18פלסטיק סף ימין -10

BCP855447(ח) 4/5זכוכית לוח שעונים שמאל -09D 09-13 'מקורי136.54כןמאזדה 3 ש

808165FA1C20 - מקורי325.18לאניסאן מיקרה - 20טפט עליון לדלת קד' ימין

מקורי19,995.42לאב.מ.וו 700 ש' 09-22דלת קד' שמ' - 4151742369916

A099810011614 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,854.83לא14-21

V6J0857522H

זכוכית מראה חיצונית ימ' (חשמלית) -

מקורי657לאסיאט איביזה  ש' 0909-16

V654857706BRAA19 - מקורי1,424.00לאסקודה סקאלה - 19חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

07DFR5691GX20 - ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין CX-30 מקורי365.06כןמאזדה

764267651R20 - מקורי2,292.82כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

V5E5839432G5AP13 - מקורי698לאסקודה אוקטביה 13-16גומי לחלון לדלת אחורית ימין

GHK1508W400(ח) קשת תחתונה לדלת אח' שמ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי66.61כן18

25610HV00C14 - מקורי377.98לאניסאן קשקאי ש' 14-20צופר גבוה

963664943R12- 'מקורי348.31לארנו קנגו 09-18זכוכית מראה חיצונית שמ

V6V6809602C15 - מקורי2,754.00לאסקודה פביה ש' 15-21פח סף ימין

863720U000(ח) ש' 11-18טפט קשת לדלת קד' ימין-  11 i25 מקורי15כןיונדאי אקסנט

863732T010(ח) מקורי170.7כןקאיה אופטימה ש' 12-15טפט לדלת קד' ימין -12

AF138SK10- חליפי230.02לאסקודה יטי 10-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF13HY98-03 'חליפי116כןיונדאי אטוס ש' 98-01כנף קד' שמ

AF13RE18 - חליפי827.61כןרנו מגאן סטיישן - 18ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין

AF140FO11- 'כנף קד' ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,050.95כן

AF141AU13- ש' 08-15ביטנה לכנף קדמי ימין A4 חליפי511.92כןאודי

AF141BM01-05 'ש' 01-05כנף קד' שמ X5 חליפי1,634.60כןב.מ.וו

AF141TO02-06 'חליפי1,636.90כןטויוטה קאמרי ש' 02-06כנף קד' ימ

AF142RE04-09 '4/5כנף קד' ימD 04-09 'חליפי477.62כןרנו מגאן ש

AF143AU12- ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין A6 חליפי680.02לאאודי

AF143FO09-11 חליפי350.02לאפורד אדג' ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF143TO03-06 'חליפי306.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06כנף קד' ימ

AF146HY19 - 'חליפי758.6כןיונדאי אקסנט 19-22כנף קד' ימ

AF146VW00- 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 00-02 'חליפי158.99כןפולקסווגן פולו ש

AF147HY18 - חליפי833כןיונדאי סונטה ש' 18-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF149AU16 - ש' 16-19כנף קד' ימ' ללא חור A4 חליפי2,396.00כןאודי



AF149KI19 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' שמ' ללא איתותD חליפי2,692.49כןקאיה סיד

AF150KI19 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' ימ' ללא איתותD חליפי2,580.85כןקאיה סיד

AF150RE18 - 'חליפי1,680.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' שמ

AF151CI18 - 'חליפי2,995.00כןסיטרואן ג'אמפי - 18כנף קד' ימ

AF151RE95-03 ('אח) חליפי173.23כןרנו מגאן ש' 99-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF153AU08 - ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל Q7 חליפי557.6כןאודי

AF154AU

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

חליפי806.02לאאודי Q3 ש' 11-18 13-16

AF155CV20 - חליפי1,120.83כןשברולט סילברדו - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF155KI20 - חליפי605.2כןקאיה סלטוס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF155ME3D 15 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי7,143.20כןש' 15-20

AF156AU12 - ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל A3 חליפי586.02לאאודי

AF156HY12-'חליפי1,360.02לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15כנף קד' שמ

AF157AU12 - ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין A3 חליפי451.25כןאודי

AF157RE04-08 'חליפי580.16כןרנו סניק ש' 04-09כנף קד' ימ

AF158AU17 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ Q2 חליפי4,267.27כןאודי

AF15DC18 - חליפי461.84כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF160KI20 - 'חליפי2,506.02כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף קד' ימ

AF160MI01-07 (8 חורים) 'חליפי3,806.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07כנף קד' ימ

AF162PE13-'חליפי911.3כןפיג'ו 301 ש' 13-18כנף קד' שמ

AF162RE07-10 '5כנף קד' ימD 07-10  חליפי484.57כןרנו קליאו

6800262R0017 - 'מקורי3,768.80לאסוזוקי איגניס ש' 17-21דלת קד' שמ

60409FL0519P18 - 'ש' - 18דלת אח' שמ XV מקורי7,560.00כןסובארו

6800362R0017 - 'מקורי3,467.30לאסוזוקי איגניס ש' 17-21דלת אח' ימ

770044H100

דלת שרות צדדי ימ' 08-10 (ללא חור 

מקורי2,462.00לאיונדאי i800 08-21לחלון)

GS1D508V3(ח) מקורי42.35כןמאזדה 6  ש' 08-13טפט לדלת קדמית ימין ניצב 08-12

802141HB0A(ח) מקורי83.4כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מסילה לחלון דלת קדמית ימין-11

V1K0831401N(ח) מקורי217כןפולקסווגן גולף ש' 09-13ציר עליון דלת קד' שמ' -09

מקורי13,197.65לאשברולט סילברדו 13-19דלת אח' ימ' - 8420832315

60079FA011(ח) ש' 08-13ציר תחתון דלת קד' ימין 08-11 B3 מקורי99כןסובארו

V657857538AGRU19 - מקורי154לאסקודה סקאלה - 19כיסוי למראה חיצונית ימין

100453400B21 - ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל S מקורי389.22לאטסלה מודל

98184664WS19 - 'מקורי1,024.00לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת קד' שמ

9008S309 - (עם חלון) 'מקורי4,393.97כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת הזזה ימ

877312S00010- 'פס קישוט לדלת אח' שמIX35 10-15 מקורי486לאיונדאי

7632B168XA

כיסוי מראה חיצונית ימ' ללא איתות 

מקורי223כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22(שחור) -14

63563FL38018 - ש' - 18טפט קדמי לדלת אח' ימין XV מקורי448כןסובארו

מקורי6,128.59לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת אח' שמ' - 4274792220

91036FJ30415 - 'ש' 12-17מראה חיצונית ימ XV מקורי1,250.00לאסובארו

V6R0857537BGRU10- '5כיסוי מראה חיצונית שמD 10-17 'מקורי496לאפולקסווגן פולו ש

מקורי7,748.94לאפורד פומה ש' - 21דלת קד' ימין - 240512821

87610G5090V 16 - 'מקורי3,796.00כןקאיה נירו 16-23מראה חיצונית שמ

D46158210B08- 'מקורי115.21לאמאזדה 6  ש' 08-13ציר עליון דלת קד' שמ

826511W01012- 4ידית דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי161.9לאקאיה ריו ש

V6F9839901C9B918 - מקורי237לאסיאט ארונה ש' - 18טפט לדלת אח' שמאל

990E079J0700308 - '4/5פס קישוט לדלת קד' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי300.7לאסוזוקי

מקורי1,040.16לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פס קישוט לדלת קד' ימ' - 5113735209215

8471862R20ZNB17- מקורי240.6לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית ימין



מקורי10,632.29לאפורד פומה ש' - 21דלת אח' שמ' - 240566921

H2100EY1MA(7 מקומות) מקורי2,294.45לאניסאן קשקאי ש' 08-14דלת אח' ימ' -08

V7P6857521B10- 'מקורי432לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי1,415.59לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 4276224720

מקורי239.65לאפיג'ו 301 ש' 13-18צופר - 982106058013

V5E0857522CV 13 - 'מקורי2,549.00לאסקודה אוקטביה 13-16זכוכית מראה חיצונית ימ

A213620170015 - מגן קדמי פנימי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי4,761.56לאש' 15-21

CG1556110A12- (גדול) מקורי667.25לאמאזדה 5 ש' 10-18מגן מנוע קדמי מרכזי

850167362R13- 'מקורי1,800.62לארנו קפצ'ור ש'  13-22פינה ימ' למגן אח

מקורי437.95כןפורד מונדאו ש' 01-07פח אבנים/ספוילר אחורי 04-05 (ח)1255392

521195E910(ח) ש' 08-20מגן קדמי חיצוני 13-16 IS250 מקורי4,153.00כןלקסוס

149442600A22 - 'ש' - 22כיסוי וו גרירה במגן אח Y מקורי53.41לאטסלה מודל

V8R0955275GRU09 - ש' 09-16כיסוי למתיז מים שמאל Q5 מקורי148לאאודי

86560A900015- מקורי567.1כןקאיה קרניבל ש' 15-20סורג מגן קדמי

V3Q0825236C5D 17 - ש' 12-19מגן מנוע תחתון A3 מקורי1,238.00לאאודי

758900012R09- '4מגן מנוע תחתון אחD 09-15 'מקורי560.81כןרנו פלואנס ש

מקורי650לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמאל למגן קדמי - 521160235016

6410B015WB07-(ארוך) 'מקורי2,335.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פינה שמ' למגן אח

68293984AB18 - מקורי2,395.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ספוילר/פח אבנים קדמי

V8U080533311 - ש' 11-18תומך שמאל למגן קדמי Q3 מקורי76לאאודי

86614A900015- 'מקורי273.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

מקורי4,196.85לאפורד טרנזיט ש' 07-13מגן קדמי חיצוני עליון - 177913513

6410C88613- מקורי4,600.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן אח' חיצוני עם חורים לכנפונים

86695A900015 - מקורי150.3כןקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי תחתון למגן אחורי שמאל

D65150A11A5D 07-09 -'5כיסוי וו גרירה במגן קדD 07-14 'מקורי30.43לאמאזדה 2 ש

850B26748R

מגן אח' חיצוני סטיישן +חור לחיישנים -

103/5D/CW 10-16 'מקורי1,664.90לארנו מגאן ש

86514C500015 - מקורי116.1כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

D10J50C1217 - ש' 17-21מסגרת עליונה לפנס ערפל ימין CX-3 מקורי494.02כןמאזדה

מקורי49.46כןשברולט ספארק 15-18קישוט למגן קדמי תחתון - 15 (ח)95244560

מקורי250.4כןטויוטה קורולה ש' 13-18(ח) כיסוי וו גרירה במגן קד' 521270292115-13

86511A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן קדמי חיצוניD מקורי3,887.50כןקאיה סיד

מקורי861.7כןלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט למגן קדמי - 15 (ח)5241148030

V8W58078339B916 - 'ש' 16-19פס קישוט למגן אח A4 מקורי699לאאודי

86563A261016 - 5/סטיישן ש' 13-18גריל תחתון שמאל ללא ניקלD מקורי628.7כןקאיה סיד

86681C8000(ח) תומך שמ' למגן אח' -15i20 15-20 מקורי48כןיונדאי

מקורי1,141.35לאטויוטה קאמרי ש' 12-14תומך ימ' למגן אח' -525753312112

     V6J4807377B(ח) 5D 09- (ארוך) 'מקורי152כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך שמ' למגן אח

V8V5807067GRU13-16 ש' 12-19מגן אח' חיצוני A3 מקורי6,780.00לאאודי

888801Y000EQ(ח) 5חגורת בטיחות קד' ימין 11-14D 11-16 מקורי1,125.60כןקאיה פיקנטו

822353636R20 - מקורי958.54כןרנו גרנד סניק ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

25620HV00B17 - מקורי369.58לאניסאן קשקאי ש' 14-20צופר נמוך

80820HV01A

גומי גשם ניקל לחלון דלת קדמית ימין - 

מקורי639.23לאניסאן קשקאי ש' 1414-20

V1K1857507DC9B905-08 'מקורי943לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מראה חיצונית שמ

מקורי1,067.04לאשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ' -2279550913

808211278R(ח) 4גומי גשם מניקל לדלת קד שמ -09D 09-15 'מקורי346.95כןרנו פלואנס ש

V5H1857508AG9B9V 21 - 'מקורי897לאפולקסווגן גולף ש' - 21מראה חיצונית ימ

7410A081XA(ח) מקורי285כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12טפט לדלת אח' שמאל -10



61186AL01015 - 'מקורי1,440.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20קשת ניקל לדלת קד' שמ

DB2M508W115- 4טפט לדלת קדמית שמאלD/5D 15-21 'מקורי74.28כןמאזדה 2 ש

מקורי11,676.21לאב.מ.וו 700 ש' 09-22דלת אח' ימ' - 4152742370216

כיסוי מראה חיצונית שמ' -173539311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי431.97לא

מקורי64.24כןשברולט ספארק 11-15כיסוי מראה חיצונית שמ' - 11 (ח)96976241

82651A701013- 'מקורי189לאקאיה פורטה 13-18ידית דלת קד' שמ

801009742RCW 13- 3/5דלת קד' ימיןD/CW 10-16 'מקורי1,374.49כןרנו מגאן ש

V658867368A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי210לאסקודה קאמיק - 2020

מקורי2,733.06לאשברולט אורלנדו ש' 12-18מראה חיצונית שמ' מושלם - 9453426212

87611A7010(ח) מקורי267.9לאקאיה פורטה 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ' -13

V5E3837698B5AP

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי159לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

963020181RCW 10- 3/5מראה חיצונית שמ' מתקפלתD/CW 10-16 'מקורי1,586.08לארנו מגאן ש

90422SG00013 - מקורי288כןסובארו פורסטר 13-18טפט קדמי לדלת קד' ימין

מקורי4,572.71כןשברולט ספארק 15-18דלת אח' ימ' - 4274190015

ציר עליון דלת קד' ימין 1879656-11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי552.15כן

מקורי296.4כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט קדמי לדלת אח' שמאל - 750764208013

863621R00011- ש' 11-18טפט קשת לדלת קד' שמאל i25 מקורי293לאיונדאי אקסנט

DC4N69121B4D 15-16 4מראה חיצונית ימיןD/5D 15-21 'מקורי1,098.48לאמאזדה 2 ש

מקורי1,094.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קישוט ניקל לחלון אח' ימ' - 757104204013

מקורי1,094.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קישוט ניקל לחלון קד' שמ' - 13 (ח)7572042040

822830005R(ח) CW,5D 10- 3/5טפט לדלת אח' ימיןD/CW 10-16 'מקורי461.39כןרנו מגאן ש

V5E383720320 - מקורי178לאסקודה אוקטביה ש' - 20עוצר דלת קד' שמאל = ימין

DF7366350B

כפתור כיוון המראות בדלת קד' שמ' - 

104D 10-14 'מקורי452.11לאמאזדה 2 ש

863631H000(ח) 5 ש' 08-09טפט ניצב דלת קד' שמ' 08-09D  מקורי174.4כןקאיה סיד

DL33508W1(ח) 5טפט דלת קד' שמ' -07D 07-14 'מקורי45.98כןמאזדה 2 ש

801860015R09- (שחור) '4פס קישוט לדלת קד' ימD 09-15 'מקורי355.07לארנו פלואנס ש

90422SG07013- מקורי225לאסובארו פורסטר 13-18טפט לדלת אח' שמאל

מקורי8,895.00כןלקסוס NX ש' 15-23דלת קד' ימין - 670017803015

A000813043614 - 'מסגרת מראה חיצונית שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי387.25לא18

1069536E0C21 - ש' - 21דלת קד' ימין X מקורי3,711.21לאטסלה מודל

מקורי2,199.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מראה חיצונית ימ' -10 (ח)156090460

5075074000C1522- 'ש' - 22דלת קד' שמ C מקורי6,442.40לאג'ילי גיאומטרי

760031G01007-10 'מקורי1,453.20לאקאיה ריו ש' 07-12דלת קד' שמ

86542KG08012 - 'ש' 12-17מגב שמשה אח XV מקורי79לאסובארו

7719161M005PK13 - 'קרוסאובר 13-16משולש קישוט למראה חיצונית ימ SX4 מקורי39.8לאסוזוקי

V2GM831051N20 - 'מקורי6,778.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20דלת קד' שמ

80812JD000מקורי113.06לאניסאן קשקאי ש' 08-14טפט ניצב לדלת קד' ימין -08 5מקומות

מקורי47.48כןפיג'ו 3008 10-16מגב שמשה אח' - 161160768010

91039SJ070

זכוכית מראה חיצונית ימ' - 18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי393לאסובארו

V1S4853290B041(ח) מקורי154כןפולקסווגן אפ ש' 14-17טפט לדלת קד' ימין -14

מקורי631.71כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18גומי דלת אחורית שמאל = ימין - 13 (ח)9675587780

מקורי319.1כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16צילינדר לדלת קדמית ימין - 822706381011



6426PQ14 - 'ש' 14-16מגב שמשה אח C-4 מקורי51.12כןסיטרואן פיקסו

07BHY05802XF13-16 4/5דלת קד' ימיןD 13-18 'מקורי4,171.30לאמאזדה 3 ש

מקורי386.66כןפג'ו 308 ש' 14-20מנוע למיכל מתיז מים קד' - 14 (ח)643475

V57A831051A

 ,AMBITION) 18 - 'דלת קד' שמ

(STYLE18-21 מקורי6,574.00כןסקודה קארוק

V3G5833056AC15- 'מקורי7,375.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23דלת אח' ימ

80640EB33A08- 'מקורי284.67לאניסאן קשקאי ש' 08-14ידית חיצונית לדלת קד' שמ

3717554P1019 - מקורי267.4כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22אנטנה לשלט תא מטען

מקורי1,742.07כןפורד טרנזיט ש' 14-21מראה חיצונית ימין -14 (ח)1855229

760043X50011- ש' 11-15דלת קד' ימין i35 מקורי3,095.00כןיונדאי אלנטרה

BHY07302XF(ח) 4/5דלת אח' שמ' 13-16D 13-18 'מקורי2,723.72לאמאזדה 3 ש

V8K5833052D09- 'ש' 08-15דלת אח' ימ A4 מקורי6,667.00לאאודי

מקורי6,471.00לאאיווקו  דיילי 15-18דלת קד' שמ' - 580148955815

BBY871271(ח) 4D 09- '4/5פח סף שמD 09-13 'מקורי641.13כןמאזדה 3 ש

מקורי818.29לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית שמ' - 2325158516

3925368L1117 - קרוסאובר 17-21בסיס אנטנה SX4 מקורי540.6כןסוזוקי

863821W00012- '4טפט קשת דלת אח' שמD 12-16 'מקורי114.9לאקאיה ריו ש

מקורי8,472.41לאשברולט סילברדו - 20מראה חיצונית ימ' - 8494454420

H21006PAMA20 - 'מקורי7,912.43לאניסאן ג'וק - 20דלת אח' ימ

V3G0853334A3Q715- מקורי500לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת אחורית ימין

67865T5A00315- מקורי201.26לאהונדה ג'אז ש' 15-19טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

963016PA2A20 - 'מקורי2,153.97לאניסאן ג'וק - 20מראה חיצונית ימ

V3G0853858DGRU15- 'מקורי1,638.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

8545GS12 - 'מקורי527.26כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת קד' שמ

91036AL231V 15 - 'ש' 15-18מראה חיצונית ימ B4 מקורי1,880.00לאסובארו

82830EY10A

גומי קדר דלת אח' ימ' -08 7 מקומות 

מקורי128.75כןניסאן קשקאי ש' 08-14(ח)

83071FL66018 - ש' - 18פסנתר חלונות דלת קדמית שמאל XV מקורי918לאסובארו

1069538E0A21 - 'ש' - 21דלת אח' ימ X מקורי3,534.48לאטסלה מודל

V2GM833052Q20 - 'מקורי6,013.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20דלת אח' ימ

V2GM833051Q20 - 'מקורי6,013.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20דלת אח' שמ

980297831T

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי392.51כןפיג'ו 2008 - 20שמאל - 20

V57A8549499B9

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי662כןסקודה קארוק

מקורי5,121.51לאסיטרואן C-3 ש' 17-21דלת קד' ימין - 981267418017

V2GA857538GRU20 - מקורי262לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי5,121.51לאסיטרואן C-3 ש' 17-21דלת אח' ימ' - 981271668017

863911J00009- 'טפט לדלת אח' ימi20 09-12 מקורי240לאיונדאי

V5E5839697C(ח) מקורי309כןסקודה אוקטביה 13-16גומי סביב דלת אח' שמאל - 13

V5C6857522B15 - מקורי373לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית ימין

KD5350981F12- ש' 12-16טפט קשת לדלת קד' ימין CX-5 מקורי214.98כןמאזדה

מקורי1,390.68כןרנו קנגו 09-18פס קישוט לדלת קד' ימ' -820043911309

מקורי1,053.00לאאיווקו  דיילי 15-18זכוכית עליונה מראה חיצונית ימ' - 580182330615

מקורי282.16לאאם ג'י EHS ש' - 21טפט עליון לדלת קד' ימין - 1036717221

V3V1857508H20 - 'מקורי1,965.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית ימ

8393268L200CE11 - מקורי352.8לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מדבקה עומדת לדלת אח' שמאל

67460SWWE01ZZ03 - 'ש' 03-08ציר תחתון לדלת קד' שמ CR-V מקורי249.63לאהונדה

91039FL02A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי592לאסובארו איבולטיס - 2020



23450504D 20 - 4 ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאלD/5/SW מקורי677.31לאפורד פוקוס

B63B5010117- 4/5מכסה לפתח פגוש קדמי ימיןD 13-18 'מקורי111.95כןמאזדה 3 ש

7410FT12- 'מקורי1,683.18לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פינה ימ' למגן אח

מקורי2,547.23לאשברולט אימפלה ש' 13-18קלקר למגן קדמי -2299712313

850420010R(ח) מקורי181.14כןרנו לטיטיוד ש' 13-15תומך מרכזי למגן אח' -13

מגן מנוע תחתון קד' (כוורת) -526180204013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,087.52כן15

6400G51917 - מגן קדמי חיצוני

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי3,689.00כן19

מקורי402.97לאשברולט אימפלה ש' 13-18ספוילר/פח אבנים קדמי -2299024213

865601W52015 - 4סורג מגן קדמיD 12-16 'מקורי1,393.90לאקאיה ריו ש

גריל תחתון ימין + חור  -814810229013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי429.36כן15

6402A38417 - קישוט ניקל מרכזי למגן קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי1,253.00כן19

C23550A11BB(ח) מקורי77.47כןמאזדה 5 ש' 05-10כיסוי וו גרירה במגן קד' 05-07

68049744AA12 - מקורי825.4לאדודג' ראם 12-19סט תומכים למגן אח' ימין + שמאל

מקורי650.84לאסיטרואן C-3 ש' 10-16פס קישוט ניקל למגן קדמי - 980350098014

86561E600015-מקורי473כןיונדאי סונטה ש' 15-17סורג מגן קדמי

620671812R12- 'מקורי659.93לארנו קנגו 09-18תושבת לוחית רישוי קד

86521E610015-מקורי1,496.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17גריל תחתון שמאל

86631E620015-מקורי3,807.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מגן אח' פנימי

מקורי988.2כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן מנוע קד' תחתון (כוורת ) -526180207113

934903V11013 - מקורי582.5לאקאיה פורטה 13-18סליל כרית אוויר

622900446R12- מקורי605.38לארנו גרנד סניק ש' 12-13סט תומכים למגן קדמי

מקורי377.5לאטויוטה קורולה ש' 13-18גריל תחתון ימין ללא חור ערפל -814810242013

5211347020

פס קישוט למגן קדמי שמאל ( ניצב) - 

מקורי343.83כןטויוטה פריוס פלוס ש' 1513-18

622227190R

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -13 

CW3/5D/CW 10-16 'מקורי1,139.99כןרנו מגאן ש

1610745680

קישוט לסורג קדמי סט (ניקל) 14-18 

מקורי543.74כןפג'ו 308 ש' 14-20(ח)

V1S0807251A14- מקורי492כןפולקסווגן אפ ש' 14-17מגן אח' פנימי

מקורי4,202.98כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מגן קדמי חיצוני - V 14 (ח)1610193480

791820002RCW 13- '3/5תומך ימ' למגן אחD/CW 10-16 'מקורי1,431.55לארנו מגאן ש

531230D03013-ש Hybrid מקורי239.39לאטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון ימין דגם

531240D03013- ש Hybrid מקורי239.39לאטויוטה יאריס ש' 12-13גריל תחתון שמאל דגם

V6C08536659B9

- (ח) גריל תחתון שמאל ללא חור ערפל

145D 10-17 'מקורי253כןפולקסווגן פולו ש

מקורי43.26כןשברולט קרוז 08-20כיסוי וו גרירה במגן אח' 9456343008-12

866112B70010-12 מקורי2,958.00כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מגן אח' חיצוני

AF162VW06-10 'כנף קד' ימ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי858.49כן

AF163AU15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל A1 חליפי567.8כןאודי

AF163OP15- חליפי1,610.13כןאופל קורסה ש' 15-19כנף קד' ימ' עם חור

AF163RE07-10 5כנף קד' שמ' עם חורD 07-10  חליפי486.02לארנו קליאו

AF163VW06-11 'חליפי803.2כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11כנף קד' שמ

AF164SU08- 'ש' 08-13כנף קד' שמ B3 חליפי1,436.02לאסובארו



AF167RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (קד') 07-10 

5D5D 07-10  חליפי267.91כןרנו קליאו

AF168OP17 - ש' 17-20כנף קדמי שמאל עם חור X חליפי1,680.02לאאופל מוקה

AF16AU17-20 ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 חליפי560.02לאאודי

AF16BM05-12-'חליפי860.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12כנף קד' שמ

AF170OP14 - 'חליפי1,806.02לאאופל מריבה ש' 14-15כנף קד' שמ

AF171RE98-08 ('אח) 'חליפי126.72כןרנו קנגו ש' 98-03ביטנה לכנף קדמי שמ

AF173KI20 - 'חליפי539.92כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

AF174FI09- 'חליפי1,043.39כןפיאט פיורינו ש' 09-17כנף קד' שמ

AF175TO07-09 'חליפי851.77כןטויוטה פריוס ש' 07-12כנף קד' שמ

AF176OP17 - 'חליפי2,624.97כןאופל אינסיגניה 17-18כנף קד' ימ

AF176TO07-08 חליפי995.83כןטויוטה קאמרי ש' 07-11כנף קד' ימ' + איתות

AF177NI03- 'טרייל ש' 03-04כנף קד' ימ X חליפי1,860.02לאניסאן

AF178SKV 15 -19 חליפי803.25כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF179BM12- 'חליפי3,900.60כןב.מ.וו 120 ש' 12-14כנף קד' ימ

AF179TO07-08 'חליפי480.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08כנף קד' ימ

AF179VW04-05 (ללא איתות) 'חליפי350כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05כנף קד' שמ

AF17AU11 - ש' 11-18תומך כנף קדמית שמאל Q3 חליפי275כןאודי

AF17SK06- ('קד) חליפי140.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF17VW18 - 'חליפי3,263.15כןפולקסווגן אמארוק 13-18כנף קד' שמ

AF180MI13- 'כנף קד' ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי1,083.00כן16

AF181SKV 17-20 חליפי489כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF181TO4 +חוריםWD 02-05 'חליפי350כןטויוטה היילקס ש' 02-05כנף קד' שמ

AF182CV11-4/5כנף קד' ימ' עם חור לאיתותD 11-17 'חליפי1,103.56כןשברולט סוניק ש

AF182SK20 - 'חליפי1,340.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' שמ

AF186BM13- 'ש' 13-18כנף קד' שמ X5 חליפי7,094.12כןב.מ.וו

AF186CV13- חליפי693.08כןשברולט מאליבו ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF189VW09- 'חליפי1,203.61כןפולקסווגן גולף ש' 09-13כנף קד' שמ

AF18OP14 - 3 ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי ימיןD חליפי391.23לאאופל אדם

AF190SZ09- 'חליפי1,632.64כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כנף קד' שמ

DA6T691N7085D 15-16 4כיסוי למראה חיצונית שמאלD/5D 15-21 'מקורי101.85כןמאזדה 2 ש

8253A12913- 'מקורי531לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15זרוע מגב שמשה אח

מקורי1,069.29כןשברולט אימפלה ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' שמ' -2279550813

V6V0837477B5AP

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי109לאסקודה פביה ש' 1515-21

87626A7010(ח) מקורי252.5כןקאיה פורטה 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ'  13-15

מקורי5,485.00כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16דלת קד' ימין- 10-11 (ח)51846214

A0998115000904014 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,189.00לא14-21

V6J0857521H09- 'מקורי394לאסיאט איביזה  ש' 09-16זכוכית מראה חיצונית שמ

821007080RCW 13- '3/5דלת אח' ימD/CW 10-16 'מקורי2,499.43כןרנו מגאן ש

מקורי1,872.00לאשברולט אורלנדו ש' 12-18מראה חיצונית ימ' עם איתות - 9510650112

86381A500012- 'טפט ניצב דלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי107לא/סטישין

963740050R

 3D,CW 10- 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי260.85כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

85770A7000WK13- מקורי232.7לאקאיה פורטה 13-18כיסוי סטרייקר

963730050RCW,3D 10- '3/5כיסוי מראה חיצונית שמD/CW 10-16 'מקורי264.34לארנו מגאן ש



963736PA0H21 - מקורי582.79לאניסאן קשקאי ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

V566857507SV 17-20 'מקורי1,700.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

8975553340

כיסוי עליון למראה חיצונית ימין - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי247.34כןאיסוזו די. מקס ש

863831R00011- ש' 11-18טפט אחורי לדלת אח' שמאל i25 מקורי261לאיונדאי אקסנט

863721R00011- ש' 11-18טפט קשת לדלת קד' ימין i25 מקורי189כןיונדאי אקסנט

86373A400013- מקורי74.4לאקאיה קארנס ש' 13-18טפט לדלת קד' ימין

692050D201C1(ח) מקורי525.83כןטויוטה קורולה ש' 13-18ידית פנ' לדלת אח' ימ' -13

V5E6809602D20 - מקורי2,716.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פח סף ימין

76004B901114-16 ש' 14-19דלת קד' ימין i10 מקורי3,195.00לאיונדאי

822D26UA1A21 - מקורי1,628.31כןניסאן קשקאי ש' - 21טפט לדלת אח' ימין

ציר תחתון דלת קד' ימין 1781671-11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי275.71כן

V8R0831052C09-16 ש' 09-16דלת קד' ימין Q5 מקורי4,540.00לאאודי

8976489601(  LSE) 21 - 'מקורי3,261.61לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מראה חיצונית שמ

מקורי474.92לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' ימ' - 750617801115

מראה חיצונית ימ' - 810731915

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,239.09לא18

963734CA6B15 - 'טרייל ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית ימ X מקורי615.84כןניסאן

828706UA5A21 - 'מקורי1,302.26כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ

821012489R(ח) 5D 10- '3/5דלת אח' שמD/CW 10-16 'מקורי2,143.43כןרנו מגאן ש

82661A200013- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18ידית דלת קד' ימיןD מקורי292.1לאקאיה סיד

מקורי179.7כןפיג'ו 108 ש' 15-20זרוע מגב שמשה אח' + כיסוי - 15 (ח)1612434880

V5G0959857DWHS15 - 'מקורי600לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מאסטר חלונות דלת קד' שמ

82652A200013- '5/סטיישן ש' 13-18כיסוי ידית דלת קד' שמD מקורי113.9כןקאיה סיד

GHP9508W100(ח) קשת תחתונה לדלת קד' שמ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי42.35כן18

6587G4(ח) מקורי128.43כןפג'ו 308 ש' 14-20אנטנה - 14

A91069007009K8315 - 'פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי2,683.15לא18

105443000D21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל X מקורי168.1לאטסלה מודל

282151FC0A(ח) מקורי87.1כןניסאן ג'וק 10-14אנטנה -10

V5E1857507APV 17 - 'מקורי1,340.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית שמ

מקורי57.26כןפיג'ו 108 ש' 15-20כיסוי זרוע מגב שמשה אח' - 15 (ח)1612434580

מקורי763.61כןפיג'ו 3008 17-21גומי אטימה לדלת קדמית ימין - 981153748017

91054FL000W6

כיסוי למראה חיצונית ימין -  18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי595לאסובארו

8470179J70ZCC08 - '4/5מראה חיצונית ימD 08-14 'ש SX4  מקורי1,567.40לאסוזוקי

794203K00011- ש' 11-15ציר תחתון דלת קד' ימין i35 מקורי126לאיונדאי אלנטרה

670010D50012- מקורי4,627.67כןטויוטה יאריס ש' 12-13דלת קד' ימין

91036SJ590

מראה חיצונית ימ' + איתות - 19 

מקורי3,973.00לאסובארו פורסטר - 19(ספורט)

28920BU01011-13 מקורי295.08לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מנוע למיכל שפריצר

876602P000

משולש המשך מראה פנימי (עם 

מקורי204.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15טוויטר) ימ' -13 (ח)

מקורי10,651.88לאב.מ.וו 300 ש' - 19דלת קד' ימין -4151748227619

KD356679YA(ח) צופר טון נמוך -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי80.23לא18

98376370YS20 - 'מקורי1,165.74כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לדלת קד' ימ



91039FL030

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי320לאסובארו XV ש' - 1818

759210D06012- מקורי277כןטויוטה יאריס ש' 12-13טפט ניצב דלת קד' ימין

6800353R0000017 - 'מקורי3,798.90לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלת אח' ימ

GHP957L30B0213-16 חגורת בטיחות קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,096.74לא18

V2G0857538AGRU18 - '5-כיסוי מראה חיצונית ימD 18 'מקורי204לאפולקסווגן פולו ש

863732L200(ח) (סטישין)09-12טפט דלת קד' ימין ניצב -09 CW i30 מקורי27כןיונדאי

828704EA0A14- 'מקורי1,065.51לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת אח' ימ

2172763SW 11- 'דלת אח' ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי5,129.11לא

8398061M0113 - קרוסאובר 13-16טפט לדלת אח' שמאל SX4 מקורי400.7לאסוזוקי

V658831052A20 - מקורי5,951.00לאסקודה קאמיק - 20דלת קד' ימין

638750003R

טפט פינה ליד מראה שמאל -10 

3D,CW3/5D/CW 10-16 'מקורי213.87לארנו מגאן ש

מקורי5,513.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח סף ימין פנימי -13 (ח)6140302180

CG276912110 - 'מקורי762.83לאמאזדה 5 ש' 10-18מראה חיצונית ימ

801019736R18 - 'מקורי4,118.49כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת קד' שמ

מקורי1,691.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14כיסוי מראה חיצונית ימ' -10 (ח)156091420

5081075100C1522- 'ש' - 22דלת אח' שמ C מקורי6,345.20לאג'ילי גיאומטרי

מקורי532.15כןטויוטה קורולה ש' 13-18מעצור לדלת קד' ימין = שמאל -686100224213

5736A236(ח) 4גומי גשם דלת אח' שמ' -10D 08-15 'מקורי233כןמיצובישי לנסר ש

5727A00509- '4גומי גשם דלת קד' שמD 08-15 'מקורי556כןמיצובישי לנסר ש

963740063R3/5כיסוי למראה חיצונית ימ' -10 5גD/CW 10-16 'מקורי255.95לארנו מגאן ש

מקורי100.98לאשברולט ספארק 15-18ציר עליון לדלת קד' ימ' - 9536650915

96301HV59AV 14 - 'מקורי3,018.79לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית ימ

מקורי120.43לאשברולט ספארק 15-18ציר עליון לדלת קד' שמ' - 9536650815

877521Y3003D 13- 3כיסוי סף מדרכה ימיןD 13-16 מקורי1,063.40כןקאיה פיקנטו

877511Y3003D 13- '3כיסוי סף מדרכה שמD 13-16 מקורי1,063.40כןקאיה פיקנטו

DN5650660A(ח) 4גומי גשם דלת אח' ימ' - 10D 10-14 'מקורי162.97כןמאזדה 2 ש

833310013R

טפט לדלת אח' חלון אחורי שמאל -13 

מקורי283.29כןרנו מגאן ש' 5D3/5D/CW 10-16 (ח)

42361324

אטם לדלת קד' (גומי גשם) שמאל - 15 

מקורי273.4כןשברולט ספארק 15-18(ח)

963016FL4BV 18 - 'טרייל ש' 15-23מראה חיצונית ימ X מקורי3,022.01לאניסאן

8975543520

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי764.7כןאיסוזו די. מקס ש

768511KA6A10- 'מקורי1,798.36לאניסאן ג'וק 10-14קישוט סף שמ

V3V1857507GV 15-17 'מקורי1,117.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמ

963010193R(ח) 3D 12- '3/5מראה חיצונית ימD/CW 10-16 'מקורי1,989.92לארנו מגאן ש

863721Y3003D 13- 3טפט קשת לדלת קד' ימיןD 13-16 מקורי90כןקאיה פיקנטו

GHY37027117- פח סף  ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,268.17כן18

MN16742907- 'מראה חיצונית שמ' חש

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,863.00לא15

808183SG1A17 - מקורי179.08לאניסאן סנטרה ש' 17-19טפט לדלת קד' ימין

86383B900014- ש' 14-19טפט ניצב אחורי לדלת אח' שמאל i10 מקורי107כןיונדאי

764260656R

 3D 12- כיסוי סף מדרכה פלסטיק  ימין

מקורי504.16כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)



879150D90913- 'מקורי353.43כןטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית ימ

GRT6508V1A0017 - טפט קשת פנימי לדלת קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי28.09לא18

H210A4CBMA15- טרייל ש' 15-23דלת אחורית שמאל X מקורי7,949.92כןניסאן

מקורי1,930.91לאשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ' 9509219411-12

מקורי2,483.00לאפיאט 500X ש' 15-18כנף קדמית שמאל -5203136715

מקורי1,277.00לאיונדאי H350 17-18ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 868215900017

20310FL08018 - 'ש' - 18בולם זעזועים קד' ימ XV מקורי1,866.00לאסובארו

     V5G0821105A13-16 'מקורי1,176.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' שמ

ביטנה לכנף קדמי ימין 5380560041-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי796.19לא13

מקורי583.03כןסיטרואן ברלינגו - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 981739878019

20310SG10016 - 'מקורי1,866.00לאסובארו פורסטר 13-18בולם זעזועים קד' ימ

74206SNAA01(ח) 4פס קישוט לכנף קד' ימ' 08-12D 06-12 'מקורי163.88כןהונדה סיווק ש

98116335XT17 - 'מקורי1,048.87לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ

63841BJ00A12- ש' 12-21ביטנה לכנף קדמי שמאל  NV 200 מקורי752.31כןניסאן

57110FE08003-05 'כנף קד' ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,401.00לא08

74100SWWG0107-09 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי ימין CR-V מקורי982.79לאהונדה

GHP956130K13 - ביטנה לכנף קדמי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי311.81לא18

63842BA60A12- מקורי814.93לאניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי ימין

V8U0821172E12-(חלק אחורי) ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין Q3 מקורי948לאאודי

91112XC00B20 - 'מקורי2,880.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

54660C800015 - 'בולם זעזועים קד' ימi20 15-20 מקורי1,103.00כןיונדאי

4851080A7519 - 'ש' - 19בולם זעזועים קד' ימ RAV-4 מקורי999כןטויוטה

631003TA0A(ח) מקורי3,573.81כןניסאן אלטימה ש' 14-15כנף קד' ימ' -14

BDMT56140E(ח) 5D 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD -19 'מקורי212.62כןמאזדה 3 ש

V82A82102219 - 'ש' - 19כנף קד' ימ A1 מקורי3,375.00לאאודי

07BCJH52240

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

19 4/5D -19 'מקורי103.04כןמאזדה 3 ש

638114EA0A14- 'מקורי2,511.55לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף קד' שמ

57120AN0209P21 - 'מקורי3,010.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21כנף קד' ימ

מקורי968.06כןפיג'ו 208 ש' 15-19בולם זעזועים קד' שמ' - 982032548015

סט מגני בוץ קדמי + אחורי - 530080203013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי200לא15

F31005CAAA18 - 'ש' 18-20כנף קד' ימ Q60 מקורי1,935.49לאאינפיניטי

מקורי1,824.05לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' ימ' - 8499933117

מגן בוץ קד' שמאל - 766226015014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,050.72כן21

74100T7B90019 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין HRV מקורי1,638.11לאהונדה

V657809958B19 - מקורי327כןסקודה סקאלה - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי55.06לאשברולט קרוז 08-20תומך לכנף קדמית שמאל - 9684550711

764192275R

 3D 12- 'כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

מקורי1,144.92כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

GHK15049013 - פלסטיק סף שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי539.97כן18

DFR550650A20 - ש' - 20גומי גשם לדלת קדמית שמאל CX-30 מקורי208.46כןמאזדה

V5E3837697B5AP

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי132כןסקודה אוקטביה ש' - 20שמאל - 20

מקורי237.69כןשברולט ספארק 15-18זכוכית למראה חיצונית ימ' - 9541052215

828764644R20 - 'מקורי1,256.29לארנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט לדלת אח' ימ



מקורי2,965.99כןשברולט טראקס ש' 17-18מראה חיצונית שמ' - 4249753717

793151Y00014- 'ש' 14-19ציר תחתון דלת קד' שמ i10 מקורי164לאיונדאי

8794522030C110- +'מקורי455.26לאטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי מראה חיצונית שמ

V5JA857521D

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי283לאסקודה פביה ש' 2015-21

7575602100

פנל פלסטיק למשקוף לדלת קד' שמאל 

13-

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי335.57לא15

963013YU5F17 - מקורי1,418.30לאניסאן סנטרה ש' 17-19מראה חיצונית ימין

828776629R20 - 'מקורי822.5כןרנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

822103X510

אטם לדלת(גומי גשם)+קשוט ניקל  קד' 

מקורי130לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15שמ' -14

282160003R09- 4בית אנטנהD 09-15 'מקורי437.13כןרנו פלואנס ש

42492857

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 17 

מקורי320.81כןשברולט טראקס ש' 17-18(ח)

V56583790104117 - מקורי177לאסקודה קודיאק ש' 17-22טפט לדלת קד' שמאל

863812S00014- 'טפט ניצב דלת אח' שמIX35 10-15 מקורי344לאיונדאי

8794060M60(ח) מראה חיצונית שמ' -11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי921.25כן13

963659633R13- 'מקורי538.19כןרנו לטיטיוד ש' 13-15זכוכית למראה חיצונית ימ

V5E3857538AGRU20 - 'מקורי118לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי3,895.36כןשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית שמ' עם איתות - 4250109613

876203W15215- 'מקורי1,778.70לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מראה חיצונית ימ

8200357711

משולש המשך למראה חיצונית שמ' -

מקורי183.98כןרנו קליאו  135D 13-19 (ח)

מקורי81.53לאשברולט ספארק 15-18זרוע מגב שמשה אח' - 9539137215

288820009R(ח) 4 ש' 17-23כיסוי זרוע מגב שמשה אח' - 17D מקורי22כןרנו גרנד קופה

KB7W51RC0D

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

מקורי241.78כןמאזדה CX-5 ש' 1717-22

טפט אנכי פלסטיק לדלת אח' ימין -757616005009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי318.24לא13

857702S0009P14- כיסוי סטריקר דלת קד' ימיןIX35 10-15 מקורי285לאיונדאי

V5LA831052A21 - מקורי6,907.00לאסקודה אניאק ש' - 21דלת קד' ימין

TK56691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי140.69כןמאזדה CX-5 ש' 1717-22

V5LA831051A21 - 'מקורי6,907.00לאסקודה אניאק ש' - 21דלת קד' שמ

802759054R(ח) מקורי987.13כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט עליון לדלת קד' שמ' - 16

KB7W50M40B

טפט לדלת אחורית שמאל חלק קדמי - 

מקורי248.59כןמאזדה CX-5 ש' 1717-22 (ח)

V566857508AA21 - 'מקורי1,358.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

98850A400014- 'ש' 14-19מגב שמשה אח i10 מקורי52.79כןיונדאי

822838317R17-21 4 ש' 17-23טפט לדלת אח' ימיןD מקורי602.47כןרנו גרנד קופה

79380B400014- 'ש' 14-19מעצור לדלת קד' שמ i10 מקורי168כןיונדאי

793803U00013- 'מקורי118.7לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מעצור לדלת קד' שמ

758520D02014- 'מקורי675לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

759220D16014- מקורי576.98כןטויוטה יאריס ש' 14-19טפט לדלת קד' שמאל

877403E500(ח) מקורי1,636.40כןקאיה סורנטו ש' 07-09פס קישוט לדלת קד' ימ' 07-09

760042W01012- מקורי4,343.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15דלת קד' ימין

98811J750020 - 'מקורי251.8כןקאיה אקס סיד - 20זרוע מגב שמשה אח

692110D90414- מקורי394.82כןטויוטה יאריס ש' 14-19ידית דלת קד' ימין

KB7W7276017 - ש' 17-22גומי אטימה לדלת אחורית ימין CX-5 מקורי204.54לאמאזדה

808774646R

פס קישוט לדלת קד' שמ' + ניקל (סט) -

מקורי354לארנו קליאו סטיישן 1414-18



B63B691G117 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי152.94כן18

681600D15014- מקורי234.93לאטויוטה יאריס ש' 14-19אטם לדלת קד (גומי גשם) ימין

963743TH1A17 - מקורי492.51לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי למראה חיצונית שמאל

877312W000CA12- 'מקורי1,384.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לדלת אח' שמ

87751B2000(ח) מקורי1,351.90לאקאיה סול ש' 14-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -14

V57A854949C9B922 - 'מקורי488לאסקודה קארוק - 22פס קישוט לדלת אח' שמ

86382B2000(ח) מקורי74.9כןקאיה סול ש' 14-18טפט עליון לדלת אח' שמאל -14

614030D140(ח) מקורי4,497.28כןטויוטה יאריס ש' 14-19פח סף ימין -14

823319562R

גומי מסגרת חלון דלת אחורית שמאל - 

מקורי1,599.50לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

678610D131(ח) מקורי726.52כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי מסגרת לדלת קד' ימין -14

808321804R18 - מקורי854.66כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גומי אטימה לדלת קדמית ימין

877513Z00012- 'כיסוי סף קד' שמCW/4D i40 12-15  מקורי1,461.00לאיונדאי

963026FL4A18 - 'טרייל ש' 15-23מראה חיצונית שמ X מקורי2,955.22לאניסאן

D10E51RB0C17 - 'ש' 17-21פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ CX-3 מקורי320.11לאמאזדה

828603Z000(ח) פס קישוט לדלת קד' ימ' ניקל -12CW/4D i40 12-15  מקורי134כןיונדאי

963744CA2A18 - טרייל ש' 15-23כיסוי למראה חיצונית שמאל X מקורי655.95כןניסאן

מקורי425.54לאשברולט ספארק 15-18כיסוי מראה חיצונית שמאל - 9541051915

963011109R(ח) 5D 10- '3/5מראה חיצונית ימD/CW 10-16 'מקורי1,031.79כןרנו מגאן ש

H21014FAMD20 - 'ש' 12-21דלת הזזה אח' שמ  NV 200 מקורי4,461.68כןניסאן

BCJH72410F6420 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין CX-30 מקורי157.57לאמאזדה

V3V0837643MJV119 - 'מקורי449לאסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט עליון לדלת קד' שמ

DN5650670A(ח) 4גומי גשם דלת אח' שמ' - 10D 10-14 'מקורי112.66כןמאזדה 2 ש

86363B900014- ש' 14-19טפט ניצב לדלת קד' שמאל i10 מקורי312כןיונדאי

DL8V50M3019 - ש' 17-21טפט קדמי לדלת אח' ימין CX-3 מקורי405.67כןמאזדה

801018036R(ח) 3D 13- '3/5דלת קד' שמD/CW 10-16 'מקורי4,959.74כןרנו מגאן ש

V5E3837644BJV120 - מקורי407כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט עליון לדלת קדמית ימין

963020182R3D 12- '3/5מראה חיצונית שמD/CW 10-16 'מקורי1,683.67לארנו מגאן ש

801864336R3D 13- '3/5פס קישוט לדלת קד' ימD/CW 10-16 'מקורי922.61לארנו מגאן ש

8791042C1013- ש' 13-18מראה חיצונית ימ'+איתות RAV-4 מקורי2,910.00כןטויוטה

77004B200014- 'מקורי3,503.50לאקאיה סול ש' 14-18דלת אח' ימ

GRT6508W1A0017 - טפט קשת פנימי לדלת קד' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי25.93לא18

מקורי305.62לאשברולט טראקס ש' 13-16זכוכית מראה חיצונית ימ' - 9518319913

H210M4CBMA15- טרייל ש' 15-23דלת אחורית ימין X מקורי7,631.58כןניסאן

מקורי8,154.29לאב.מ.וו X2 ש' 18-דלת קד' ימין -4100849172818

963019KK0B15 - 'מקורי1,113.89לאניסאן אלמרה ש' 15-17מראה חיצונית ימ

879450F90411- +'מקורי168.8לאטויוטה וורסו 09-12כיסוי מראה חיצונית שמ

6001548979

אטם לדלת(גומי גשם)  קד' שמ' -10 

מקורי285.13כןרנו לוגן 08-11(ח)

963660005R10- '3/5זכוכית למראה חיצונית שמD/CW 10-16 'מקורי420.07לארנו מגאן ש

V658867366A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי250לאסקודה קאמיק - 2020

963737774RV 09 - '4כיסוי מראה חיצונית שמD 09-15 'מקורי318.57כןרנו פלואנס ש

V8U0833052B15-19 'ש' 11-18דלת אח' ימ Q3 מקורי5,971.00לאאודי



DB8J69121B

מראה חיצונית ימין (קיפול חשמלי) 15-

164D/5D 15-21 'מקורי1,073.58כןמאזדה 2 ש

07KBY07202XE17 - 'ש' 17-22דלת אח' ימ CX-5 מקורי4,193.46כןמאזדה

963023TH0A16 - 'מקורי2,606.31לאניסאן אלטימה ש' 16-18מראה חיצונית שמ

826512S01014- ידית דלת קד' ימיןIX35 10-15 מקורי357לאיונדאי

769528307R18 - מקורי972.11לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט פלסטיק סף שמאל

876212S20014-  'זכוכית מראה חיצונית ימIX35 10-15 מקורי263לאיונדאי

876103U20015- 'מקורי3,138.40לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מראה חיצונית שמ

828774426R

פס קישוט לדלת אח' שמ' (לצבע) -09 

מקורי462.37כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15(ח)

963022031R13- '5מראה חיצונית שמD 13-19  מקורי812.98לארנו קליאו

7724054P105PK15 - מקורי1,219.70לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי סף מדרכה שמאל

77003A600012- 'דלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,475.00כן/סטישין

801008302R(ח) 5דלת קד' ימין -13D 13-19  מקורי4,006.94כןרנו קליאו

V56583990104117 - מקורי185כןסקודה קודיאק ש' 17-22טפט ניצב קדמי לדלת אח' שמאל

V3G0857538JGRU20 - מקורי217לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי למראה חיצונית ימין

76003A600012- 'דלת קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,102.00לא/סטישין

V56583990404117 - מקורי166כןסקודה קודיאק ש' 17-22טפט ניצב אחורי לדלת אח' ימין

V56583990304117 - מקורי251כןסקודה קודיאק ש' 17-22טפט ניצב אחורי לדלת אח' שמאל

V1Z0853517AGRU06- 'מקורי358לאסקודה אוקטביה ש' 06-08פס קישוט לדלת קד' שמ

V8R1857409G01C(ח) ש' 09-16מראה חיצונית שמ' 09-16 Q5 מקורי3,116.00כןאודי

8772125000CA(ח) מקורי189כןיונדאי אקסנט ש' 00-02פס קישוט לדלת קד' שמ' 00-02

S1P0831055A06- 'מקורי7,490.00לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11דלת קד' שמ

V65895542720 - 'מקורי85לאסקודה קאמיק - 20מגב שמשה אח

דלת אח' ימ' -670030238013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,920.00כן15

YQ0017388018 - איירקרוס - 18דלת קד' ימין C3 מקורי5,007.99לאסיטרואן

86362A500012- 'טפט עליון דלת קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187לא/סטישין

V654839249A20 - מקורי165כןסקודה קאמיק - 20עוצר דלת אח' ימין = שמאל

98258567XY(GT) 20 - מקורי526.25כןפיג'ו 2008 - 20טפט לדלת אח' ימין

מקורי3,479.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18דלת אח' שמ' -670040241013

מקורי11,027.13לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת קד' ימין - 670014816015

מקורי489.18לאפיג'ו 3008 17-21גומי גשם לדלת קדמית שמאל - 981158208017

BHS250991B13- '4/5פס קישוט על' חלון דלת אח' ימD 13-18 'מקורי176.16כןמאזדה 3 ש

מקורי195.61כןפיג'ו 3008 17-21צופר - 981587078017

מקורי241.07כןשברולט קרוז 08-20טפט לדלת אח' ימין -12 (ח)94563604

963016046R

מראה חיצונית ימ' עם איתות לצבע 

מקורי1,343.04לארנו קפצ'ור ש'  13-22מתקפלת - 13

963734EA3CV 14 - 'מקורי690.57לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית ימ

82120A200013- 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18אטם גומי לדלת קד' ימיןD מקורי457.8לאקאיה סיד

V5H4831055F21 - 'מקורי4,541.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21דלת קד' שמ

82110A200013-5  שD'שמC(גומי גשם) 5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלתD מקורי572.2כןקאיה סיד

BHS250M40A(ח) 4/5טפט לדלת אח' שמאל -13D 13-18 'מקורי169.07כןמאזדה 3 ש

DFR551W30C20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ CX-30 מקורי435.89כןמאזדה

663213W00010- מקורי1,476.40לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

F31605FAMA

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי95.94כןניסאן מיקרה - 2020



9837467580(GT) 20 - מקורי916.63כןפיג'ו 2008 - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי765.16לאסיטרואן C-3 ש' 17-21בולם זעזועים קד' שמ' - 981565798017

מקורי4,663.95לאשברולט קאמרו 16-20כנף קד' ימ' - 2322129616

9837467680(GT) 20 - מקורי873.03לאפיג'ו 2008 - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311K205020 - 'מקורי2,186.00כןיונדאי וניו - 20כנף קד' שמ

D2713814 - 'מקורי267.95לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט אחורי לכנף קד' ימ

74151TV0E0212-ביטנה לכנף קדמי שמאל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי712.72לא

4160254PA000013 - 'קרוסאובר 13-16בולם זעזועים קד' שמ SX4 מקורי1,416.80לאסוזוקי

V3G0821141A

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי586כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23 15 (ח)

F31006PAMA20 - 'מקורי1,135.27כןניסאן ג'וק - 20כנף קד' ימ

V8V5821105A15 - 'ש' 12-19כנף קד' שמ A3 מקורי2,850.00לאאודי

BCKA561304D V 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD -19 'מקורי428.97כןמאזדה 3 ש

638406PA0A20 - מקורי877.74לאניסאן ג'וק - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

V2G0805912E18 - 5-ביטנה לכנף קדמי ימיןD 18 'מקורי570כןפולקסווגן פולו ש

V3V0809957N20 - מקורי591לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

MN16106205-08 מקורי776לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ביטנה לכנף קדמי ימין

7136JT(ח) מקורי365.42לאפיג'ו 5008 10-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -11

V8R0821171K13-16 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 מקורי1,043.00לאאודי

57110FE18006-07 (ללא טורבו) 'כנף קד' ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי2,297.00לא08

74150TL0G1012- מקורי646.8לאהונדה אקורד ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי656.91כןטויוטה קורולה ש' 13-18המשך ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538520214013

מקורי3,613.87לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כנף קד' שמ' - 4273302820

60211TZA000ZZ20 - 'מקורי3,155.88כןהונדה ג'אז ש' - 20כנף קד' ימ

V80A821172E17-20 ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 מקורי970לאאודי

מקורי916.15לאטויוטה קאמרי ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין -12 יבוא אישי5387506120

V80A821171E17-20 ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 מקורי1,102.00לאאודי

2206960

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

SW/4D 20 20 - '4 שD/5/SW מקורי135.67כןפורד פוקוס

868121J00009-11 ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 09-12 מקורי958כןיונדאי

V2H682110118 - 'מקורי3,839.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18כנף קד' שמ

מקורי2,137.04לאשברולט סילברדו 13-19מראה חיצונית שמ' - 2587908515

87650J7000WK20 - מקורי484.8לאקאיה אקס סיד - 20משולש המשך מראה שמאל

804015048R

ציר עליון לדלת קדמית = אחורית 

מקורי609.65לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23שמאל - 17

מקורי126.54לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' שמאל7596647010

42699574

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי362.49כןשברולט ספארק - 1919

76513J780020 - מקורי48.9כןקאיה אקס סיד - 20טפט לדלת קד' שמאל

07BABV69121A17 - '4/5מראה חיצונית ימD 13-18 'מקורי1,130.72כןמאזדה 3 ש

821101J000

אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ' -12 

מקורי403כןיונדאי i20 12-15(ח)

87626J702020 - מקורי104.4כןקאיה אקס סיד - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

מקורי474.92לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750627801115

82621A7000WK13- 'מקורי78.1לאקאיה פורטה 13-18ידית פנ' לדלת אח' ימ

BHN972760C 13 - '4/5אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימD 13-18 'מקורי141.26כןמאזדה 3 ש

87752J7CA020 - מקורי6,012.40כןקאיה אקס סיד - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

GKL266350C

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי463.41לא18



808321867R

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

מקורי186.04לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-1715-23

86190A500012- 'משולש מראה חיצונית ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי156לא/סטישין

287804CC0A15 - 'טרייל ש' 15-23זרוע מגב שמשה אח X מקורי441.25כןניסאן

826611R05011- ש' 11-18ידית דלת קד' ימין i25 מקורי180לאיונדאי אקסנט

813201Y06011- 5מנעול דלת קד' ימיןD 11-16 מקורי297.4כןקאיה פיקנטו

822824CA0A15 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט ניקל עליון לדלת אח' ימ X מקורי1,012.18לאניסאן

821002174R16 - 'מקורי1,036.68לארנו טווינגו ש' 16-18דלת אח' ימ

735705172V 16 - 'מקורי1,633.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית שמ

76003C500015- מקורי9,882.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20דלת קדמית שמאל

KR22691N185V 12-14 'ש' 12-16כיסוי מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי329.73לאמאזדה

876111R10011- 'ש' 11-18זכוכית מראה חיצונית שמ i25 מקורי156לאיונדאי אקסנט

8470280J60ZJ3

מראה חיצונית שמ' - 4/5D 08 (ללא 

מקורי994.4לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14חימום)

87620C511015- מקורי3,443.30כןקאיה סורנטו ש' 15-20מראה חיצונית ימין

87610C534015- מקורי3,443.30לאקאיה סורנטו ש' 15-20מראה חיצונית שמאל

770032S000

דלת אח' שמ' ללא חורים לפס קישוט -

10IX35 10-15 מקורי2,438.00לאיונדאי

B5L1857507B9B910- 'מקורי1,053.00כןסקודה יטי 10-13(ח) מראה חיצונית שמ

DB2M5941XPR20 - 4ידית חיצונית לדלת אחורית שמאלD/5D 15-21 'מקורי95.68לאמאזדה 2 ש

V1K895543514 - 'מקורי72כןסקודה יטי 14-18כיסוי מגב שמשה אח

V5JA959855AWHS(ח) מקורי98כןסקודה ראפיד ש' 13-18מתג חלון לדלת קדמית ימין - 13

V5JA839477C(ח) מקורי96כןסקודה ראפיד ש' 13-18גומי גשם לדלת אח' שמ' - 17

D26767395A13 - '4/5כיסוי זרוע מגב שמשה אחD 13-18 'מקורי37כןמאזדה 3 ש

87610F110016-18 מקורי3,172.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית שמאל

KB7W50650C17 - 'ש' 17-22גומי גשם חיצוני לדלת קד' שמ CX-5 מקורי162.7כןמאזדה

963651039R16-18 'מקורי575.07לארנו קדג'אר 16-20זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי2,693.01כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08דלת שרות אח' שמ' (ח)870243

68004758114D-08  '4/5דלת אח' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי2,601.70לאסוזוקי

87614F100016-18 מקורי1,273.70כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס איתות למראה שמאל

DG8S69181B17 - 4מראה חיצונית שמאלD/5D 15-21 'מקורי1,223.15לאמאזדה 2 ש

822355065R16 - מקורי405.98כןרנו קדג'אר 16-20טפט אחורי לדלת אח' שמאל

BHP250670F13 - '4/5גומי גשם לשמשה דלת אח' שמD 13-18 'מקורי160.71לאמאזדה 3 ש

מקורי12,356.11לאב.מ.וו 300 ש' 12-18דלת קד' ימין 4100962876412-19

מקורי424.16לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מנגנון חלון נהג)חשמלי( -898009811212

861801Y000 - '5משולש קישוט למראה חיצונית שמD 11-16 מקורי160.1לאקאיה פיקנטו

DKY05902XD19 - 'ש' 17-21דלת קד' שמ CX-3 מקורי2,638.13לאמאזדה

76003H900017 - '5דלת קד' שמD/4D 17-22 'מקורי3,658.10לאקאיה ריו ש

KR22691N1PR19 - ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית ימין CX-3 מקורי149.34כןמאזדה

מקורי45לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגב שמשה אח' -852421209013

מקורי11,213.04לאב.מ.וו 300 ש' 12-18דלת קד' שמ' 4100729856512-19

A253720040515- דלת קד' ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי19,164.95לאש' 15-21

8200316568V 13 - '5מנוע למיכל מתיז מים קדD 13-19  מקורי334.55כןרנו קליאו

808D10776R20 - 'מקורי1,745.77כןרנו קליאו - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

87620A261016 - '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית ימD מקורי1,736.90לאקאיה סיד

B63C691G119 - מקורי324.21לאמאזדה 6  ש' - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

985103W00013 - 'מקורי192.7כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מנוע למיכל מתיז מים קד



DB2M50650B

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

154D/5D 15-21 'מקורי102.76כןמאזדה 2 ש

מקורי238.2לאטויוטה אוריס ש' 15-18טפט אנכי לדלת אח' ימין -759230219015

75303SNAA01ZF(ח) 4פס קישוט לדלת אח' ימ'-06-08D 06-12 'מקורי413.82כןהונדה סיווק ש

93571A720013 - מקורי428.1לאקאיה פורטה 13-18מתג חלונות חשמלי קדמי שמאל

8796142B7013- 'ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי605.95לאטויוטה

87610C810015-18 'מראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי1,920.00כןיונדאי

DB2H69121A

בית מראה חיצונית ימין (קיפול ידני) -

5D 154D/5D 15-21 'מקורי611.44לאמאזדה 2 ש

877513U00013- 'מקורי1,999.90כןקאיה ספורטג' ש' 13-15כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

V658853855CR820 - מקורי1,583.00לאסקודה קאמיק - 20פח סף מדרכה שמאל

822203W010

אטם לדלת (גומי גשם)דלת קד' ימין -

מקורי194כןקאיה ספורטג' ש' 1313-15 (ח)

KB7W50660C(ח) ש' 17-22גומי גשם לדלת אח' ימ' - 17 CX-5 מקורי227.51כןמאזדה

KB7W50670C17 - 'ש' 17-22גומי גשם לדלת אח' שמ CX-5 מקורי227.51לאמאזדה

V5LG83305121 - 'מקורי7,603.00לאסקודה אניאק ש' - 21דלת אח' שמ

87731J7CA020 - 'מקורי713.1כןקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

A177730130019- 'ש' -19דלת אח' שמ A קלאס W177 מקורי14,853.70לאמרצדס

82620B9020SDH14 - 'ש' 14-19ידית פנ' לדלת קד' ימ i10 מקורי165לאיונדאי

KB7W50M20B17 - ש' 17-22קישוט לדלת קדמית שמאל עומד CX-5 מקורי207.52כןמאזדה

802803909R(ח) מקורי1,645.21כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט עליון לדלת קד' ימ' - 16

V658833052BV 20 - 'מקורי5,951.00לאסקודה קאמיק - 20דלת אח' ימ

מדרגה צדדית ימין -09 (ח)5178160261

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי3,662.60כן13

822B59454R17 - 4 ש' 17-23טפט אחורי לדלת אח' שמאלD מקורי174.28כןרנו גרנד קופה

V3V083990115 - מקורי103כןסקודה סופרב ש' 15-22טפט לדלת אח' שמאל

758510D02014- מקורי675לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

794803U000(ח) מקורי120.9כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מעצור לדלת אח' שמ' -13

821004962R14- מקורי1,354.50לארנו קליאו סטיישן 14-18דלת אחורית ימין

821016403R(ח) מקורי1,174.17כןרנו קליאו סטיישן 14-18דלת אחורית שמאל -14

GJR950M40C

טפט קדמי לדלת אחורית שמאל - 13 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי337.35כן18

759240D18014- מקורי526.18לאטויוטה יאריס ש' 14-19טפט לדלת אח' שמאל

963024349R14- מקורי1,111.76לארנו קליאו סטיישן 14-18מראה חיצונית שמאל

770032W00012- 'מקורי4,909.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15דלת אח' שמ

86393B200014- מקורי66.9לאקאיה סול ש' 14-18טפט חלון לדלת אח' ימין

V5TB837016C15 - מקורי797לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון נעילה דלת קד ימין

V565833052V 17 - 'מקורי7,984.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22דלת אח' ימ

DB2M6748215 - '4מנוע למיכל מתיז מים קדD/5D 15-21 'מקורי94.81לאמאזדה 2 ש

801014487R16- מקורי3,328.65כןרנו קדג'אר 16-20דלת קדמית שמאל

86372B2000מקורי91.3לאקאיה סול ש' 14-18טפט לדלת קד' ימין

V565854939AGRU17 - מקורי1,215.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ' לצבע

852410D06014- 'מקורי248.01לאטויוטה יאריס ש' 14-19זרוע מגב שמשה אח

מקורי1,557.54לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07מגן קדמי פנימי 520211303004-07

622226146R5D 13- 3/5תומך ימין למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי931.41לארנו מגאן ש

86641D400016- (בומבה) 'מקורי217.3לאקאיה אופטימה ש' 16-20תומך שמ' למגן אח

620727619R5D 13- 3/5סט גרילים תחתון ימין + שמאלD/CW 10-16 'מקורי1,483.31כןרנו מגאן ש

מקורי250.43כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון שמאל עם ניקל 13-15 (ח)5310642010

מקורי1,040.94לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן אח' פנימי 521714203013-15



6400H848XB17 - ש' 17-19כיסוי אמצעי במגן קדמי ASX מקורי3,009.00לאמיצובישי

86614D700015-18 'מקורי234כןיונדאי טוסון ש' 15-20תומך ימ' למגן אח

6410D54517 - ש' 17-19מגן אח' חיצוני ASX מקורי4,424.00כןמיצובישי

620229553R3D 13- 3/5מגן קדמי חיצוניD/CW 10-16 'מקורי4,566.09לארנו מגאן ש

6417A02917 - 'ש' 17-19פס קישוט למגן אח ASX מקורי428כןמיצובישי

7620B020YA13 - מקורי880לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סך שמש ימין

V5C6807433C

פח אבנים/ספוילר אחורי+כיסוי וו גרירה-

מקורי2,567.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 1111-15

86520G500016-18 מקורי544.3כןקאיה נירו 16-23קלקר למגן קדמי

6400J50618 - מגן קדמי חיצוני ללא מתזים

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי6,230.00לא21

מקורי950.2לאלקסוס IS250 ש' 08-20מגן אח' פנימי 520235301008-13

מקורי534.62לאטויוטה קורולה ש' 08-10מיסב לחץ 312301701208-10

מקורי405.72כןשברולט טראוורס 17-23כיסוי וו גרירה במגן אח' - 2328877717

663271R300(ח) ש' 11-18תומך פחית חיזוק לכנף קד ימין -11 i25 מקורי98לאיונדאי אקסנט

מקורי5,781.42לאשברולט טראוורס 17-23מגן אח' חיצוני עם חיישנים 8429463317-21

86511C870016- קרוס 16-18מגן קדמי חיצוני עליון i20 מקורי3,816.00לאיונדאי

GHP950EK1A51

כיסוי וו גרירה במגן אח' ימ' סטיישן -13 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי55.69כן18

6400H65518 - תומך שמאל למגן קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי219כן21

מקורי1,740.74כןפיג'ו 5008 10-16מגן אח' פנימי - 10 (ח)9681099980

מקורי1,008.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מגן מנוע תחתון -514410222013

מקורי2,307.00לאטויוטה אוונסיס 09-14מגן קדמי חיצוני -521190591912

מקורי408.31כןפיג'ו 107 ש' 08-14ספוילר למגן קדמי - 160847918012

850B27133R(ח) 3D 12- 3/5פח אבנים/ספוילר אחוריD/CW 10-16 'מקורי555.54כןרנו מגאן ש

86641G500016-18 (בומבה) 'מקורי536.8כןקאיה נירו 16-23תומך שמ' למגן אח

GHR451684A13 - תושבת לפנס ערפל ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי75.77לא18

6407A247

פס קישוט למגן קדמי שמאל תחתון - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי914כן21

284420753R09- '4חישן רוורס אחורי שמD 09-15 'מקורי1,214.50לארנו פלואנס ש

AF192SZ08- (עם חורים לקשת ) '4/5כנף קד' שמD 08-14 'ש SX4  חליפי702.49כןסוזוקי

AF193AU18 - 'ש' 18-22כנף קד' ימ A6 חליפי4,700.50כןאודי

AF193MI21 - חליפי408.48כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך לכנף קדמית ימין

AF195VW08 -  'חליפי1,162.18כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10כנף קד' ימ

AF196BM15 - 'ש' 10-19כנף קד' שמ X6 חליפי5,827.16כןב.מ.וו

AF196RE10- '3/5כנף קד' שמD/CW 10-16 'חליפי706.02לארנו מגאן ש

AF196SZ13- (בלי איתות) 'קרוסאובר 13-16כנף קד' שמ SX4 חליפי1,130.34כןסוזוקי

AF197MI

ביטנה לכנף קידמית שמאל חלק אחורי -

חליפי432.1כןמיצובישי טרייטון 1515-19

AF197RE10- '3/5כנף קד' ימD/CW 10-16 'חליפי680.02לארנו מגאן ש

AF197VW04-09 חליפי257.3כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF198HY21 - 'חליפי2,623.10כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף קד' ימ

AF198NI09- 'טרייל ש' 09-10כנף קד' שמ X חליפי1,745.09כןניסאן

AF199FI10 - חליפי482.07כןפיאט דובלו ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF19DC15 - חליפי432.1כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF1LE11- ש' 11-19ביטנה לכנף קדמי שמאל CT200H חליפי777.33כןלקסוס

AF1SU93-99 'כנף קד' ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי506.02לא00

AF200HY11- ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 חליפי352.82כןיונדאי

AF200SZ15 - חליפי920.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קד' שמ' עם חור

AF203BM11 - 'חליפי819.42כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22קשת לכנף קד' ימ

AF210BM15 - ש' 13-21כנף קדמית ימין X1 חליפי3,231.92כןב.מ.וו

AF210SZ15 - 'חליפי1,856.02לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18כנף קד' שמ

AF211CV16 - חליפי2,506.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19כנף קד' שמ' ללא חור

AF212VW08- (אח) ביטנה לכנף קדמי ימיןCC 08-11 'חליפי273.75כןפולקסווגן פאסט ש

AF218TO07-09 חליפי256.02לאטויטה אוריס ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF219BM19 - 'חליפי5,182.59כןב.מ.וו 300 ש' - 19כנף קד' ימ

AF221HYכנף קד' שמ' -12 בלי חורi20 12-15 חליפי848.3כןיונדאי

AF222CV17 - חליפי1,509.01כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' ימ' ללא חור לאיתות

AF222VW08- 'כנף קד' ימCC 08-11 'חליפי2,106.02לאפולקסווגן פאסט ש

AF224FO06-11 חליפי258.09כןפורד פוקוס ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF225CV16 - חליפי976.16כןשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF226CI09-10 ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי שמאל C-5 חליפי307.71כןסיטרואן

AF226TO12- 'חליפי967.61כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' ימ

AF227FO07-10 (ללא איתות) 'חליפי673.22כןפורד טרנזיט ש' 07-13כנף קד' שמ

AF230CI08- חליפי484.49כןסיטרואן ג'אמפי 08-11ביטנה לכנף קדמי ימין

90422XC03A20 - מקורי129לאסובארו איבולטיס - 20טפט לדלת קד' שמאל

822D36PA1A20 - מקורי834.74כןניסאן ג'וק - 20טפט לדלת אח' שמאל

KD5359210A12- 'ש' 12-16ציר תחתון דלת קד' שמ CX-5 מקורי113.93לאמאזדה

98114040VV17 - 'מקורי1,697.50לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לדלת קד' ימ

6800153R0000017 - מקורי3,979.80כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלת קד' ימין

KD5372210A(ח) ש' 12-16ציר עליון דלת אח' ימ' -12 CX-5 מקורי79.72כןמאזדה

8392152R000CE17 - מקורי219.1לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט קשת לדלת קד' ימין

פלסטיק סף דלת קד' ימין -758510208110

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי534.32לא12

72925TGGA1117 - '5פס קישוט לדלת אח' ימD 17-22 'מקורי250.74כןהונדה סיווק ש

82813JD02B

טפט שוכב לדלת אחורית שמאלית- 08-

מקורי23.5כןניסאן קשקאי ש' 1208-14 (ח)

מקורי2,748.39לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית ימ' - 160817798013

V3G5839643J7Z715 - 'מקורי1,985.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23קישוט ניקל עליון לדלת אח' שמ

V56583317517 - מקורי82כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אבנים לדלת אחורית שמאל

79480F100016 - 'מקורי156.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מעצור לדלת אח' שמ

82100EL430(ח) 4D 08- '4/5דלת אח' ימD 08-11 'מקורי11,375.77כןניסאן טידה ש

LJ8Z5824630A(חשמלי) מקורי7,764.94לאפורד מוסטנג 18-22דלת אח' ימ' - 22

67510TFKE00ZZ18 - '4דלת אח' ימD -18 'מקורי9,251.87לאהונדה סיווק ש

7724073S105PK20 - מקורי880.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

67550TECQ00ZZ18 - '4דלת אח' שמD -18 'מקורי5,847.21כןהונדה סיווק ש

98116039XT17 - 'מקורי1,246.36לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ

V6V1959857AWHS13 - מקורי250כןסקודה ראפיד ש' 13-18מתג חלונות לדלת קדמית שמאל

76253TECG11

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

184D -18 'מקורי723.37כןהונדה סיווק ש

91036SG54413-15 'מקורי1,985.00לאסובארו פורסטר 13-18מראה חיצונית שמ



מקורי125.06כןפיג'ו 3008 17-21מגב שמשה קד' שמאל - 161703948017

687700H01010-12 ציר דלת אח' ימ' תחתון

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי149.7לא12

מקורי494.74כןפיג'ו 2008 13-19צופר גבוה - 967382408013

98267127XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ C-3 מקורי2,317.78לאסיטרואן

86393A2200

טפט ניצב אחורי לדלת אח' ימין 

מקורי72.6כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(סטיישן) -13

793400X000(ח) ציר עליון דלת אח' ימ' -09i20 09-12 מקורי101כןיונדאי

9811337380

גומי מסגרת חלון לדלת אחורית ימין - 

מקורי941.59לאפיג'ו 208 ש' 1515-19

V3G0837902AA9B9(ח) מקורי419כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23טפט לדלת קד' ימין - 15

72761T5A00315 - מקורי251.9כןהונדה ג'אז ש' 15-19טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

963029020R13 - '4מראה חיצונית שמD 09-15 'מקורי1,157.59כןרנו פלואנס ש

86382C700015- טפט לדלת אח' שמאלi20 15-20 מקורי161כןיונדאי

963011303R(ח) 4מראה חיצונית ימ' - 13D 09-15 'מקורי910.21כןרנו פלואנס ש

77004H93004D - 17 '5דלת אח' ימD/4D 17-22 'מקורי2,177.60לאקאיה ריו ש

9004W2(ח) מקורי2,993.80כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08דלת קד' ימין -04

877311C200CA

פס קישוט לדלת אח' שמ' 03-05 -  

מקורי138.6כןיונדאי גטס ש' 3D03-05 בלבד (ח)

877112F300(ח) 'מקורי892.5כןקאיה סראטו ש' 06-09פס קישוט לדלת קד' שמ

935701J100פסנתר חלונות נהגi20 09-12 מקורי322לאיונדאי

77003H93004D - 17 '5דלת אח' שמD/4D 17-22 'מקורי2,177.60לאקאיה ריו ש

87626H90004D - 17 5כיסוי למראה חיצונית ימיןD/4D 17-22 'מקורי174.7כןקאיה ריו ש

287902449R16 - 'מקורי96.17לארנו קדג'אר 16-20מגב שמשה אח

DB8J5931015 - 4מנעול דלת קדמית שמאלD/5D 15-21 'מקורי598.88לאמאזדה 2 ש

256106218R16 - מקורי420.57לארנו קדג'אר 16-20צופר

87782J9500PGY18 - 'מקורי590לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט  לדלת אח' ימ

90422FJ010

טפט לדלת קד' שמאל (ניצב קד') -13 

מקורי225כןסובארו אימפרזה 13-16(ח)

828771799RV 13 - 'מקורי1,299.91לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ

87731G500016- 'מקורי911.9לאקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת אח' שמ

808324424R

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

17 -5D 13-19  מקורי2,371.73לארנו קליאו

DA9A57L90A15 - (זכר קד' שמאל) 4חגורת בטיחותD/5D 15-21 'מקורי805.51לאמאזדה 2 ש

828709U000(ח) מקורי91.84לאניסאן נוט ש' 07-13פס קישוט לדלת אח' ימ' 07-10

מקורי5,942.60לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מראה חיצונית ימ' - 601708160022

מקורי419.3לאסאנגיונג רקסטון - 18טפט לדלת אח' ימין - 735703600018

879100K73115- מקורי3,882.69כןטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית ימין

879400KE3115- מקורי3,882.69לאטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית שמאל

GHP950650F

גומי אטימה לחלון דלת קדמית שמאל - 

מקורי248.59כןמאזדה 6  ש' - 1919

76003C101015-'מקורי8,592.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17דלת קד' שמ

DGC969121V 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית ימ CX-30 מקורי691.65לאמאזדה

801869445R20 - 'מקורי2,455.15לארנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת קד' ימ

87752E600015- מקורי3,171.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

87751E600015- מקורי3,171.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

D41S691GYV 20 - 'ש' - 20זכוכית מראה חיצונית שמ CX-30 מקורי302.72כןמאזדה

670030H03015- מקורי3,241.93לאטויוטה אייגו ש' 15-21דלת אחורית ימין

879400H07115- מקורי841.77לאטויוטה אייגו ש' 15-21מראה חיצונית שמאל

87752B2000(ח) מקורי1,351.90כןקאיה סול ש' 14-18כיסוי סף מדרכה ימין -14



TK485941XB2M

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי94.91לאמאזדה 6  ש' - 19שמאל - 19

821013004R16- מקורי2,607.50לארנו קדג'אר 16-20דלת אחורית שמאל

852420R01014- 'מקורי55לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגב שמשה אח

828772096R13- 5פס קישוט לדלת אח' שמ' בלי חורD 13-19  מקורי453.26לארנו קליאו

V5NB857508T9B917 - 'מקורי2,001.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מראה חיצונית ימ

V57A854969A9B9

המשך קשת לכנף בדלת אחורית 

מקורי190לאסקודה קארוק - 22שמאל - 22

V8K0831401H11 - מקורי229לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ציר דלת קד' שמ' עליון = תחתון

732100D322C014- מקורי1,985.99לאטויוטה יאריס ש' 14-19חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

87616B2020(ח) מקורי210.6כןקאיה סול ש' 14-18כיסוי מראה חיצונית שמ' -14

V657857507L19 - מקורי886לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית שמ' עם איתות

732200D312C014- מקורי1,985.99לאטויוטה יאריס ש' 14-19חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

770032B030(ח) מקורי5,577.00כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12דלת אח' שמ' 06-09

828218509R17 - 4 ש' 17-23גומי גשם לדלת אחורית שמאלD מקורי1,113.89לארנו גרנד קופה

V3G1857507FH9B9V 15 - 'מקורי4,917.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מראה חיצונית שמ

963734CA2A18 - טרייל ש' 15-23כיסוי למראה חיצונית ימין X מקורי615.84לאניסאן

מקורי286.27כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15מנוע למיכל מתיז מים -09 (ח)7700428390

828503Z000(ח) פס קישוט לדלת קד' שמ' ניקל -12CW/4D i40 12-15  מקורי140כןיונדאי

826101H000EQ13- 'מקורי196.9לאקאיה פורטה 13-18ידית פנ' לדלת קד' שמ

828164CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט קדמי לדלת אחורית ימין X מקורי186.95כןניסאן

מקורי14,205.11לאב.מ.וו X6 ש' 10-19דלת קד' שמ' 4151738674114-19

D10E50M40A(ח) ש' 17-22טפט לדלת אח' שמאל - 17 CX-5 מקורי286.69כןמאזדה

963016226R(ח) 5מראה חיצונית ימ' - 13D 13-19  מקורי792.35כןרנו קליאו

BJY07202XF17 - '4/5דלת אח' ימD 13-18 'מקורי2,723.72לאמאזדה 3 ש

מקורי219.58לאשברולט אורלנדו ש' 12-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 9521812512

822837372R20 - מקורי202.33כןרנו קליאו - 20טפט לדלת אח' ימין

BABV69181A17 - '4/5מראה חיצונית שמD 13-18 'מקורי1,148.26כןמאזדה 3 ש

861827002DW0121 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ U5 מקורי5,184.56לאאיוויז

10674784SPRP21 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ EHS מקורי3,466.46לאאם ג'י

828D04184R(ח) מקורי288.38כןרנו קדג'אר 16-20ניקל לפס קישוט לדלת אח' ימ' - 16

מקורי4,556.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת קד' שמ' -670024711113

828194EA0A14 - מקורי173.36כןניסאן קשקאי ש' 14-20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

AF233VW

ביטנה לכנף קדמי שמאל קדמי (קטנה) -

חליפי286.02לאפולקסווגן גולף ש' 0909-13

AF235TO19 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD/SW 19 - 'חליפי1,166.00כןטויוטה קורולה ש

AF237CV15 - 'חליפי1,506.02לאשברולט ספארק 15-18כנף קד' שמ

AF239TO12- 'חליפי505.41כןטויוטה אייגו ש' 12-14כנף קד' ימ

AF23SU06-07 ביטנה לכנף קדמי שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי303.27כן08

AF243BM

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק קדמי - 

חליפי968.44כןב.מ.וו 500 ש' - 1717

AF243CV19 - 'חליפי2,494.74כןשברולט ספארק - 19כנף קד' ימ

AF245VW10- חליפי391.23לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF249BM16 - 'חליפי3,933.45כןב.מ.וו 200 ש' 16-19כנף קד' שמ

AF24HO92-95 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 92-95 'חליפי125.58לאהונדה סיוויק ש

AF24SK06-08 ('אח) חליפי210כןסקודה אוקטביה ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF252BM17 - חליפי1,038.95כןב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF255VW07 - ביטנה לכנף קדמי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי465.5כן11



AF259VW10 - חליפי294.1כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF25SK06- ('אח) חליפי336.96כןסקודה אוקטביה ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF263HO97- ש' 97-02ביטנה לכנף קדמי ימין CR-V חליפי683.37כןהונדה

AF263KI

ביטנה לכנף קדמי שמאל 5D/SW ש 

חליפי439כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-1513-18

AF264TO13 - 'חליפי2,693.84כןטויוטה וורסו 13-18כנף קד' ימ

AF265HO02-08 'חליפי986.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08כנף קד' ימ

AF266VW

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

חליפי390כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23קדמי) -15

AF267HO03-06 'ש' 03-08כנף קד' שמ CR-V חליפי350כןהונדה

AF26DG20 - חליפי1,765.88כןדודג' ראם - 20כנף קד' ימ' ללא חורים לקשת

AF275HO(3/5D) 06- '5/3כנף קד' שמD 06-12 'חליפי1,301.67כןהונדה סיוויק ש

AF275VW15- (חלק אחורי) חליפי1,020.85כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

AF276RE09- ('קד) חליפי593.98כןרנו קנגו 09-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF277FI15- 500 ש' 15-18כנף קדמית שמאלX חליפי1,806.02לאפיאט

AF279HO5D 01-05 '5כנף קד' שמD 01-04 'חליפי886.05כןהונדה סיוויק ש

AF27DG20 - חליפי1,513.17כןדודג' ראם - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF283FI15 - 'חליפי970.38כןפיאט דובלו ש' 10-18כנף קד' שמ

AF284HY15- 'חליפי1,895.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כנף קד' שמ

AF286SU13 -  חליפי582.3כןסובארו פורסטר 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF287HY15- כנף קד' ימ'+חור לפנס איתותi20 15-20 חליפי1,258.20כןיונדאי

AF287TO09- 'חליפי1,860.02לאטויוטה אוונסיס 09-14כנף קד' ימ

AF288NI15 - 'חליפי1,920.02לארשימת מקטים מבוטליםכנף קד' ימ

מקורי312.73לאלקסוס IS250 ש' 08-20קלקר למגן אח' -526155312008

86617G500016-18 'מקורי29.2כןקאיה נירו 16-23כיסוי וו גרירה במגן אח

86628G5000

פס קישוט כסוף ימ' למגן אח' תחתון 

מקורי129.2כןקאיה נירו 16-1816-23

KA0J50C11A15 - ש' 12-16גריל תחתון ימין עם חור CX-5 מקורי52.99לאמאזדה

מקורי166.63כןטויוטה אוונסיס 09-14גריל תחתון עם חור לערפל-שמאל  -814820501012

86682G500016-18 מקורי283.9לאקאיה נירו 16-23פס קישוט ימ' למגן אח' עליון

מקורי220.59כןפיג'ו 3008 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד' - 15 (ח)1611182680

86527C870016- קרוס 16-18מסגרת לפנס ערפל שמאל i20 מקורי409כןיונדאי

מקורי1,708.04לאפיג'ו 3008 17-21מגן קדמי פנימי תחתון - 982210018017

86571F200016- מקורי1,301.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך מרכזי (צינור) למגן קדמי

86520F200016- מקורי689כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18קלקר למגן קדמי

6400H35118 - מגן קדמי פנימי מרכזי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,096.00לא21

מקורי312.76לאפיג'ו 3008 17-21כיסוי וו גרירה במגן קד' 161795698017-20

521590F91113- מקורי2,903.00כןטויוטה וורסו 13-18מגן אח' חיצוני

מקורי92.9כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי וו גרירה במגן קד' ימין 532854208013-15

BHS257K30A(ח) 4/5מחשב כרית אוויר - 13D 13-18 'מקורי1,936.58כןמאזדה 3 ש

1617991480

מגן אח' חיצוני עם 6 חורים לחיישנים - 

מקורי4,035.33לאפיג'ו 3008 1717-21

מקורי340.33כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גריל תחתון שמאל 531284202013-15

86613F200016- 'מקורי321לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך שמ' למגן אח

מקורי491.22לאפיג'ו 3008 17-21תומך צדדי ימ' למגן אח' - 981128038017

V3G08546629B9

גריל תחתון שחור מט ימין + חור 

מקורי479לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23לערפל 15-19

866101W710 - 5מגן אח' חיצוני עם חוריים לחיישניםD 12-16 'מקורי2,452.80לאקאיה ריו ש

6405A269HA18 - מקורי2,957.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ספוילר/פח אבנים קדמי

V575853025G9B916 - 'מקורי106כןסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט שמ' למגן אח

520160F02011- מקורי650כןטויוטה וורסו 09-12תומך שמ' למגן אח' בומבה



86514B950017 - ש' 14-19תומך צדדי ימין למגן קדמי i10 מקורי362כןיונדאי

KB8A500U1A17 - ש' 17-22תפס שמאל למגן קדמי CX-5 מקורי40.01לאמאזדה

V5F0807421NGRU17 - מקורי2,502.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

V5F0807421ABGRUFR 17 - מקורי3,284.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני ללא חיישנים

מקורי326.93כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך שמ' למגן אח' מתחת לפנס -525630222013

V5F0807421ACGRUFR 17 - מקורי3,525.00לאסיאט לאון ש' 12-19מגן אח' חיצוני עם חיישנים

KB8B50C21C17 - ש' 17-22גריל תחתון שמאל CX-5 מקורי59.8לאמאזדה

AF290HYכנף קד' ימ' -08  עם חורים לקישוטi800 08-21 חליפי1,268.02לאיונדאי

AF290NI14 - 'חליפי2,306.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15כנף קד' ימ

AF291SU10- 'חליפי1,406.56כןסובארו אאוטבק ש' 10-11קשת לכנף קד' שמ

AF292VW

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

חליפי569.7כןפולקסווגן גולף ש' - 2121

AF293KI16 - 'חליפי2,302.56כןקאיה נירו 16-23כנף קד' שמ

AF294TO09- חליפי549.4כןטויוטה פריוס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF297KI14 - חליפי623.62כןקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF298HY16- חליפי1,564.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף קדמית שמאל

AF29CV03-10 '4כנף קד' ימD 03-10 'חליפי567.54כןשברולט אופטרה ש

AF2MA03-07 'חליפי596.18כןמאזדה 6 ש' 03-07כנף קד' ימ

AF300VW21 - 'חליפי2,595.40כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כנף קד' ימ

AF306NI16 - 'חליפי1,860.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18כנף קד' ימ

AF313HY15-18 חליפי521.81כןיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF319HO15- 'ש' 15-18קשת קישוט לכנף קד' ימ HRV חליפי543.56כןהונדה

AF31IS93-96 חליפי350כןאיסוזו איפון ש' 93-96כנף קדמי שמאל

AF322TO13- 'כנף קד' ימ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,702.61כן15

AF33CH17 - 'חליפי690.2כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' שמ

AF34IS97-02 'חליפי756.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02כנף קד' ימ

AF34SE20 - 'חליפי1,427.15כןסיאט לאון ש' - 20כנף קד' ימ

AF356MI08- חליפי421כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF362PE14 - חליפי588.68כןפיג'ו 2008 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF367MA07-12 '5כנף קד' ימD 07-14 'חליפי695.43כןמאזדה 2 ש

AF371MA05-10 'חליפי680.02לאמאזדה 5 ש' 05-10כנף קד' שמ

AF374MA4/5D 09- '4/5כנף קד' שמD 09-13 'חליפי799.55כןמאזדה 3 ש

AF39HO98-00 'חליפי326.29כןהונדה אקורד ש' 98-02כנף קד' ימ

AF413TO09- חליפי454.38כןטויוטה אוונסיס 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF419TO09- 'ש' 10-12כנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,306.02לאטויוטה

AF438TO15-19 חליפי808.28כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF442FO07- 'חליפי706.02לאפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף קד' שמ

AF452FO-11 חליפי1,106.02לאפורד אדג' ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF453TO13 - 'חליפי1,803.64כןטויוטה פריוס ש' 13-15כנף קד' שמ

AF454FO13 - חליפי784.7כןפורד קוגה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF470TO14-16 חליפי795כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF47HY07-11 חליפי89כןיונדאי אקסנט ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF494TO18 - 'כנף קד' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי5,024.56כן21

7009P009 - מקורי667.3לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט לסף מדרכה שמאל

793500X00009- 'ציר תחתון דלת אח' שמi20 09-12 מקורי151לאיונדאי

828773449R13- 5פס קישוט לדלת אח' שמ' עם חורD 13-19  מקורי723.02לארנו קליאו

801017005R11 - 'מקורי6,878.22לארנו מאסטר ש' 09-22דלת קד' שמ



8393152R010CE17 - מקורי191.1כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט לדלת אח' ימין

83850A2210

פס קישוט עליון ניקל לדלת אח' שמ' -

מקורי227כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18 (ח)

מקורי285.84לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 161640878017

828716PA0A20 - 'מקורי1,906.84לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי1,520.29לאסיטרואן ג'אמפי - 18מנעול דלת הזזה אחורית ימין - 980841718018

28790JE20A10- 'מקורי105.49כןניסאן ג'וק 10-14מגב שמשה אח

מקורי240כןטויוטה אוונסיס 09-14כיסוי מראה חיצונית שמ' -879450591309

82651A200013- 5 שD/SW '5/סטיישן ש' 13-18ידית דלת קד' שמD מקורי257לאקאיה סיד

9673084680

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

מקורי634.4כןפיג'ו 2008 13-19- 13

91112AN18021 - מקורי1,527.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

67960SWAH11ZZ15 - מקורי248.77לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת אחורית שמאל תחתון

25620BA60A(ח) מקורי65.21כןניסאן ג'וק 10-14צופר נמוך -12

806B02596R10-11 4ידית דלת קד' ימיןD 09-15 'מקורי643.03לארנו פלואנס ש

מקורי1,272.00לאאיווקו  דיילי 15-18זכוכית תחתונה מראה חיצונית ימ' - 580182334615

877802B010CA(ח) מקורי626כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פס קישוט לדלת קד' ימ' 06-11

963730063R09- '4כיסוי מראה חיצונית שמD 09-15 'מקורי310.42לארנו פלואנס ש

91112AN22021 - 'מקורי1,880.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

V3G5839476NVNH15 - מקורי409לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

67010TARG00ZZ18 - מקורי4,974.62כןהונדה ג'אז ש' 15-19דלת קד' ימין

98174913XT16 - (קטן) 'מקורי706.85לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לדלת אח' שמ

876213X06011- 'ש' 11-15זכוכית מראה חיצונית ימ i35 מקורי131לאיונדאי אלנטרה

7744054P0200015 - מקורי792.8כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט לדלת אח' ימין ניצב

V3G0837476EVNH15 - מקורי650כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

876113X03011- 'ש' 11-15זכוכית מראה חיצונית שמ i35 מקורי131לאיונדאי אלנטרה

82220A200013-5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) ימין שחורD מקורי169.9לאקאיה סיד

91036AL42017 - 'ש' 15-18מראה חיצונית שמ B4 מקורי1,615.00לאסובארו

V2K583105516 - 'מקורי9,967.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20דלת קד' שמ

מקורי81.08לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ציר עליון לדלת קד' ימין-9521276811

6800451K00(ח) מקורי2,420.20כןסוזוקי ספלאש 09-15דלת אח' שמ' -09

87732D700015- מקורי928כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת אחורית ימין

87752D7000CA15- 'מקורי1,739.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

828D13761R20 - 'מקורי2,696.26לארנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ

מקורי243.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת קד' ימין-757554704016

82120G600017 - אטם לדלת (גומי גשם) ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי201.8לא

86362C700015- טפט קשת לדלת קד' שמאלi20 15-20 מקורי219כןיונדאי

מקורי243.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט קדמי לדלת אחורית ימין-16 (ח)7576147050

96610G600017 - צופר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי159.8לא

מקורי5,886.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20דלת אח' שמ'-670044721116

79380G600017 - עוצר דלת קד' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי152.5לא

768196228R16 - 'מקורי299.97לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת קד' שמ

861803X60011-ש' 11-15משולש המשך מראה שמ i35 מקורי179לאיונדאי אלנטרה

מקורי5,904.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20דלת קד' ימין-670014715316

V8X4833051B11 - 'ש' 11-18דלת אח' שמ A1 מקורי4,550.00לאאודי

מקורי5,674.00כןפיאט פיורינו ש' 09-17דלת אח' שמ' -09 (ח)1353059080



H01001KKMA10- מקורי5,134.58לאניסאן ג'וק 10-14דלת קד' ימין

79480G600017 - עוצר דלת אח' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי155.4לא

87610J722019 - 5/סטיישן ש' - 19מראה חיצונית שמ' ללא איתותD מקורי2,816.80כןקאיה סיד

828774987R20 - 'מקורי1,723.82לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' שמ

828770526R20 - 'מקורי1,817.00לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ

87616C802016- קרוס 16-18כיסוי מראה חיצונית שמאל i20 מקורי143כןיונדאי

87781J9500PGY18 - 'מקורי590כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לדלת אח' שמ

V5F983305514 - 'מקורי4,504.00לאסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17דלת אח' שמ

90422FJ070

טפט לדלת אח' שמאל (ניצב קד')-13 

מקורי225כןסובארו אימפרזה 13-16(ח)

87620B2060(ח) מקורי1,367.60כןקאיה סול ש' 14-18מראה חיצונית ימ' ללא איתות - 14

87611A418013 - 'מקורי456.7לאקאיה קארנס ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי354.28כןטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04פס קישוט לדלת קד' שמ' (ח)7573202180

963023509R16 - 'מקורי1,673.57לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית שמ

מקורי117.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי ידית דלת קד' שמ' - 692180290013

מקורי71.76לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כיסוי זרוע מגב שמשה אח' - 770104018715

דלת קד' ימין -670016054003

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי4,087.00לא08

821401R00011 - ש' 11-18גומי גשם דלת קד' ימין i25 מקורי316כןיונדאי אקסנט

826511Y01011- 5ידית חיצונית דלת קד' שמ' לצבעD 11-16 מקורי121.5לאקאיה פיקנטו

מקורי4,556.00לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת אח' שמ' -670044718013

77513J780020 - מקורי34כןקאיה אקס סיד - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

DA6V7027Y15 - 4פח סף ימיןD/5D 15-21 'מקורי481.25לאמאזדה 2 ש

77523J780020 - מקורי34לאקאיה אקס סיד - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

V8F0857528GRU12- 'ש' 12-19כיסוי מראה חיצוני ימ A3 מקורי1,370.00לאאודי

821301Y00011- '5גומי מסביב לדלת קד' שמD 11-16 מקורי335.2כןקאיה פיקנטו

מקורי546לאפיאט 3D 08-20 500זכוכית מראה חיצונית שמ' - 7174049808

876211R10011- 'ש' 11-18זכוכית מראה חיצונית ימ i25 מקורי156כןיונדאי אקסנט

מוט אנטנה -863090505013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי285.29כן15

A247720280320- ש' 20-דלת קד' ימין GLA H247 מקורי18,615.90לאמרצדס

DG8G691N16617 - '4כיסוי מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי226.88לאמאזדה 2 ש

822821577R16 - מקורי607.02לארנו קדג'אר 16-20טפט לדלת אח' שמאל

V3V1857508BV 18-19 'מקורי2,382.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית ימ

V3AC857508K9B9(ח) V 13 - 'מקורי3,655.00לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית ימ

832203X510

אטם לדלת אח' (גומי גשם)+קשוט ניקל 

מקורי305כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15 ימין -14

87752C500015- מקורי631.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

KA3J6918115 - 'ש' 12-16מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי1,190.88כןמאזדה

821018343R4D 17 - 4 ש' 17-23דלת אחורית שמאלD מקורי5,371.26כןרנו גרנד קופה

מקורי1,159.00כןפיאט פנדה ש' 12-18מראה חיצונית שמ' -12 (ח)735536788

A247720270320- 'ש' 20-דלת קד' שמ GLA H247 מקורי18,615.90לאמרצדס

מקורי4,973.00כןסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14דלת אח' ימ' 4D -08 (ח)6800375811

83250C5000(ח) מקורי478.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20טפט לדלת אחורית שמאל -15

מקורי194.95כןרנו קליאו  5D 13-19מנוע למיכל מתיז מים קד' - 770042838613

H01019U0M0(ח) מקורי5,386.18כןניסאן נוט ש' 07-13דלת קד' שמ' 07-11

מקורי2,247.72לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מראה חיצונית ימ' -879104716013

מקורי3,662.95כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מראה חיצונית שמ' -879404716013

86381D900016- מקורי49.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21טפט לדלת אחורית שמאל



מקורי310.26לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט אחורי לדלת קד' ימין -757554703013

77003C801015- 'דלת אח' שמi20 15-20 מקורי4,432.00כןיונדאי

77004C801015- 'דלת אח' ימi20 15-20 מקורי4,432.00כןיונדאי

מקורי310.26כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט קדמי לדלת אח' ימין -13 (ח)7576147030

מקורי7,061.00כןפיאט דובלו ש' 03-10דלת שרות שמ' אח' 03-10 (ח)51766902

74150TZB00020 - מקורי1,392.92כןהונדה ג'אז ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

24030564D 20 - '4 ש' - 20בולם זעזועים קד' שמD/5/SW מקורי517.64לאפורד פוקוס

51621TARG0115 - 'מקורי1,006.50לאהונדה ג'אז ש' 15-19בולם זעזועים קד' שמ

D10E51W30C17 - 'ש' 17-21קשת לכנף קד' שמ CX-3 מקורי408.22לאמאזדה

638406LB0A20 - מקורי1,029.47לאניסאן סנטרה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,488.75לאשברולט בלייזר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 8473049319

מקורי5,883.00לאלקסוס NX ש' 15-23כנף קדמית ימין בלי חור לפנס 538117801018-21

57110FE19006-07 (דגם טורבו) 'כנף קד' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,504.00לא08

281901C100(ח) מקורי130כןיונדאי גטס ש' 06-09מיכל אבק בכנף 06-09

7721063T005PK22 - 'קרוסאובר - 22קשת לכנף קד' ימ SX4 מקורי508.8לאסוזוקי

7232063T0022 - קרוסאובר - 22ביטנה לכנף קדמי ימין SX4 מקורי2,357.60לאסוזוקי

מקורי1,675.97לאשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' שמ' לצבע - 8470293619

מקורי1,675.97לאשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' ימ' לצבע - 8470307319

66332S1000

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי147לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20 19

DFR55613Y20 - ש' - 20מגן בוץ קד' ימין CX-30 מקורי195.7לאמאזדה

מקורי690כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל-538764209013

V6V0821142(ח) מקורי79כןסקודה פביה ש' 15-21תומך כנף קד' ימ' - 15

7719168K005PKM

משולש קישוט לכנף קד' שמ'(המשך 

מקורי23.9לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מראה) 09-11

868112S30010-13 ביטנה לכנף קדמי שמאלIX35 10-15 מקורי713לאיונדאי

990431286R17 - '4 ש' 17-23פס קישוט שחור לכנף קד' שמD מקורי722.43כןרנו גרנד קופה

מקורי8,542.82לאשברולט סילברדו 13-19כנף קד' שמ' -2330355115

D3644120 - מקורי2,215.72לאפורד אקספלורר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי5,411.17לאב.מ.וו 120 ש' - 20כנף קד' ימ' - 4100949243220

48510F902117 - 'בולם זעזועים קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי600לא22

638416UA0B21 - מקורי873.47כןניסאן קשקאי ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

V83A821171E19 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל Q3 מקורי948לאאודי

LB5Z16006A20 - 'מקורי3,363.71לאפורד אקספלורר ש' - 20כנף קד' שמ

מקורי2,293.08לאפג'ו 308 ש' 14-20כנף קד' ימ' -980216428014

V5E0821142A17 - 'מקורי628כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך לכנף קד' ימ

D3702620 - 'מקורי3,363.71לאפורד אקספלורר ש' - 20כנף קד' ימ

מקורי432.01כןפג'ו 308 ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין -14 (ח)9819974080

מקורי4,132.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' ימ' - 20 (חשמלי)5380147090

D3724820 - 'מקורי3,531.76לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

87610C8080

מראה חיצונית שמ' מתקפלת 15-18 

מקורי1,850.00כןיונדאי i20 15-20(ח)

77003G201016 - מקורי5,808.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20דלת אחורית שמאל

87549H800017 - 5מדבקה שקופה לדלת אח' ימיןD/4D 17-22 'מקורי40.3לאקאיה ריו ש

מקורי1,627.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מראה חיצונית ימ' - 137845550022

מקורי679.13לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת אח' ימ' - 1042372721

87910F402017 - מראה חיצונית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,718.96כן22



87940F402017 - מראה חיצונית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,718.96כן22

SU001A454117 - 'מקורי12,525.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18דלת קד' שמ

87611G2110

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי412כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

82220G201016 - מקורי537כןיונדאי איוניק ש' 16-20אטם לדלת (גומי גשם) ימין

8546K0(ח) ש' 02-09פס קישוט לדלת אח' שמ' -02 C-3 מקורי383.26כןסיטרואן

87626D401016 - מקורי73.2לאקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי למראה חיצונית ימין

985101C50011 - 'ש' 11-18מנוע למיכל מתיז מים קד i25 מקורי339לאיונדאי אקסנט

87621C502015 - מקורי325.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87611C5080

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי325.8לאקאיה סורנטו ש' 1515-20

87620B903017 - 'ש' 14-19מראה חיצונית ימ i10 מקורי1,108.00כןיונדאי

מקורי524לאפיאט קובו ש' 12-17טפט לדלת אח' ימין -73553938712

A118730690019- 'ש' -19דלת אח' שמ A קלאס W177 מקורי24,320.83לאמרצדס

87751A8220

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 20 

מקורי3,911.10לאקאיה אופטימה ש' 16-20היברידי

87626B901017 - 'ש' 14-19כיסוי מראה חיצונית ימ i10 מקורי330כןיונדאי

83220A2212

 CW 15 - גומי גשם לדלת אחורית ימין

מקורי169.9כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

טפט עליון לדלת קד' ימין - 759856078114

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי126.68לא21

טפט אנכי לדלת קד' ימין - 759756012014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי80כן21

879610D01000 - 'מקורי244.91לאטויוטה יאריס ש' 00-02זכוכית מראה חיצונית שמ

87611G509016 - 'מקורי268.2לאקאיה נירו 16-23זכוכית מראה חיצונית שמ

8546N6(ח) 'ש' 05-10פס קישוט לדלת אח' ימ  C-4 מקורי255.72כןסיטרואן

82661B901117 - 'ש' 14-19ידית חיצונית לדלת אח' ימ i10 מקורי267לאיונדאי

71312F1D0016 - מקורי4,385.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח סף שמאל

7632C38016 - מראה חיצונית ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,398.00לא

7632C37916 - מראה חיצונית שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,398.00לא

מקורי1,491.44כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ' - 13 7507842020

8.70E+05

דלת מטען אח' שמ' 09-11 (שקע ידית 

מקורי8,618.34לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18עגול)

AF520MA13-ביטנה לכנף קדמי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי265.62כן18

AF526MA13- חליפי649.8כןמאזדה 5 ש' 10-18כנף קד' ימ' ללא חור

AF527MA13- חליפי620כןמאזדה 5 ש' 10-18כנף קד' שמ' ללא חור

AF52KI06-08 'חליפי600.72לאקאיה ספורטג' ש' 06-09כנף קד' שמ

AF52SE00-02 (איביז/קורדו) 'כנף קד' שמ

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי863.15לא00-02

AF53SZ95-98 'חליפי978.72כןסוזוקי בלנו ש' 95-98כנף קד' שמ

AF54HY06-09 חליפי168.02לאיונדאי גטס ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF54IS

כנף קד' ימ' 2WD 07-09 ללא חור 

חליפי814.05כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12לקשת נוי

AF570MA17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-5 חליפי275כןמאזדה

AF57SK'חליפי1,150.00כןסקודה יטי 10-13כנף קד' ימ

AF58GM03-05 'חליפי986.02לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08כנף קד' שמ

AF58NI10- חליפי385.16לאניסאן קשקאי ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין



AF58SE03- 'כנף קד' ימ

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי580.75כן03

AF59SE03- 'כנף קד' שמ

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי586.02לא03

AF63SU13- חליפי280.24כןסובארו אימפרזה 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין

AF65DI06-11 חליפי306.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF65NI01-03 'חליפי958.34כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כנף קד' ימ

AF68CV5D 08- 'כנף קד' ימ

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי769.34כן

AF72NI06-11 'חליפי797.96כןניסאן מיקרה ש' 06-11כנף קד' ימ

AF73CV09 - 'חליפי1,298.00כןשברולט טראוורס 09-11כנף קד' ימ

AF73NI06-11 'חליפי806.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11כנף קד' שמ

AF73SE09-14 חליפי255.45כןסיאט איביזה  ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF786RE13-(פלסטיק) 'חליפי904.58כןרנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' שמ

AF78AU04-08 'ש' 04-05כנף קד' ימ A3 חליפי977.15כןאודי

AF78SE12- חליפי1,903.16כןסיאט לאון ש' 12-19כנף קד' שמ' ללא פנס איתות

AF78SZ06-10 חליפי237.12כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF79AU04- 'ש' 04-05כנף קד' שמ A3 חליפי1,094.96כןאודי

AF7MA03-07 'חליפי640.02לאמאזדה 6 ש' 03-07כנף קד' שמ

AF7RE91-98  'חליפי320.02לארנו קליאו ש' 91-98כנף קד' ימ

AF7TO2WD 92-97 'חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97כנף קד' ימ

AF819RE16 - חליפי1,156.92כןרנו קדג'אר 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF84HY11-'ש' 11-15כנף קד' שמ i35 חליפי986.98כןיונדאי אלנטרה

AF84MA98-02 'חליפי680.02לאמאזדה 626 ש' 98-99כנף קד' ימ

AF84ME01- 'כנף קד' ימ

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי886.02לא01-07

AF84NI08-09 חליפי420.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF86SZ

כנף קד' שמ' + חור לאיתות ללא חורים 

חליפי1,690.67כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15לקשת 06-08

AF87DI06-11 חליפי196.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF90CI04- (בלי חורים) 'חליפי736.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08כנף קד' ימ

AF90KI09-11 חליפי279.99כןקאיה פורטה 09-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF91NI06-11 חליפי91.58כןניסאן מיקרה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF93VO18 - 'ש' 18-21כנף קד' שמ XC-60 חליפי5,344.07כןוולוו

AF95FI12- 'חליפי887.72כןפיאט פנדה ש' 12-18כנף קד' שמ

AF97AU02-04 'ש' 98-04כנף קד' שמ A6 חליפי350כןאודי

מקורי243.55כןשברולט קפטיבה ש' 11-16קשת לכנף קד' ימ' -11 (ח)96660222

V3G0853991AGRU

פס קישוט תחתון לכנף קדמית שמאל - 

מקורי199כןפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

מקורי1,286.35כןטויוטה קאמרי ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי ימין - 538050610115

74165SMGE50ZA09-12 '5/3קשת לכנף קד' שמD 06-12 'מקורי773.29כןהונדה סיוויק ש

59110FL04018 - ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין XV מקורי666לאסובארו

מקורי1,075.02כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16בולם זעזועים קד' ימ' = שמ' - 162856428014

BDMT521105D 19 - '4/5כנף קד' ימD -19 'מקורי1,178.71כןמאזדה 3 ש

106953210A21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ X מקורי3,379.31לאטסלה מודל

663214H62018 - 'כנף קד' ימi800 08-21 מקורי1,500.00לאיונדאי

D0ZH521R0A15 - '4תומך כנף קד' ימD/5D 15-21 'מקורי202.83לאמאזדה 2 ש

5861178R0000019 - 'מקורי942.4לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף קד' ימ

מקורי2,483.00לאפיאט 500X ש' 15-18כנף קדמית ימין -5203136615

60261SJD000ZZ(ח) ש' 06-09כנף קד' שמ' 06-09 FR-V מקורי1,576.11כןהונדה



מקורי1,161.80כןפיג'ו 508 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 981367868019

8681159000

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

17H350 17-18 מקורי1,277.00לאיונדאי

מקורי549.75לאשברולט אורלנדו ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין -9506305612

74206TL0G00(ח) מקורי639.78כןהונדה אקורד ש' 08-11פס קישוט לכנף קד' ימ' 08-11

F31003HNAB13- 'מקורי1,741.46כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כנף קד' ימ

8682259000

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

17H350 17-18 מקורי748לאיונדאי

מקורי779.28כןסיטרואן ברלינגו - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 981739868019

מקורי1,965.00לאפיאט 500X ש' 15-18קשת לכנף קד' ימ' -73560365415

7232254P0000015 - מקורי568.1לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5G0805912L(ח) מקורי334לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי ימין קדמי 13-16

5381260C10-09 'כנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,605.00לא13

66311C805015- כנף קד' שמ'+ חור לפנס איתותi20 15-20 מקורי1,398.00לאיונדאי

39844322

ספוילר קדמי תחתון עם חורים לקישוט -

מקורי7,017.92לאוולוו S90 ש' 16-19 16

V1T0853665N9B913- מקורי580לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15גריל תחתון שמאל

86562C800015 - רשת תחתונה מגן קדמיi20 15-20 מקורי1,132.00כןיונדאי

86553F100016 - מקורי215.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת שמאל למגן קדמי

6400J44618 - מקורי441כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גריל תחתון ימין

865232S300V 10- גריל תחתון שמאל+חור ערפלIX35 10-15 מקורי162כןיונדאי

V57A8078352ZN

פח אבנים/ספוילר אחורי - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי1,715.00כןסקודה קארוק

865622W00012- 'מקורי129לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15תושבת לוחית רישוי קד

866304D200(ח) מקורי1,575.90לאקאיה קרניבל ש' 07-10מגן אח' פנימי 07-10

B5L080724110- 'מקורי40כןסקודה יטי 10-13כיסוי וו גרירה במגן קד

מקורי1,124.68לאוולוו S90 ש' 16-19פח אבנים/ספוילר אחורי - 3138330316

865111YBA03D 15 - 3מגן קדמי חיצוניD 13-16 מקורי1,997.00לאקאיה פיקנטו

V3G080704915-19 מקורי161כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך שמאל למגן קדמי

UR5650270B(ח) פיק אפ 07-10תומך ימ' למגן אח'- 07-10 BT-50 מקורי112.29כןמאזדה

מקורי724.79לאשברולט ספארק 15-18מגן קדמי פנימי עליון - 9452441715

86692C8000

כיסוי תחתון (פנימי) למגן אחורי - 15 

מקורי25לאיונדאי i20 15-20(ח)

86641A780016 - (בומבה) מקורי579כןקאיה פורטה 13-18תומך שמאל למגן אחורי

מקורי2,329.00לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מגן קדמי חיצוני 521194792813-14

18590625D 11- מגן אח' פנימי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,563.11לא

07GJS150221ABB4D 2.5 13 - מגן אח' חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי4,171.18לא18

V3G580786315-19 מקורי225לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך מרכזי למגן אחורי

631592688r

תומך (ימין) חיבור בין הכנף למגן קדמי-

094D 09-15 'מקורי706.44לארנו פלואנס ש

מקורי2,126.15לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תומך ימין למגן קדמי בומבה -570134703013

261A36699R15-17 מקורי377.87כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גריל תחתון שמאל כסוף עם חור

מקורי1,131.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22ספוילר/פח אבנים קדמי - 131615390022

6044594800C1522 - ש' - 22מגן אח' פנימי C מקורי1,087.30לאג'ילי גיאומטרי

850223JC0H14 - ש' 14-19מגן אח' חיצוני QX60 מקורי3,689.18לאאינפיניטי

מקורי350לאאם ג'י ZS ש' 18-23תומך ימ' למגן אח' - 1022910218

AC111CV15 - חליפי7,645.45כןשברולט סילברדו 13-19פח חזית מושלם



AC112HY09- פח חזיתi20 09-12 חליפי1,412.10כןיונדאי

AC113SU19 - חליפי2,085.90כןסובארו פורסטר - 19פח חזית

AC117HY19 - חליפי1,752.51כןיונדאי אקסנט 19-22פח חזית

AC118CV18 - חליפי972.19כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח משקפיים קדמי ימין

935713X311RY11 - 'ש' 11-15מתג חלונות לדלת קד' שמ i35 מקורי749כןיונדאי אלנטרה

מקורי4,357.90לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14דלת קד' ימין -680018082008

77004A901015- מקורי5,880.60כןקאיה קרניבל ש' 15-20דלת אחורית ימין

828778146RV 16 - 'מקורי1,263.32לארנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' שמ

77003H90005D - 17 '5דלת אח' שמD/4D 17-22 'מקורי3,032.40לאקאיה ריו ש

DB4T691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי367.58כןמאזדה CX-3 ש' 1917-21

802851196R16 - מקורי777.55כןרנו קדג'אר 16-20טפט עומד לדלת קד' שמאל

83250A900015- מקורי175.3כןקאיה קרניבל ש' 15-20טפט לדלת אחורית שמאל

83260A900015- מקורי175.3לאקאיה קרניבל ש' 15-20טפט לדלת אחורית ימין

808D08721R20 - 'מקורי1,003.21כןרנו קליאו - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

828D03042R20 - 'מקורי1,068.10כןרנו קליאו - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

6212047040

המשך משולש מראה חיצונית שמ' -13 

מקורי2,023.99כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18(ח)

V4L0853960QGRU(ח) ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' ימ' -09 Q7 מקורי1,319.00כןאודי

מקורי9,884.89לאב.מ.וו 300 ש' 12-18דלת אח' ימ' 4100962876212-19

8545X9(ח) ש' 02-09פס קישוט לדלת קד' שמ' -02 C-3 מקורי383.26כןסיטרואן

963747626R15 - 'מקורי401.68לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית ימ

877122F300(ח) 'מקורי892.5כןקאיה סראטו ש' 06-09פס קישוט לדלת קד' ימ

V5F9833056(ח) מקורי4,200.00כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17דלת אחורית ימין - 14

מקורי301.62כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18(ח) זרוע מגב שמשה אח' -852414209013

86392C700015- טפט לדלת אח' ימיןi20 15-20 מקורי161כןיונדאי

מקורי347.27כןפורד פיאסטה ש' 09-12טפט קשת לדלת אח' ימ' -09 (ח)1672878

B5L08535169B910- 'מקורי151לאסקודה יטי 10-13פס קישוט לדלת קד' ימ

60409FE053(ח) דלת אח' שמ' 01-07

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי3,599.00כן08

87620H90504D - 17 '5מראה חיצונית ימD/4D 17-22 'מקורי2,305.50כןקאיה ריו ש

287811574R16 - 'מקורי410.3לארנו קדג'אר 16-20זרוע מגב שמשה אח

808205726R

גומי גשם ניקל לחלון דלת קדמית ימין - 

מקורי1,150.67לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

963029771R16-18 'מקורי1,060.06לארנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית שמ

8791002F10

מראה חיצונית 

ימ'+חשמל+חימום+איתות-13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,100.00לא15

67001KK01015- מקורי4,985.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת קדמית ימין

87751G5000WK16- 'מקורי1,135.40לאקאיה נירו 16-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ

67004KK01115- מקורי4,985.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21דלת אחורית שמאל

V8R0833052B09-16 'ש' 09-16דלת אח' ימ Q5 מקורי11,500.00לאאודי

H210M4GAMA14 - 'ש' 14-19דלת אח' ימ Q50 מקורי5,989.87לאאינפיניטי

V5JB959857WHS

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי251כןסקודה ראפיד ש' 1313-18

83120A200013-5 שD '5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) ימD מקורי443.3כןקאיה סיד

91112FJ14012 - ש' 12-17קישוט סף מדרכה דלת קדמית ימין XV מקורי2,660.00לאסובארו

מקורי15,233.53לאב.מ.וו 500 ש' - 17דלת קד' ימין -4100740896217

770031M011(ח) מקורי3,414.50כןקאיה פורטה 09-12דלת אח' שמ' -09

V6J1857508G9B9

מראה חיצונית ימ' דגם (טורבו) 5D ש -

מקורי1,297.00לאסיאט איביזה  ש' 0909-16



876214P50012- 'זכוכית מראה חיצונית ימi20 12-15 מקורי241לאיונדאי

V5H1857507B9B921 - 'מקורי846לאפולקסווגן גולף ש' - 21מראה חיצונית שמ

876261W01012- '4כיסוי מראה חיצונית ימD 12-16 'מקורי106.5לאקאיה ריו ש

מקורי748.51כןשברולט קרוז 08-20פח סף ימין -12 (ח)95970471

G44P691G713-16 '4/5זכוכית מראה חיצונית שמD 13-18 'מקורי331.84כןמאזדה 3 ש

91036AL270(ח) ש' 15-18מראה חיצונית ימ' -15 B4 מקורי1,965.00כןסובארו

876111W030(ח) 4זכוכית מראה חיצונית שמ' -12D 12-16 'מקורי291.8כןקאיה ריו ש

V5NA854939N9B9V 17 - 'מקורי1,320.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ

V5E38576039B9 - מקורי94כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי תחתון למראה חיצונית שמאל

V5E3857521B

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,714.00כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

287801HA4A11- 'מקורי332.17לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13זרוע + מגב שמשה אח

מקורי392.51כןפיג'ו 3008 17-21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל - 160924078017

V5NA853331A2ZZ17 - 'מקורי1,319.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי426.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 12 (ח)8981936870

V5E695542520 - 'מקורי105כןסקודה אוקטביה ש' - 20מגב שמשה אח

86383A6200CW 12- 'טפט ניצב דלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי98לא/סטישין

963656LB0A20 - מקורי272.42לאניסאן סנטרה ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

V2G4831051N18 - '5-דלת קד' שמD 18 'מקורי5,873.00לאפולקסווגן פולו ש

86393A6200CW 12- 'טפט ניצב דלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי181כן/סטישין

מקורי1,491.44כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת קד' ימ' -13 (ח)7507342011

מקורי281.92לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט לדלת קד' ימ' -9527536613

60409AL0309P15- מקורי5,700.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20דלת אחורית שמאל

V2G0857522E21 - 5-זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD 18 'מקורי318לאפולקסווגן פולו ש

GHP9508W300(ח) מדבקה עומדת דלת קד' שמאל -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי32.77כן18

828126LE0A20 - מקורי193.39לאניסאן סנטרה ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

546601Y101(ח) 5בולם זעזועים קד' ימ' 11-14D 11-16 מקורי1,033.10כןקאיה פיקנטו

V8Y0821105B20 - '4/5כנף קד' שמD 20 - 'ש A3 מקורי4,269.00לאאודי

5220G97513- 'מקורי1,897.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' שמ

177510Y12013-  מקורי737.23כןטויוטה קורולה ש' 13-18מיכל אבק בכנף קדמית

מקורי161.45כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15מגן בוץ קד' ימין 10-11 (ח)7711426788

59110AJ02110- ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין B4 מקורי444לאסובארו

V5NN854732B9B9V 17 - 'מקורי960לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ

48520F902117 - 'בולם זעזועים קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי706לא22

מקורי1,002.66לאוולוו V-40 ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 3144832516

V57A854816B

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 

(AMBITION, STYLE) 1818-21 מקורי354כןסקודה קארוק

מקורי668.51לאפיג'ו 208 ש' - 20תומך כנף קדמית שמאל - 982738178020

485108Z094(ח) מקורי696.04כןטויוטה קורולה ש' 13-18בולם זעזועים קד' ימ' -13

66311A410013- מקורי2,062.30לאקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור

5370A92613- ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי579כן16

631018073R13- (פלסטיק) 'מקורי1,046.84לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' שמ

V575854819F9B9

פס קישוט לכנף קד' שמ' (חלק אחורי) - 

מקורי636כןסיאט אטקה ש' 1616-21

53875024505D 13- ביטנה לכנף קדמי ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי680לא15

57120FJ0709P12-ש' 12-17כנף קד' ימ'+חור XV מקורי1,960.00כןסובארו



מקורי1,615.29כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07פס קישוט לכנף קד' שמ' 03-07 (ח)8973773740

9076842702

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי433.63לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19קדמי) - 19

4060A379(ח) בולם זעזועים קד' ימ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,264.00כן16

538750D43014-16 מקורי1,280.31כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין

V81A853718AGRU17-20 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ Q2 מקורי1,479.00לאאודי

5370C153

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי721כןמיצובישי טרייטון - 20קדמי) - 20

177050M08014- מקורי492לאטויוטה יאריס ש' 14-19בית פילטר חלק עליון

868123U50013- מקורי974.7כןקאיה ספורטג' ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V5F0853969D17 - מקורי194לאסיאט לאון ש' 12-19מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי1,706.72לאשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' שמ' ללא חור -9521061813

66310L100020 - 'מקורי3,681.00כןיונדאי סונטה ש' - 20כנף קד' שמ

LC3Z16005A20 - ש' 17-21כנף קד' ימ' ללא חורים לקשת F -350 מקורי4,020.00לאפורד

86811L110020 - מקורי1,933.00לאיונדאי סונטה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

V81A82110517 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ Q2 מקורי4,803.00כןאודי

A205720972614 - 'דלת קד' שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי27,610.64לא14-21

90422FJ100(ח) מקורי135כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת אח' ימין (קשת)-13

87611F201016 - 'מקורי81כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18זכוכית למראה חיצונית שמ

681520D200(ח) מקורי1,400.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19גומי חלון דלת אח' שמ' - 14

V4M0857535E

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי3,795.00לאאודי Q5 ש' 1717-22

A222730020513 - 'דלת אח' ימ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי18,394.00לא19

76004J900018 - מקורי4,256.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת קד' ימין

76003J900018 - 'מקורי4,256.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת קד' שמ

935751Y00011 - 5מתג חלון דלת קד' ימיןD 11-16 מקורי165.3לאקאיה פיקנטו

V81B857409B9B917 - 'ש' 17-22מראה חיצונית שמ Q2 מקורי854לאאודי

B3T1857507BR9B9(ח) מקורי1,869.00כןסקודה סופרב ש' 08-13מראה חיצונית שמ' חשמ' -08

מקורי274.96כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07טפט דלת אח' ימ' 05-07 (ח)7592313022

מקורי262.02כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט חיצוני עליון לדלת קד' ימין - 759214703013

5702A22718 - ציר דלת אחורית ימין תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי195כן21

86363J900018 - מקורי186כןיונדאי קונה ש' - 18טפט לדלת קד' שמאל

87610Q530020 - 'מקורי2,658.00כןקאיה סלטוס ש' - 20מראה חיצונית שמ

75988F401017 - טפט לדלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי143.22כן22

83651D7000(ח) מקורי114כןיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית דלת אח' שמ' - 15

A222720020513 - דלת קד' ימין

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי13,916.00לא19

60009FJ0019P13- מקורי5,700.00כןסובארו אימפרזה 13-16דלת קד' ימין

מקורי67לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22זכוכית מראה חיצונית ימ' - 125614960022

86393J900018 - מקורי186כןיונדאי קונה ש' - 18טפט אחורי לדלת אחורית ימין

87616Q501020 - מקורי146.7כןקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

79390G200016 - מקורי208כןיונדאי איוניק ש' 16-20מעצור לדלת קד' ימין

8796160B5014 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי478.05לא21

מקורי75.92לאשברולט ויונט ש' 03-08פס קישוט לדלת אח' ימ' 9645492003-08



770041H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12דלת אח' ימ' (סטיישין) 10-11D מקורי2,816.60כןקאיה סיד

A222720010513 - 'דלת קד' שמ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי13,916.00לא19

מקורי423.15כןטויוטה קאמרי ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית ימ' - 879020605015

מקורי327.5כןטויוטה קאמרי ש' 15-17זכוכית מראה חיצונית שמ' - 879070606015

77003H840018 - 'מקורי5,883.40לאקאיה סטוניק - 18דלת אח' שמ

853300D12114 - 'מקורי777.46לאטויוטה יאריס ש' 14-19מנוע למיכל מתיז מים קד

AC119VW18 - פח חזית

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי4,168.17כן22

AC120RE(INTENSE/RS LINE) 20 - חליפי2,410.01כןרנו קליאו - 20פח חזית

AC121HY18-20 חליפי3,887.90כןיונדאי קונה ש' - 18פח חזית

AC122VW11-14- חליפי4,806.02לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פח חזית

AC127HY19 - חליפי4,754.90כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פח חזית

AC127SK20 - חליפי1,343.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פח חזית

AC12HO01-04 4פח חזית מושלםD 01-06 'חליפי699.38כןהונדה סיווק ש

AC12RE

סט תומכים לפח חזית ימין + שמאל - 

חליפי2,419.61כןרנו קליאו - 2020

AC133OP

קורת רוחב/פח חזית תחתון (אלומיניום) 

חליפי441.05כןאופל קורסה ש' 08-1008-10

AC137MA19 - חליפי894.77כןמאזדה 6  ש' - 19פח חזית

AC13ME04- פח צר

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי326.95כן05

AC140KI12-14 '5פח חזית מושלם פלסD 12-16 'חליפי1,480.02לאקאיה ריו ש

AC145KI21 - חליפי4,506.02לאקאיה קרניבל ש' - 21פח חזית

AC145MA4/5פח ניצב חזית - 19 אין חליפיD -19 'חליפי196.02לאמאזדה 3 ש

AC149FI09- חליפי1,285.79כןפיאט פיורינו ש' 09-17מגן קדמי פנימי

AC14NI01-07 (אנגלי) חליפי849.73כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פח חזית

AC157HY14- ש' 11-15פח חזית i35 חליפי1,652.98לאיונדאי אלנטרה

AC161SK15-19 חליפי1,746.75כןסקודה סופרב ש' 15-22פח חזית

AC16CV08-12 חליפי1,094.96כןשברולט מאליבו ש' 08-12גשר על' לפח חזית

AC170NI11- חליפי315.64כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC184TO20 - חליפי799.41כןטויוטה יאריס ש' - 20קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC186TO13- חליפי536.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי על' לפח חזית

AC18MI18 - תומך שמאל לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי586.02לא21

AC19CI98- חליפי435.38כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פח חזית תחתון

AC207NI14 - חליפי205.74כןניסאן קשקאי ש' 14-20תפס שמאל למגן אחורי

AC21OP11- חליפי442.38כןאופל אינסיגניה 11-16פח משקפיים קדמי ימין

AC22CI2.0 04-08 חליפי593.3כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פח חזית עליון

AC23NI08-09 4/5גשר על' שמאל לפח חזיתD 08-11 'חליפי329.94כןניסאן טידה ש

AC24MI18 - גשר על' לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,356.02לא21

AC25HO06-09 4פח חזיתD 06-12 'חליפי1,663.22כןהונדה סיווק ש

AC269KI15 - 5פח חזיתD 11-16 חליפי1,701.66כןקאיה פיקנטו

AC272KI17 - 5פח חזיתD/4D 17-22 'חליפי2,895.61כןקאיה ריו ש

AC278VW15- חליפי424.65כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18גשר עליון לפח חזית

AC27TO08- חליפי1,206.15כןטויוטה קורולה ש' 08-10פח חזית מושלם

AC29MI20 - ש' - 20קורה ימין לפח חזית ASX חליפי200.7כןמיצובישי



LR13837919- 'מקורי16,079.84לאלנד רובר איווק ש' 19-דלת קד' שמ

109229000D21 - מקורי112.07לאטסלה מודל 3 ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

817300K08015- מקורי270.06כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס איתות למראה חיצונית ימין

985102S10015 - '5מנוע למיכל מתיז מים קדD 11-16 מקורי306.8לאקאיה פיקנטו

D10E50M50A17 - ש' 17-21טפט אחורי לדלת אחורית ימין CX-3 מקורי208.85כןמאזדה

BHN968913A13 - 4/5גומי אטימה לדלת אחורית שמאלD 13-18 'מקורי294.35כןמאזדה 3 ש

87610E607015-'מקורי4,993.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מראה חיצונית שמ

מקורי311.73כןרנו קנגו 09-18זרוע מגב שמשה אח' -10 (ח)7701068741

76004G600017 -  דלת קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,388.50כן

76003G600017 -  דלת קדמית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,388.50לא

808213720R14 - 'מקורי659.68לארנו טראפיק ש' 14-22פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי7,624.82לאב.מ.וו 120 ש' 15-19דלת אחורית שמאל-4152728451515

822830504R18 - מקורי467.52כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23טפט לדלת אח' ימין

מקורי166.74לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט קדמי לדלת קדמית שמאל-757524701016

86373D300015- מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט לדלת קדמית ימין

828D06087R20 - 'מקורי1,937.94לארנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת אח' ימ

86391D300015- מקורי133כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט ניצב קדמי לדלת אחורית ימין

07KB8M69181BV 20 - 'ש' - 20מראה חיצונית שמ CX-30 מקורי1,394.93לאמאזדה

82610G6010ASB(ח) ידית  פנימית לדלת אח' שמאל - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי162.2כן

7576447010

טפט עליון (קשת) לדלת אחורית שמאל-

מקורי397.5לאטויוטה פריוס ש' 1616-20

877121D000(ח) 'מקורי263.2כןקאיה קארנס ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' ימ

V5F0857537BGRU12 - מקורי209כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי מראה חיצונית שמאל

96201G600017-20 מוט לאנטנה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי88.8לא

41517294265(F56) 14-20 'מקורי7,676.79לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14דלת קד' שמ

806072631R

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי350.19לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23שמאל - 18

877111D000(ח) 'מקורי263.2כןקאיה קארנס ש' 07-10פס קישוט לדלת קד' שמ

V6R4837879GRU

כיסוי המשך ידית עם חור לצילינדר 

מקורי103לאסיאט לאון ש' 12-19לדלת קדמית ימין - 12

V5J6831056(ח) מקורי4,251.00כןסקודה פביה ש' 08-14דלת קד' ימין -08

985102J00012- 'מנוע למיכל מתיז מים קדi20 12-15 מקורי357לאיונדאי

77004C820016- קרוס 16-18דלת אחורית ימין i20 מקורי3,186.00לאיונדאי

87626C8020(ח) קרוס 16-18כיסוי מראה חיצונית ימין -16 i20 מקורי143כןיונדאי

87616J701019 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי למראה חיצונית שמאלD מקורי261.1לאקאיה סיד

A90669047829B5106 - 'פס קישוט לכנף קד' שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי505.73לא18

103425000H21 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין X מקורי370.69לאטסלה מודל

מקורי7,335.73לאשברולט בלייזר - 19כנף קד' ימ' - 8467668919

מקורי1,307.00לאפיאט טיפו ש' 16-18ביטנה לכנף קידמית שמאל -5206325816

86832C160018 - מקורי448לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן בוץ קד' ימין

5761154P0000015 - מקורי1,515.80כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי ימין עם חור

60211TLAA00ZZ19 - 'ש' - 19כנף קד' ימ CR-V מקורי4,230.98כןהונדה

מקורי847.22כןפיג'ו 2008 13-19בולם זעזועים קד' ימ' - 13 (ח)9820327780

54661G4AA018 - 'בולם זעזועים קד' ימi30 - 18 מקורי1,309.00כןיונדאי

7232264R0000017 - קרוסאובר 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל SX4 מקורי453.7כןסוזוקי

מקורי2,541.53כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' שמ' עם חור לאיתות - 4233447117



5220K098

כנף קד' ימ' עם חור עם חורים לקשת - 

מקורי2,444.00כןמיצובישי טרייטון 1515-19

V4G0853888C12 - (חלק קדמי) ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין A6 מקורי712לאאודי

103424900H21 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל X מקורי370.69לאטסלה מודל

868111H500

- (ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל (סטיישן)

מקורי518.3כןקאיה סיד  5D ש' 0808-09

מקורי2,114.99כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' ימ' עם חורים לקשת - 982320828020

86811K700020 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 מקורי686כןיונדאי

54651K700020 - 'ש' - 20בולם זעזועים קד' ימ i10 מקורי1,078.00לאיונדאי

7232155L0100011 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי267.6כןסוזוקי

5220F97813- 'מקורי303כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מבודד לכנף קד' ימ

5761184M0000016 - 'מקורי1,368.90כןסוזוקי סלריו 16-18כנף קד' ימ

מקורי1,904.26לאטויוטה RAV-4 ש' 05-06כנף קד' שמ' 538124220005-06

מקורי1,198.00לאפיאט דובלו ש' 10-18כנף קד' שמ' - 5197388215

BK3Z61278L01BC14 - 'מקורי632.61לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף קד' שמ

86831C160018 - מקורי448לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן בוץ קד' שמאל

MN190104HB(ח) מקורי430.44כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פס קישוט לכנף קד' ימ' 04-08

V2GM805911A20 - מקורי670כןפולקסווגן טי קרוס - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

כנף קד' ימ' -217130211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,253.71לא

5220AG8020 - 'ש' - 20כנף קד' ימ ASX מקורי1,741.00כןמיצובישי

7232153R0100017 - מקורי542.7כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי738.1כןסיטרואן C-4  ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 983125858021

מקורי769.17כןפג'ו 308 ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 981868458017

V2GM8547319B920 - 'מקורי688כןפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

86391C700016- קרוס 16-18טפט לדלת אחורית ימין i20 מקורי219כןיונדאי

87610A428013-16 מקורי1,399.70לאקאיה קארנס ש' 13-18מראה חיצונית שמ' קיפול ידני

מקורי3,335.72לאטויוטה אוונסיס 15-18מראה חיצונית ימין -879100544015

77003F200016- מקורי4,450.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת אחורית שמאל

מקורי314כןפיאט פיורינו ש' 09-17כיסוי למראה חיצונית שמ' -09 (ח)735462099

V5J6833055(ח) 5D 08- 'מקורי4,049.00כןסקודה פביה ש' 08-14דלת אח' שמ

87610F205016- מקורי2,081.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מראה חיצונית שמאל

86381F200016- מקורי100כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט לדלת אחורית שמאל

963023922RV 17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית שמD מקורי521.69לארנו גרנד קופה

805020022R10-11 4מנעול דלת קד' ימיןD 09-15 'מקורי1,097.34לארנו פלואנס ש

963010974R17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD מקורי2,818.15לארנו גרנד קופה

87721G6700

 X) 20 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי340.7כן

82651G6020

ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.3לא

76004H900017 - 5דלת קד' ימיןD/4D 17-22 'מקורי3,658.10לאקאיה ריו ש

76003C8000

דלת קד' שמ' ללא הכנה לפס קישוט - 

15i20 15-20 מקורי4,503.00כןיונדאי

769521582R15 - מקורי1,062.89לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

82530D700015 - 'מקורי1,092.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי גשם לחלון דלת קד' שמ

963650114R18 - 'מקורי159.37כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית ימ

86392H800017 - 5טפט עליון לדלת אח' ימיןD/4D 17-22 'מקורי101.8כןקאיה ריו ש

מקורי414כןטויוטה אוריס ש' 15-18ציר תחתון לדלת קדמית ימין - 687300205015

מקורי183לאטויוטה אוריס ש' 15-18ציר תחתון דלת קדמית שמ'-687400205015

87621H902017 - 5זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD/4D 17-22 'מקורי241.6לאקאיה ריו ש

87611H9060

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

175D/4D 17-22 'מקורי231.4כןקאיה ריו ש



מקורי331.7כןטויוטה אוריס ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח' - 852410207015

5700B84315- 'מקורי4,520.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת קד' שמ

מקורי1,246.39כןטויוטה אוריס ש' 15-18מנעול לדלת קד ימין -690300513115

V80A831051PSTL17 - 'ש' 17-22דלת קד' שמ Q5 מקורי10,820.00לאאודי

68401394AA20 - 'מקורי1,161.47לאדודג' ראם - 20זכוכית מראה גדולה חיצונית ימ

מקורי411.5לאסאנגיונג רקסטון - 18טפט עומד לדלת קד' ימין - 725603600018

86362G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט קשת לדלת קדמית שמאל

87610G523016 - 'מקורי3,251.20כןקאיה נירו 16-23מראה חיצונית שמ

821203U000(ח) מקורי455.4כןקאיה ספורטג' ש' 13-15גומי לבודי דלת קד' ימין - 13

103520100D21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ X מקורי43.97לאטסלה מודל

V5E1857507ABV 13 - 'מקורי1,887.00כןסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית שמ

מקורי253.69כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17זרוע מגב שמשה אח' 11-15 (ח)95016790

863833X00011- 'ש' 11-15טפט אחורי דלת אח' שמ i35 מקורי68כןיונדאי אלנטרה

מקורי241.48כןטויוטה קורולה ש' 13-18משולש המשך מראה חיצונית שמ' -601180214013

07DAY05902XF15- '4דלת קד' שמD/5D 15-21 'מקורי3,726.27לאמאזדה 2 ש

963733548R12- מקורי352.62לארנו קנגו 09-18כיסוי מראה חיצונית שמ' לצבע

985102S00011-14 '5מנוע למיכל מתיז מים קדD 11-16 מקורי240.6לאקאיה פיקנטו

876201J410

מראה חיצונית ימ' -12 (עם קיפול 

מקורי1,316.00לאיונדאי i20 12-15חשמלי)

DAY07302XF15- '4דלת אח' שמD/5D 15-21 'מקורי2,518.33לאמאזדה 2 ש

מקורי13,522.62לאב.מ.וו 700 ש' 09-22דלת קד' ימין - 4151742370016

מקורי178לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פס קישוט לדלת קד' ימ' 877222550003-06

8975553350

כיסוי עליון למראה חיצונית שמאל - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי247.34כןאיסוזו די. מקס ש

BBM450640E(ח) 4/5גומי גשם לדלת קד' ימין 09-13D 09-13 'מקורי108.79כןמאזדה 3 ש

מקורי356.6לארנו קנגו 09-18ידית דלת קד' ימין -770147818809

V657867367A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי210כןסקודה סקאלה - 19שמאל - 19

770042S00010-דלת אח' ימ' ללא חורים לפס קישוטIX35 10-15 מקורי2,438.00לאיונדאי

802841333R20 - מקורי563.66כןרנו גרנד סניק ש' - 20טפט לדלת קדמית ימין

793801Y00011- '5מעצור לדלת קד' שמD 11-16 מקורי71.1לאקאיה פיקנטו

BBM450660F09- '4/5גומי גשם לדלת אח' ימD 09-13 'מקורי144.56כןמאזדה 3 ש

808173SG1A17 - מקורי147.94לאניסאן סנטרה ש' 17-19טפט קשת לדלת קד' שמאל

V5658394775AP

גומי גשם שחור לחלון דלת אחורית 

מקורי158לאסקודה אוקטביה ש' 17-19שמאל - 17

V8U1857410FSP912-'ש' 11-18מראה חיצונית ימ Q3 מקורי1,707.00לאאודי

863623X000-11-'ש' 11-15טפט קשת לדלת קד' שמ i35 מקורי114כןיונדאי אלנטרה

801011761R(ח) 5D 10- '3/5דלת קד' שמD/CW 10-16 'מקורי521.01כןרנו מגאן ש

90422FJ09112 - ש' 12-17טפט ניצב לדלת אח' שמאל XV מקורי275לאסובארו

מקורי643.31כןשברולט טראקס ש' 13-16מראה חיצונית שמ' חשמלית -13 (ח)95243530

95243547

מראה חיצונית ימ' חשמלית ללא איתות 

מקורי3,015.34כןשברולט טראקס ש' 13-13-16 (ח)

DB2M508W215- 4טפט לדלת אחורית שמאלD/5D 15-21 'מקורי68.1כןמאזדה 2 ש

802849199R17 - מקורי514.88כןדאצ'יה לוגאן 17-18טפט לדלת קד' ימין

8975543530

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

(  LSE) 2121 - 'מקורי764.7כןאיסוזו די. מקס ש

KF3369181J12- ש' 12-16מראה חיצונית שמ' +חשמל+איתות CX-5 מקורי1,370.41לאמאזדה

76513Q500020 - מקורי39.2לאקאיה סלטוס ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל

טפט לדלת אח' שמאל - 759240211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי238.2לא15



988152J00015 - 'מקורי278לאיונדאי טוסון ש' 15-20זרוע מגב שמשה אח

87752Q500020 - מקורי1,784.90כןקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

86393G300018 - טפט אחורי לדלת אחורית ימיןi30 - 18 מקורי288כןיונדאי

מקורי2,580.62כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי פלסטיק סף מדרכה שמאל - 758604790016

מקורי1,291.66כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פלסטיק סף ימין - 981381738017

86392H840018 - מקורי56.6כןקאיה סטוניק - 18טפט במשקוף לדלת אח' ימין

86382H840018 - מקורי56.6לאקאיה סטוניק - 18טפט במשקוף לדלת אח' שמאל

86383H840018 - מקורי45.2כןקאיה סטוניק - 18טפט לדלת אח' שמאל

98010235VH15 - מקורי1,510.61כןסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון אפור לדלת קד' שמאל

V8V0857535E12 - 'ש' 12-19זכוכית מראה חיצונית שמ A3 מקורי870לאאודי

דלת אח' שמ' -5D 09 (ח)96942347

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי2,673.37כן

82860D901016 - 'מקורי457.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' ימ

86392G600018 - 'פס קישוט עליון לדלת אח' ימGT LINE - 18 מקורי128.6כןקאיה פיקנטו

מקורי9,240.00לאפיאט 500X ש' 15-18דלת קדמית ימין -5194016315

821008866R22 - 'מקורי4,715.68לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22דלת אח' ימ

83620D7000NS5(ח) מקורי664כןיונדאי טוסון ש' 15-20ידית פנ' לדלת אח' ימ' - 15

76004J700019 - 5/סטיישן ש' - 19דלת קד' ימיןD מקורי6,589.10כןקאיה סיד

7574160202B003- 'פס קישוט לדלת אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,818.67לא08

83610D7000NS515 - 'מקורי149לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית פנ' לדלת אח' שמ

821011599R22 - 'מקורי4,715.68לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22דלת אח' שמ

KB7W508V3B17 - ש' 17-22טפט ניצב אח' לדלת קד' ימין CX-5 מקורי37.67כןמאזדה

79380D300015 - מקורי198כןיונדאי טוסון ש' 15-20עוצר דלת קד' שמאל

מקורי9,240.00כןפיאט 500X ש' 15-18דלת אחורית שמאל -15 (ח)51940471

7632B412WAVP 15 - 'מקורי784כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי מראה חיצונית ימ

86190G210016 - 'מקורי280כןיונדאי איוניק ש' 16-20משולש קישוט למראה חיצונית ימ

83830G5000

קישוט משולש לדלת אחורית שמאל - 

מקורי47.6כןקאיה נירו 1616-23

963733TH1A17 - מקורי509.79לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי מראה חיצונית ימין

81410D701015 - 'מקורי459לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון נעילה דלת אח' שמ

7632C157HA18 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי926כן21

7632B6792X4 15 - 'מקורי2,543.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מראה חיצונית שמ

8.64E+05(ח) מקורי54כןיונדאי אקסנט ש' 07-11טפט לדלת אח' שמ' קשת 07-11

5725A239

אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ' -13 

מקורי1,363.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15(ח)

6451161MV0P41(ח) קרוסאובר 13-16פח סף שמאל - 13 SX4 מקורי3,041.50כןסוזוקי

מקורי459.94כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18טפט לדלת קדמית ימין -16 (ח)9677074380

9637400Q1E(שחור) מקורי405.6כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 20

65250SG030 - 'מקורי114לאסובארו פורסטר 13-18קישוט משולש למראה חיצונית שמ

963745FA2B(כחול) מקורי405.6כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 20

V3B0951223E13 - מקורי542לאסקודה ראפיד ש' 13-18צופר

מקורי472.8כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 160924028014

806401KA5B(ח) מקורי402.78כןניסאן ג'וק 10-14ידית חיצונית דלת קד' ימין -10

V5TB837015A13 - מקורי821כןסקודה אוקטביה 13-16מנעול לדלת קדמית שמאל

831301W000(ח) 4גומי קדר דלת אח' שמ' -12D 12-16 'מקורי324.9כןקאיה ריו ש

KDY37202XE12- 'ש' 12-16דלת אח' ימ CX-5 מקורי4,150.61לאמאזדה

7632B59614- 'מקורי254כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22זכוכית מראה חיצונית ימ

91112SJ390

פס קישוט לדלת אח' שמ' - 19 (דגם 

מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)



2472822

כיסוי סף מדרכה קדמי פלסטיק שמאל - 

מקורי1,464.46כןפורד פומה ש' - 2121

760044H030(ח) דלת קד' ימין עם חורים -08i800 08-21 מקורי5,446.17כןיונדאי

826613W01010-12 מקורי155.6לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ידית דלת קד' ימין

91112SJ360

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 19 (דגם 

מקורי2,100.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

מקורי2,200.00לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת קד' שמ'6700252470

KD53691N7B8512-14 'ש' 12-16כיסוי מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי329.73לאמאזדה

מקורי1,158.16לאפיג'ו 2008 13-19גומי לחלון לדלת אחורית ימין - 981133768013

760034H02008- (ללא חורים) 'דלת קד' שמi800 08-21 מקורי3,217.00לאיונדאי

D10E51PL0C17 - ש' 17-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין CX-3 מקורי726.49לאמאזדה

82813EY10A

טפט ניצב לדלת אח' שמ' -08 (7 

מקורי91.24לאניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות)

מקורי648.15כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ' - 248459921

72430TV0E0015- 5טפט לדלת קדמית ימיןD 15-16 'מקורי146.92כןהונדה סיווק ש

מקורי124.83לאשברולט ספארק - 19טפט לדלת אח' שמאל - 4260194719

V575837643JV116 - מקורי336לאסיאט אטקה ש' 16-21טפט קשת לדלת קד' שמאל

6800184M00000(ח) מקורי3,550.80כןסוזוקי סלריו 16-18דלת קד' ימין - 16

91112SJ250(X דגם) מקורי1,480.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לדלת אח' שמ' - 19

71322G5D0016 - מקורי3,673.50כןקאיה נירו 16-23פח סף ימין

AC309AU(מנוע 2.0 ליטר) ש' 05-07פח חזית 05-07 A4 חליפי1,599.46לאאודי

AC30NI08- חליפי2,056.15כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח צר עליון

AC319AU09- ש' 09-11פח חזית A3 חליפי2,386.02לאאודי

AC32CV05-08 חליפי1,106.02לאשברולט טריילבייזר ש' 05-08פח חזית

AC333AU16 - ש' 16-19פח חזית A4 חליפי2,796.20כןאודי

AC36SZ99-02 חליפי985.28כןסוזוקי בלנו ש' 99-02גשר על' לפח חזית

AC399TO98-00 חליפי436.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פח צר חזית

AC39PE13- חליפי437.97כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי גשר על' לפח חזית

AC3MI21 - חליפי384.56כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך שמאל לפח חזית

AC400TO98-00 חליפי1,283.16כןטויוטה קורולה ש' 98-00פח חזית

AC405TO98-01 חליפי574.6לאטויוטה היילקס ש' 98-01פח חזית

AC40SE99- גשר תחתון

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי2,170.40כן00-02

AC410PE99-05 חליפי698.96כןפיג'ו 206 ש' 99-07פח חזית

AC420PEחליפי500.96כןפיג'ו  307 ש' 02-05פח חזית -02 בנזין

AC427MI

תפס למגן קדמי שמאל (מתחבר 

חליפי367.67כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15לפנימי) -13

AC430PE99- חליפי390.19כןפיג'ו 206 ש' 99-07קורת רוחב-גשר תחתון

AC434MI17 - ש' 17-19קורה אנכית ימ' לפח חזית ASX חליפי1,225.70כןמיצובישי

AC437PE13- חליפי400.09כןפיג'ו 301 ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC437TO11- חליפי1,553.00כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פח חזית

AC43SE05-09 חליפי1,217.80כןסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07פח חזית

AC443SU08-09 ש' 08-13פח משקפיים קדמי ימין B3 חליפי177.6כןסובארו

AC44SE09- חליפי2,303.40כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

AC44TOפח חזית

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

חליפי5,396.73כן02

AC45PE07 - חליפי859.05כןפיג'ו 107 ש' 08-14פח חזית מושלם

AC463CI14- ש' 14-16פח משקף שמ' קדמי C-4 חליפי293.16כןסיטרואן פיקסו

AC468MA17 - פח חזית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי905.01כן18

AC46SZ08-09 4/5פח משקפיים קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  חליפי452.46כןסוזוקי



AC473MA13 - פח משקפיים קד' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי199.15כן18

AC473TO16 - חליפי710.41כןטויוטה פריוס ש' 16-20קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC483TO17 - פח משקפיים קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי632כן22

AC49SE13- ( ללא טורבו) חליפי1,086.02לאסיאט לאון ש' 12-19פח חזית

AC50SE12- חליפי1,417.50כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח חזית

AC51KI12- חליפי350כןקאיה אופטימה ש' 12-15פח חזית

AC566RE04- חליפי675.5כןרנו קנגו ש' 04-08קורת רוחב/פח חזית תחתון

AC574RE02- 5פח משקפיים קדמי ימיןD 02-06 'חליפי640.05כןרנו קליאו ש

86382G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט קשת לדלת אחורית שמאל

SU001A454017 - מקורי9,585.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18דלת קד' ימין

V6F0831051D17 - 'מקורי4,267.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22דלת קד' שמ

79420D800016 - 'מקורי249כןיונדאי איוניק ש' 16-20ציר עליון דלת אחורית ימ

87620G509016 - 'מקורי3,796.00כןקאיה נירו 16-23מראה חיצונית ימ

96620G210016 - מקורי366כןיונדאי איוניק ש' 16-20צופר -טונים גבוהים

83850D9000

פס קישוט קשת ניקל לדלת אח' שמ' - 

מקורי1,245.40כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

8211A20715- מקורי455לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20צופר צליל גבוה

SU001A421717 - 'מקורי945.36כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט לדלת אח' שמ

A118730700019- 'ש' -19דלת אח' ימ A קלאס W177 מקורי14,383.53לאמרצדס

87751G200016 - מקורי1,890.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי סף מדרכה שמאל

8211A21415- מקורי606לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20צופר צליל נמוך

87610B903017 - 'ש' 14-19מראה חיצונית שמ i10 מקורי1,108.00כןיונדאי

87732G5100(חשמלי) מקורי911.9כןקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת אח' ימ' - 20

87731B950017 - 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' שמ i10 מקורי1,418.00כןיונדאי

5700B79315- מקורי3,926.00כןמיצובישי טרייטון 15-19דלת קדמית שמאל

7632B169WB13-15 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי444כן16

7632B169HB17 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי315כן19

82210D9000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי615.1לאקאיה ספורטג' ש' 1616-21

75076F401017 - טפט לדלת אח' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי243.26כן22

86393D300015 - מקורי133כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט אחורי ניצב לדלת אח' ימין

82610F1010SA1

ידית פנימית לדלת קד' = אח' שמאל - 

מקורי562.7כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

96621D900016 - מקורי212.2לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צופר גבוה

מקורי45לאטויוטה וורסו 13-18מגב שמשה אח' - 852420204013

5700C21017 - ש' 17-19דלת קד' ימין ASX מקורי5,333.00כןמיצובישי

82652F1010

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

מקורי240.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21 16

87660F100016 - מקורי182.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש המשך מראה ימין

764260776R15 - מקורי1,501.16לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קישוט סף מדרכה ימין

6512A305XA17 - ש' 17-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל ASX מקורי3,471.00לאמיצובישי

82652D9030

כיסוי המשך ידית לדלת קדמית שמאל - 

מקורי51.2כןקאיה ספורטג' ש' 1616-21

82210G5000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי218.7לאקאיה נירו 1616-23



757200F02013 - 'מקורי216.82לאטויוטה וורסו 13-18גומי גשם דלת קד' שמ

96200G200016 - מקורי449לאיונדאי איוניק ש' 16-20בסיס לאנטנה

68374947ADV 20 - 'מקורי9,009.90לאדודג' ראם - 20מראה חיצונית שמ

מקורי1,038.91לאוולוו S90 ש' 16-19זכוכית מראה חיצונית ימ' - 3140287116

AF100AU08-12 'ש' 08-15כנף קד' ימ A4 חליפי1,050.00כןאודי

AF100MA99-01 חליפי124.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04ביטנה לכנף קדמי ימין

AF102VW08- 'חליפי3,206.02לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09כנף קד' ימ

AF103HY06-09 'חליפי913.77כןיונדאי סונטה ש' 06-09כנף קד' שמ

AF105SZ17 - 'חליפי1,295.00כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף קד' ימ

AF108HY07-12 '5כנף קד' ימD 07-12 'ש i30 חליפי987.04כןיונדאי

AF109SZ15 - חליפי437.66כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF10MA04-08 4בית פילטר אווירD 04-09 'חליפי350כןמאזדה 3 ש

AF110CI04- (עם חורים) 'חליפי797.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08כנף קד' שמ

AF111TO01-02 'חליפי836.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02כנף קד' ימ

AF114FI08-14 3ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-20 500 חליפי488.25כןפיאט

AF114HY08- 'חליפי1,100.00כןיונדאי מאטריקס 08-10כנף קד' ימ

AF114PE20 - חליפי1,749.59כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' שמ' ללא חורים לקשת

AF115CV13 - חליפי1,300.14כןשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' שמ' עם חור

AF115TO00-02 'חליפי594.83כןטויוטה יאריס ש' 00-02כנף קד' ימ

AF117NI10- 'חליפי1,386.92לאניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף קד' שמ

AF117OP98-04 'חליפי637.58כןאופל אסטרה ש' 98-04כנף קד' שמ

AF117TO13- 'חליפי991.54כןטויוטה קורולה ש' 13-18כנף קד' שמ

AF118AU09-11 ש' 08-15ביטנה לכנף קדמי ימין A4 חליפי587.76כןאודי

AF118HYX  06-09 חליפי345כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF118NI10- 'חליפי1,386.92לאניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף קד' ימ

AF118OP98-04 'חליפי644.02לאאופל אסטרה ש' 98-04כנף קד' ימ

AF119HY06- חליפי356.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF121FO07-10 (עם איתות) 'חליפי350כןפורד טרנזיט ש' 07-13כנף קד' שמ

AF121IS2WD -16-12 'חליפי1,706.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' שמ

AF123TO

כנף קד' שמ' ( עם חורים לפס קישוט ) -

2X4 1206-15 'חליפי964כןטויוטה היילקס ויגו ש

AF124HY12-כנף קד' שמ' ללא חור

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי896.96כן/סטישין

AF126MI01-02 חליפי356.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF127MI01-02 חליפי356.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF127TO10-13 חליפי643.41כןטויוטה קורולה ש' 10-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF128FI96-02 'כנף קד' ימ

פיאט דוקאטו 96-02/בוקסר 

חליפי1,340.58כן95-02

868331W200(ח) 4מגן בוץ קד' שמאל -12D 12-16 'מקורי95כןקאיה ריו ש

מקורי4,414.16לאשברולט קאמרו 16-20כנף קד' שמ' - 2322129716

7420A099HA07- 'קשת נוי לכנף קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי850לא15

מקורי1,326.86כןאלפא רומאו סטלביו 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5055150817

     V6P0809957

ביטנה לכנף קדמי שמאל דגם טורבו 

מקורי289כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבו5D ש-13

V83A82102119 - 'ש' - 19כנף קד' שמ Q3 מקורי5,392.00לאאודי

מקורי1,785.15לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 17 (ח)2011004

60210TV0E00ZZ12-'כנף קד' ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי3,473.91לא

V8R0821172K13-16 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 מקורי1,043.00לאאודי

מקורי4,678.30לאפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' ימ' - 14 (דגם קסטום)2071824



66321A700013- מקורי1,355.20לאקאיה פורטה 13-18כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

BCJH5614Y4D 19 - 4/5מגן בוץ קד' שמאלD -19 'מקורי381.1כןמאזדה 3 ש

D2714014 - 'מקורי447.82לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט אחורי לכנף קד' שמ

74101TV0E0212-ביטנה לכנף קדמי ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי618.55לא

7136HX10- מקורי837.63לאפיג'ו 3008 10-16ביטנה לכנף קדמי ימין

V8W0821171G20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל A4 מקורי935לאאודי

מקורי663.5כןטויוטה אוריס ש' 15-18המשך ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538520208015

7841AF11- 'מקורי2,649.83לאפיג'ו 5008 10-16כנף קד' ימ

5220B19705-10 'מקורי2,589.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11כנף קד' שמ

V2G082110518 - '5-כנף קד' שמD 18 'מקורי2,004.00כןפולקסווגן פולו ש

V5E0821141(ח) מקורי331לאסקודה אוקטביה 13-16תומך לכנף קד' שמ' - 13

מקורי1,016.91לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5054520017

631005111R15- 'מקורי1,119.25לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

V80A821106ASTL17 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ Q5 מקורי5,310.00לאאודי

51820273

ביטנה לכנף קדמי ימין - 10 (דגם 

(ABARTH3D 08-20 500 מקורי1,622.00לאפיאט

74107T7AJ1119 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' ימ HRV מקורי639.59לאהונדה

D43N3490020 - '4בולם זעזועים קד' שמD/5D 15-21 'מקורי610.5כןמאזדה 2 ש

F31004FAMA(חשמלי) ש' 12-21כנף קד' ימ' - 20  NV 200 מקורי1,666.31לאניסאן

7136NN11- (קדמי) מקורי334כןפיג'ו 508 ש' 11-18(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

60261TZA000ZZ20 - 'מקורי3,155.88כןהונדה ג'אז ש' - 20כנף קד' שמ

28110A5000

בית פילטר אויר מושלם 5D/SW ש  -

מקורי416.1לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

F31006LBMB20 - 'מקורי5,032.54לאניסאן סנטרה ש' - 20כנף קד' ימ

7232078R0019 - מקורי339.1לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

804000017R(ח) 4ציר עליון דלת אח' ימ' 10-11D 09-15 'מקורי347.08כןרנו פלואנס ש

V6548374775AP

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי61כןסקודה סקאלה - 1919

76258TARG0118 - 'מקורי2,657.88כןהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית שמ

769240022R(ח) 4גומי קדר לדלת אח' ימ' 10-11D 09-15 'מקורי787.57כןרנו פלואנס ש

מקורי1,121.96לאפיג'ו 2008 13-19גומי חלון דלת אחורית שמאל - 981133788013

91036FL834

מראה חיצונית ימ' מתקפלת - 18 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי1,420.00לאסובארו

V2K5857527BGRU16 - 'מקורי583לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית שמ

828773449R

פס קישוט לדלת אח' שמ' עם חור -13 

מקורי723.02לארנו קליאו  5D 13-19אין חליפי

V2K5857528BGRU16 - 'מקורי583לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית ימ

80101AX130(ח) מקורי6,497.68כןניסאן מיקרה ש' 06-11דלת קד' שמ' 06-08

103236399D21 - ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל X מקורי624.57לאטסלה מודל

מקורי6,659.89כןסיטרואן ברלינגו - 19דלת הזזה אח' ימ' - 982042558019

76004J780020 - מקורי5,770.90לאקאיה אקס סיד - 20דלת קד' ימין

GKL16678YD(ח) צופר טון גבוה -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי101.95כן18

B00079838014 - 'ש' 14-18כיסוי מראה חיצונית שמ C-1 מקורי190.48כןסיטרואן

B00079818014 - 'ש' 14-18כיסוי מראה חיצונית ימ C-1 מקורי247לאסיטרואן

963014EH6E14- 'מקורי4,322.36לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית ימ

963024EH6B14- 'מקורי2,796.82לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית שמ

מקורי608.24לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18זכוכית מראה חיצונית שמ' - 160943368016

מקורי322.32לאפיג'ו 108 ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית שמ' - 161246818015

793102B020(ח) מקורי123.6כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר תחתון דלת קד' ימין -13



98058225803D 15 - 'מקורי4,029.90לאפיג'ו 208 ש' 15-19דלת קד' שמ

מקורי5,637.67לאפיג'ו 208 ש' - 20דלת קד' שמ' - 20 (חשמלי)9829810780

801868261R09- (לצבע) '4פס קישוט לדלת קד' ימD 09-15 'מקורי514.58כןרנו פלואנס ש

V6V0837221A2ZZ15 - מקורי390כןסקודה פביה ש' 15-21ידית פנימית לדלת קדמית שמאל

מקורי14,652.94לאלקסוס UX200 ש' - 19דלת אח' ימ' -670037903519

V7N0831056AF13 - מקורי11,331.00לאסיאט אלהמברה ש' 13-18דלת קד' ימין

91036AL22216 - 'ש' 15-18מראה חיצונית שמ B4 מקורי1,988.00לאסובארו

V5TB837015C13 - מקורי797לאסקודה אוקטביה 13-16מנעול דלת קדמית שמאל

V3G0853778GRU15 - 'מקורי320לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' ימ

DFR750M1020 - ש' - 20טפט לדלת קד' ימין CX-30 מקורי291.96לאמאזדה

V658831051A20 - 'מקורי5,951.00כןסקודה קאמיק - 20דלת קד' שמ

84342033V 15 - 'מקורי2,449.83לאשברולט סילברדו 13-19מראה חיצונית ימ

KD5351RA0C12- 'ש' 12-16פס קישוט לדלת קד' ימ CX-5 מקורי314.79לאמאזדה

BBM450650E4/5D 09-12 -'4/5גומי גשם  לדלת קד' שמD 09-13 'מקורי165.59כןמאזדה 3 ש

5702A13714- מקורי212לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מעצור לדלת קד' ימין

6800154P0100015 - מקורי3,927.60כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22דלת קד' ימין

6011812030

משולש חיצוני למראה חיצונית שמ' 08-

מקורי110לאטויוטה קורולה ש' 1008-10

מקורי483.77לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16עוצר דלת קד' ימין - 14 (ח)9676345180

831303W000(ח) מקורי365כןקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי קדר דלת אח' שמ' -10

828301KA0A(ח) מקורי385.82לאניסאן ג'וק 10-14גומי קדר דלת אח' ימ'-10

מקורי376.3לאפורד פיאסטה ש' 13-18מנוע למיכל מתיז מים קד' -202232113

67550T8MG00ZZ15- ש' 15-18דלת אחורית שמאל HRV מקורי5,491.61כןהונדה

מקורי6,710.38לאפיג'ו 3008 17-21דלת אח' ימ' - 981231708017

828218916R(ח) 5גומי גשם לדלת אח' שמאל -13D 13-19  מקורי625.6כןרנו קליאו

98267133XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ C-3 מקורי2,343.22לאסיטרואן

D27274

זכוכית עליונה למראה חיצונית שמ' - 

מקורי326.51לאפורד טרנזיט ש' 1414-21 (ללא חימום)

80813EL000(ח) 4/5טפט ניצב דלת קד' שמ' 08-11D 08-11 'מקורי47.7כןניסאן טידה ש

84468914

זכוכית תחתונה למראה חיצונית שמ' - 

מקורי1,223.77לאשברולט סילברדו - 2020

808770010R09- (שחור) '4פס קישוט לדלת קד' שמD 09-15 'מקורי188.69לארנו פלואנס ש

801016752R17 - 'מקורי3,083.53כןדאצ'יה לוגאן 17-18דלת קד' שמ

861798010ELP21 - 'ש' - 21דלת קד' שמ U5 מקורי6,824.95לאאיוויז

מקורי3,580.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22דלת קד' ימין - 137774390022

9825574480

דלת מטען אח' שמ' 09-11 (שקע ידית 

מקורי7,859.11לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מרובע)

84468913

זכוכית תחתונה למראה חיצונית ימ' - 

מקורי1,223.77לאשברולט סילברדו - 2020

876101R14011- 'ש' 11-18מראה חיצונית שמ i25 מקורי821לאיונדאי אקסנט

67366T7A00315- ש' 15-18טפט לדלת קדמית שמאל HRV מקורי259.19כןהונדה

V8X0831404B

ציר דלת אחורית ימין עליון = תחתון - 

מקורי125כןסקודה סופרב ש' 1815-22

60409FJ0009P12- 'ש' 12-17דלת אח' ימ XV מקורי5,700.00לאסובארו

98176955XT19 - 'מקורי1,052.45כןסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת הזזה אח' שמ

מקורי3,526.32לאפיג'ו 208 ש' 12-14מראה חיצונית שמ' - 161124088012

מקורי1,732.13לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית ימ' - 3912581616

877222K00011- 'מקורי164.4לאקאיה סול ש' 10-11פס קישוט לדלת אח' ימ

V57A831052A(AMBITION, STYLE) מקורי6,521.00כןסקודה קארוק 18-21דלת קד' ימין

AC580RE09-11 חליפי1,698.34כןרנו קנגו 09-18פח חזית

AC5FI95-98 חליפי807.56כןפיאט פונטו ש' 95-99פח חזית

AC6SK97-05 חליפי1,356.02לאסקודה אוקטביה ש' 97-00פח חזית



AC74BM05- חליפי4,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 05-08פח חזית

AC762FO00-05 חליפי450.68כןפורד פוקוס ש' 00-05גשר תחתון

AC766FO01-07 חליפי716.85כןפורד מונדאו ש' 01-07פח חזית

AC81MI09-10 4פח משקפיים קד' שמאלD 08-15 'חליפי267.8כןמיצובישי לנסר ש

AC89MI08- חליפי1,591.94כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פח חזית

AC8BM19 - חליפי1,106.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19גשר על' לפח חזית

AC92BM15 - חליפי947.98כןב.מ.וו מיני קופר ש' -14גשר על' לפח חזית

AC98CV15 - חליפי1,608.09כןשברולט קרוז 08-20קורת רוחב/פח חזית תחתון

7110061M0000017 - קרוסאובר 17-21קורת רוחב/פח חזית תחתון SX4 מקורי1,804.60לאסוזוקי

מקורי3,020.73לאשברולט סילברדו 13-19גשר על' לפח חזית - 2275589415

5811054P0000015 - מקורי525.3כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח משקפיים קדמי ימין

5823052R0000017 - מקורי1,387.20כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גשר על' לפח חזית

5812054P0000015 - מקורי525.3כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח משקפיים קד' שמאל

מקורי1,349.31לאב.מ.וו X3 ש' 13-21גשר על' לפח חזית - 5164740011118

625184981R18 - מקורי190.33לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך ימין לפח חזית

752108751R16 - מקורי2,062.82לארנו זואי 16-20גשר על' לפח חזית

625000232R20 - מקורי5,311.19כןרנו מאסטר ש' 09-22פח חזית

מקורי1,098.30לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פח משקפיים קד' שמאל - 8426367318

מקורי1,675.87לאב.מ.וו 300 ש' - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון - 5164742228519

מקורי1,216.87כןשברולט ספארק - 19גשר על' לפח חזית - 4258164319

מקורי938.81כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך ימין לפח חזית - 511074802013

641013Z000(ח) פח חזית -12CW/4D i40 12-15  מקורי2,326.00כןיונדאי

מקורי372.59כןשברולט קרוז 08-20כיסוי עליון לפח חזית - 9542320315

V80A80552817 - ש' 17-22תומך ימין לפח חזית Q5 מקורי192לאאודי

מקורי440.04כןפורד מונדאו ש' 08-12כיסוי פלסטיק עליון פח חזית -145987408

85284JD00A14 - מקורי41.94כןניסאן קשקאי ש' 14-20קליפס למגן אחורי

V56580693017 - מקורי145לאסקודה קודיאק ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין

KD45501C012- ש' 12-16גשר  קד' תחתון CX-5 מקורי235.18לאמאזדה

V5H0806930A21 - מקורי160לאפולקסווגן גולף ש' - 21פח משקפיים קדמי ימין

6.41E+0505-10 מקורי1,393.00לאיונדאי טוסון ש' 05-10פח חזית

מקורי843.83לאטויוטה אוריס ש' 15-18גשר על' לפח חזית - 532051231015

863664P50012- גשר על' לפח חזיתi20 12-15 מקורי316כןיונדאי

מקורי4,678.30לאפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' ימ' - 18 (קסטום)2251262

868102P50013- מקורי519.1כןקאיה סורנטו ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

7841Z511- 'מקורי1,066.15כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13כנף קד' ימ

מקורי1,426.85לאשברולט טראוורס 17-23ביטנה לכנף קדמי שמאל - 2289004817

5220AD6317 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' שמ ASX מקורי1,287.00לאמיצובישי

V5E0809957L17- מקורי522כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קידמית שמאל

7722063T005PK22 - 'קרוסאובר - 22קשת לכנף קד' שמ SX4 מקורי508.8לאסוזוקי

V5H0805912K21 - (חלק קדמי) מקורי468כןפולקסווגן גולף ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

V8U0853718AGRU11 - ש' 11-18קשת לכנף קד' ימ' לצבע Q3 מקורי2,090.00לאאודי

23271691V 16 - מקורי862.19לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

F31017FMMA18 - 'טרייל ש' 15-23כנף קד' שמ X מקורי3,570.75לאניסאן

74165TLYH0119 - 'ש' - 19קשת לכנף קד' שמ CR-V מקורי1,808.70לאהונדה

638414BD0A18 - טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל X מקורי1,217.11לאניסאן

מקורי1,726.34כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' ימ' ללא חורים לקשת - 982314698020

59110FG00208-09 ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין B3 מקורי333לאסובארו

7660360110F003-08 מגן בוץ קד' ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי540לא08

5370A27507-09 ('אח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי366לא15

F31006UAMA21 - 'מקורי4,339.51כןניסאן קשקאי ש' - 21כנף קד' ימ



BK3Z16102A19 - מקורי187.38לאפורד טרנזיט ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי ימין

V3V007511115 - מקורי170לאסקודה סופרב ש' 15-22סט מגן בוץ קדמי ימין + שמאל

86820A400013- מקורי361.9כןקאיה קארנס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

D65152111C07-12 '5כנף קד' ימD 07-14 'מקורי778.57לאמאזדה 2 ש

V6R0821106H10- '5כנף קד' ימD 10-17 'מקורי1,385.00לאפולקסווגן פולו ש

68210314AE14 - 'מקורי354כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' ימ

54650H620019 - 'מקורי707לאיונדאי אקסנט 19-22בולם זעזועים קד' שמ

מקורי955.49לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לכנף קד' שמ' - 756024805016

מקורי698.37כןפיג'ו 208 ש' 15-19תומך כנף קד' ימ' - 980318738015

638106UA0A21 - 'מקורי2,092.96לאניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי351לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן בוץ קד' שמאל - 766220225019

54650S100019 - 'מקורי1,363.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20בולם זעזועים קד' שמ

מקורי2,028.43לאפג'ו 308 ש' 14-20כנף קד' שמ' -980216438014

מקורי351כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מגן בוץ קד' ימין - 766210224019

877113W00010- 'מקורי1,073.10כןקאיה ספורטג' ש' 10-12קשת לכנף קד' שמ

802833TA1A16 - מקורי343.31לאניסאן אלטימה ש' 16-18טפט קשת עליון לדלת קד' שמאל

60409FL0309P17 - מקורי5,900.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18דלת אח' שמאל

670020H010(ח) מקורי1,095.00כןטויוטה אייגו ש' 12-14דלת קד' שמ' -12

H21016UAMA21 - 'מקורי7,278.50כןניסאן קשקאי ש' - 21דלת אח' שמ

מקורי1,491.44כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ' -750744201113

863811R00011- ש' 11-18טפט ניצב לדלת אח' שמאל i25 מקורי285לאיונדאי אקסנט

מקורי11,676.21לאב.מ.וו 700 ש' 09-22דלת אח' שמ' - 4152742370116

A099811490014 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי583.38לא14-21

963656PA2B21 - מקורי466.69כןניסאן קשקאי ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

V1Z0959858BREH

מתג הרמת חלונות דלת קדמית שמאל 

מקורי217לאסקודה רומסטאר ש' 08-15- 08

963666PA2B

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי466.69כןניסאן קשקאי ש' - 2121

GHP950M20D(ח) משולש ניצב לדלת קד' שמ' - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי190.49כן18

77004J780020 - 'מקורי5,702.10כןקאיה אקס סיד - 20דלת אח' ימ

822D36UA1A21 - מקורי1,628.31כןניסאן קשקאי ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל

V5E6839698B5AP

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית ימין - 

מקורי183כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

V8T0857527DGRU12-'ש' 11-18כיסוי למראה חיצונית שמ Q3 מקורי1,293.00לאאודי

מקורי12,515.29לאב.מ.וו X1 ש' 13-21דלת אח' שמ' -4100746135116

5VX83LXHAA15 - 'מקורי2,277.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18פס קישוט לדלת קד' שמ

V6V0867365J5AP15 - מקורי322כןסקודה פביה ש' 15-21גומי אטימה לדלת קדמי שמאל

DL9A51RC0

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

V 1717-21 'ש CX-3 מקורי533.86כןמאזדה

963029265R(ח) 5D 10- '3/5מראה חיצונית שמD/CW 10-16 'מקורי1,024.06כןרנו מגאן ש

42417202

ידית חיצונית לדלת קד' ימין = שמאל - 

מקורי170.37לאשברולט ספארק 1515-18

DL9A51RD0 17 - 'ש' 17-21פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ CX-3 מקורי914.36כןמאזדה

מקורי110כןטויוטה קורולה ש' 08-10המשך מראה חיצונית ימ' 6011712030-08

876231Y0000011- '5כיסוי מראה חיצונית ימD 11-16 מקורי183לאקאיה פיקנטו



806406FK0D

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי609.68לאניסאן X טרייל ש' 15-23 18

DL335065010 - '4גומי גשם דלת קד' שמD 10-14 'מקורי100.11לאמאזדה 2 ש

863631Y3003D 13- 3טפט ניצב לדלת קד' שמאלD 13-16 מקורי122.4לאקאיה פיקנטו

V5F4831055A13- 'מקורי4,509.00לאסיאט לאון ש' 12-19דלת קד' שמ

86381B9000

טפט ניצב מוביל (קדמי) לדלת אח' 

מקורי158כןיונדאי i10 ש' 14-19שמאל -14

6700102260TK10-11 דלת קד' ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי2,862.99לא12

963026LB3AV 20 - 'מקורי924.16לאניסאן סנטרה ש' - 20מראה חיצונית שמ

4060A58914 - מקורי1,203.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22בולם זעזועים קדמי

5220J99813- 'מקורי1,897.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' ימ

מקורי240.53כןטויוטה קורולה ש' 10-13תומך ברזל כנף קד' ימ' -538281208010

638616PA0B(HYBRID) 22 - 'מקורי1,335.12לאניסאן ג'וק - 20קשת לכנף קד' שמ

663112R230(סטישין)09-12כנף קד' שמ' 09-12 עם חורים לספוליר CW i30 מקורי1,582.00כןיונדאי

KPF15613022 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין CX-5 מקורי239.62כןמאזדה

מקורי797.81כןפיג'ו 2008 13-19ביטנה לכנף קדמי שמאל -14 (ח)9677639180

868113K500(ח) מקורי147כןיונדאי סונטה ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל 08-09

מקורי5,411.17לאב.מ.וו 120 ש' - 20כנף קד' שמ' - 4100949243120

KPF151W20

קשת לכנף קד' ימ' - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי517.9לאמאזדה

5220G51213- 'כנף קד' ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,140.00כן16

7841S808- 'מקורי1,821.74לאפיג'ו 107 ש' 08-14כנף קד' ימ

מקורי1,946.11לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ' 756024215013-15

V7LA82110220 - 'כנף קד' ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי3,556.00כן15-22

מקורי811כןפורד פומה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין - 241896021

KPF151W30

קשת לכנף קד' שמ' - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי517.9לאמאזדה

מקורי732.76לאפיג'ו 208 ש' - 20תומך כנף קדמית ימין - 982738168020

V57A854815B

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

(AMBITION, STYLE) 18 - (מקורי347כןסקודה קארוק 18-21קדמי

V81A8537184W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ Q2 מקורי1,273.00לאאודי

FT4Z16102HV 15 - מקורי1,471.95לאפורד אדג' ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין

V57A8548209B9

פס קישוט לכנף קד' ימ' (חלק אחורי) - 

(STYLE) 1818-21 מקורי296כןסקודה קארוק

V11A821021F22 - 'ש' - 22כנף קד' שמ ID4 מקורי2,778.00לאפולקסווגן

59110FJ04012-ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין XV מקורי633לאסובארו

HC3Z16102H17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין F -350 מקורי2,105.71לאפורד

868121F51008- מקורי511.3לאקאיה ספורטג' ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

5370B05813- מקורי807לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי ימין בתא מנוע

מקורי450לאטויוטה ספייס וורסו 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -538065203011

מקורי4,132.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' שמ' - 20 (חשמלי)5380247110

V5F0821183B12 - 'מקורי85לאסיאט לאון ש' 12-19תומך לכנף קד' שמ

5370C15420 - (חלק קדמי) מקורי721כןמיצובישי טרייטון - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

B000910580(ח) מקורי1,013.38כןפיג'ו 108 ש' 15-20כנף קד' שמ'+ חור -15

538760D43014-16 מקורי1,280.31כןטויוטה יאריס ש' 14-19(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

90422FJ12012-15- ('ניצב אח) ש' 12-17טפט לדלת אח' ימין XV מקורי225לאסובארו

מקורי1,038.54לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי מראה חיצונית ימ' - 2340641818

מקורי2,318.90לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת קד' שמ' - 750724810016



80101EL030(ח) 4/5דלת קד' שמ' -08D 08-11 'מקורי7,678.10כןניסאן טידה ש

963746PA0E20 - מקורי380.69כןניסאן ג'וק - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' שחור

91059FL00019 - מקורי295לאסובארו פורסטר - 19כיסוי למראה חיצונית ימין

V3G1857507CA9B915- מקורי4,794.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מראה חיצונית שמאל

770033X00111- 'ש' 11-15דלת אח' שמ i35 מקורי2,595.00כןיונדאי אלנטרה

828303SG1A17 - מקורי416.05לאניסאן סנטרה ש' 17-19גומי אטימה לדלת אחורית ימין

67364T5A00315- מקורי305.96לאהונדה ג'אז ש' 15-19טפט לדלת קדמית שמאל

876102V15011- 'מקורי1,076.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מראה חיצונית שמ

877311F000(ח) מקורי885.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 06-09

91112SJ33019 - מקורי1,420.00לאסובארו פורסטר - 19כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

82661C501015 - מקורי260.7לאקאיה סורנטו ש' 15-20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

מקורי4,196.84כןרנו קליאו  5D 07-10דלת אח' ימ' 07-13 (ח)7751476192

8545GT12 - 'מקורי523.14כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת קד' ימ

8393654P000CE15 - מקורי367.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22טפט מאוזן עליון לדלת אח' שמאל

V5K695543510 - '5כיסוי מגב שמשה אחD 10-17 'מקורי72כןפולקסווגן פולו ש

76004A700013- מקורי4,152.90לאקאיה פורטה 13-18דלת קד' ימין

מקורי427.51לארנו קליאו  5D 07-10פס קישוט לדלת קד' שמ' 770147643407-10

6800384M2000016 - 'מקורי4,181.30כןסוזוקי סלריו 16-18דלת אח' ימ

מקורי143.41כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14טפט דלת קד' ימין -09 (ח)7592160030

8974921427

 ,S+, LS+, LS ) 21 - 'דלת אח' ימ

(  LSE21 - 'מקורי4,533.93לאאיסוזו די. מקס ש

מקורי2,318.90לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 750714810016

22197735D 20 - '4 ש' - 20כיסוי מראה חיצונית ימD/5/SW מקורי737.19לאפורד פוקוס

82831EY10A

גומי קדר דלת אח' שמ'-08 7מקומות 

מקורי95.61כןניסאן קשקאי ש' 08-14(ח)

V2GM857507K9B920 - 'מקורי809לאפולקסווגן טי קרוס - 20מראה חיצונית שמ

5735A48114- 'מקורי274לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גומי מסביב לחלון דלת אח' שמ

7010Y810 - 'מקורי1,910.20לאפיג'ו 3008 10-16פס קישוט עם ניקל לסף ימ

5705A57514- 'מקורי652לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גומי מסביב לחלון דלת קד' שמ

מקורי6,830.25לארנו קנגו 09-18דלת אח' שמ' -775147814209

3831554G0000017 - 'קרוסאובר 17-21כיסוי זרוע מגב שמשה אח SX4 מקורי33.5כןסוזוקי

983404841T21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין  C-4 מקורי270.09כןסיטרואן

863722S000(ח) טפט קשת דלת קד' ימין -10IX35 10-15 מקורי356כןיונדאי

828134EA0A14 - מקורי180.58לאניסאן קשקאי ש' 14-20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

מקורי323.65לאסיטרואן C-4  ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 984283628021

DFR750M3020 - ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין CX-30 מקורי479.74לאמאזדה

98311273XK21 - ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל  C-4 מקורי582.75כןסיטרואן

DFR750M5020 - ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין CX-30 מקורי351.48כןמאזדה

98232310XY20 - מקורי658.34כןפיג'ו 208 ש' - 20טפט לדלת אח' ימין

821006799R13- '5דלת אח' ימD 13-19  מקורי3,637.86כןרנו קליאו

7714662R000CB17 - מקורי231.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21טפט לדלת קד' שמאל

963650640R18 - 'מקורי372.43כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי2,043.77לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750787801015

98306608XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ  C-4 מקורי1,014.96לאסיטרואן

86383A500012-'טפט ניצב לדלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187לא/סטישין

V5NA857538AGRUV 17 - מקורי217לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין

98306609XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' שמ  C-4 מקורי1,042.02לאסיטרואן

801008636R13- מקורי4,838.88לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת קד' ימין



86393A5000(ח) טפט ניצב דלת אח' ימ' -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187לא/סטישין

V5NA839902B04117 - מקורי403כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22טפט לדלת אח' ימין

98306596XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ  C-4 מקורי1,042.02לאסיטרואן

86392A500012- 'טפט עליון לדלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187כן/סטישין

מקורי611.7לאפיג'ו 5008 17-21צילינדר לדלת קדמי שמאל - 981042358017

מקורי242.5לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 160818108012

V5Q0035507AH5FQ20 - מקורי817כןסקודה קאמיק - 20בסיס לאנטנה

8472862R20ZVRV 17 - 'מקורי240.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי מראה חיצונית ימ

801867095R13- מקורי1,465.18לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' ימ' עם חור

760032T000(ח) מקורי3,265.50כןקאיה אופטימה ש' 12-15דלת קד' שמ' -12

KD4557L30C01(ח) ש' 12-16חגורת בטיחות קד' ימין -12 CX-5 מקורי1,505.14כןמאזדה

KE7601KA00RD15- מקורי1,842.62כןניסאן ג'וק 15-19סט פסי קישטו לדלתות - אדום

מקורי1,256.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט לדלת קד' שמ' -73545709208

מקורי441.68כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 898193669017

V57A837911A5AP18 - מקורי428לאסקודה קארוק 18-21גומי אטימה לדלת קדמית שמאל

V2K7805588F21 - מקורי5,697.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21פח חזית

מקורי914.63לאאופל קרוסלנד X - 18פח חזית - 364267118

53202KK02020 - מקורי1,649.40כןטויוטה היילקס ש' 15-21קורה אנכית ימ' לפח חזית

641013X00314- ש' 11-15פח חזית i35 מקורי1,945.00לאיונדאי אלנטרה

GSH753150(ח) מקורי262.39לאמאזדה 6  ש' - 19כיסוי גשר על' לפח חזית - 19

165940N01013 - כיסוי עליון לפח חזית

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי186לא15

530280D13020 - מקורי1,007.33לאטויוטה יאריס ש' - 20קורת רוחב/פח חזית תחתון

641013Z001(בנזין) פח חזית -12CW/4D i40 12-15  מקורי2,639.00כןיונדאי

מקורי1,688.95לאטויוטה פריוס ש' 16-20קורת רוחב/פח חזית תחתון - 530281205019

53029SG0009P13 - מקורי2,581.00לאסובארו פורסטר 13-18פח חזית

מקורי3,305.00כןיונדאי H350 17-18פח משקפיים קדמי ימין - 716305900017

מקורי3,048.00כןיונדאי H350 17-18פח משקפיים קד' שמאל - 716205900017

532050E90121 - מקורי354.25לאטויוטה היילנדר - 21גשר על' לפח חזית

57168K0010

קורה אנכית שמ' לפח חזית - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי426.81כןטויוטה יאריס ש

57167K0010

קורה אנכית ימ' לפח חזית - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי426.81כןטויוטה יאריס ש

מקורי514.05כןפיג'ו 3008 17-21תומך פח חזית ימין - 981332878017

מקורי1,169.00כןיונדאי קופה ש' 02-05חיישן חמצן קדמי שמאל - 02 (ח)3921037530

04602TL0G03ZZ(ח) מקורי1,554.47כןהונדה אקורד ש' 12-15גשר על' לפח חזית -12

291341R51011 - ש' 11-18מגן רוח ימין i25 מקורי225לאיונדאי אקסנט

86353C800015 - כיסוי גשר על' לפח חזיתi20 15-20 מקורי646כןיונדאי

64101G200016 - מקורי4,345.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פח חזית מושלם

532050H04022 - ש' - 22גשר על' לפח חזית X מקורי1,551.09כןטויוטה אייגו

571040H03022 - ש' - 22קורת רוחב/פח חזית תחתון X מקורי1,876.79לאטויוטה אייגו

64101C170018 - מקורי5,811.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פח חזית

F25111HAMA11- מקורי262.08לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13גשר על' לפח חזית

מקורי941.61כןפיג'ו 508 ש' - 19קורה שמאל לפח חזית - 982705588019

F25114EAMH14- מקורי1,874.59לאניסאן קשקאי ש' 14-20גשר על' לפח חזית

53203B402006-11 מקורי667לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פח משקפיים קד' שמאל

5816077K01(ח) מקורי621לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח משקפיים קד' שמאל -09

קורת רוחב/פח חזית תחתון -226870911

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי472.53לא



64100H1040(ח) X 03- מקורי4,620.24כןיונדאי טרקאן ש' 03-08פח חזית

83917L100020 - מקורי85לאיונדאי סונטה ש' - 20וו וילון דלת אחורי

626634AT0A17 - מקורי1,043.39לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי מצננים תחתון

מקורי1,806.93כןשברולט טראוורס 13-16פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ' - 2292350013

GRT6508V3A0017 - טפט פנימי לדלת קד' ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי32.77לא18

H010M4CBAA15- טרייל ש' 15-23דלת קדמית ימין X מקורי8,163.76כןניסאן

V5E6839643JV120 - 'מקורי288כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט עליון לדלת אח' שמ

82651B901014- 'ש' 14-19ידית דלת קד' שמ i10 מקורי292לאיונדאי

87611B900014-16 'ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית שמ i10 מקורי267כןיונדאי

28790JD00A08 - 'מקורי97.59לאניסאן קשקאי ש' 08-14מגב שמשה אח

מקורי10,776.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14דלת שרות אח' שמ' -5332171807

מעצור לדלת קד' שמ' -171463711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי267.31לא

760044D010(ח) מקורי2,274.80כןקאיה קרניבל ש' 07-10דלת קד' ימין 07-10

G64111KAMA(ח) מקורי2,107.77כןניסאן ג'וק 10-14פח סף שמ' 10-11

6800162J00(ח) מקורי1,155.00כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10דלת קד' ימין 06-10

מקורי251.3לאשברולט ספארק 15-18זכוכית למראה חיצונית שמ' - 9541051715

793251Y00014- ש' 14-19ציר תחתון דלת קד' ימין i10 מקורי164לאיונדאי

מקורי2,965.99כןשברולט טראקס ש' 17-18מראה חיצונית ימ' - 4249752617

מקורי97.34לאשברולט טראקס ש' 17-18טפט לדלת אח' שמאל - 9538947617

V5JA857522D20 - מקורי283לאסקודה פביה ש' 15-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מראה חיצונית שמ' -879400262013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,160.91לא15

254000008R(ח) 4כפתור להרמת חלון בדלת נהג -09D 09-15 'מקורי772.5כןרנו פלואנס ש

V5E0839249A13 - מקורי209לאסקודה אוקטביה 13-16מעצור לדלת אחורית ימין = שמאל

BHS250981C13 - 4/5פס קישוט לדלת קד' ימיןD 13-18 'מקורי184.91כןמאזדה 3 ש

876202S390(8 פינים) מראה חיצונית ימ' -14IX35 10-15 מקורי2,220.08כןיונדאי

963741356RV 09 - '4כיסוי מראה חיצונית ימD 09-15 'מקורי392.84כןרנו פלואנס ש

מקורי446.39כןטויוטה פריוס ש' 07-12זכוכית מראה חיצונית ימ' -09 (ח)8793147190

DB2N6739515 - '4כיסוי בורג מגב שמשה אחD/5D 15-21 'מקורי18.17כןמאזדה 2 ש

KBY05802XE17 - ש' 17-22דלת קד' ימין CX-5 מקורי3,525.71לאמאזדה

822832374R13- 5טפט לדלת אח' ימיןD 13-19  מקורי527.94לארנו קליאו

מקורי370.11לאטויוטה קורולה ש' 08-10אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמאל -757401239008

V657857507JV 19 - 'מקורי1,063.00לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית שמ

819702YA0014- צילינדר דלת קד' ימיןIX35 10-15 מקורי57לאיונדאי

DB2H69181A5D 15- 4בית מראה חיצונית שמאלD/5D 15-21 'מקורי611.44כןמאזדה 2 ש

V8X0831403F20 - 'מקורי137לאסקודה אוקטביה ש' - 20ציר עליון = תחתון לדלת קד' שמ

YQ0006078018 - איירקרוס - 18טפט לדלת קד' ימין C3 מקורי377.87לאסיטרואן

YQ0006098018 - איירקרוס - 18טפט לדלת אח' שמאל C3 מקורי439.39לאסיטרואן

82661A605012- ידית דלת קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי384לא/סטישין

מקורי503.51כןפיג'ו 3008 17-21עוצר דלת אח' ימין = שמאל - 982046188017

963749835R13- 'מקורי259.01לארנו קפצ'ור ש'  13-22כיסוי מראה חיצונית ימ

6800363T0022 - 'קרוסאובר - 22דלת אח' ימ SX4 מקורי3,353.90לאסוזוקי

YQ000336XT18 - איירקרוס - 18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין C3 מקורי1,425.41לאסיטרואן

876111J00012 - 'זכוכית מראה חיצונית שמi20 12-15 מקורי187כןיונדאי

8.80E+5613- 'זכוכית למראה חיצונית שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי605.95כן15

95040059

אטם לדלת קד' (גומי גשם) שמ' -12 

מקורי254.8כןשברולט קרוז 08-20(ח)



V5H4833056E21 - 'מקורי3,843.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21דלת אח' ימ

BHS250M30A13- 4/5טפט לדלת אח' ימיןD 13-18 'מקורי212.25לאמאזדה 3 ש

963664CA0A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי619.94כןניסאן X טרייל ש' 1515-23

BHS250M60A13- 4/5טפט אח' חלון דלת אח' שמאלD 13-18 'מקורי137.33כןמאזדה 3 ש

H21003BAAB(ח) מקורי1,286.62כןניסאן אלמרה ש' 15-17דלת אח' ימ' -15

60009AL0009P15- ש' 15-18דלת קד' ימין B4 מקורי5,527.00כןסובארו

V5E383105220 - מקורי5,990.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20דלת קד' ימין

806711HB0A(ח) מקורי125.46כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ידית פנ' לדלת קד' שמ' -11

60409AL0109P15- 'ש' 15-18דלת אח' שמ B4 מקורי5,655.00כןסובארו

V5NB857507AB9B917 - 'מקורי1,034.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מראה חיצונית שמ

876211W01012- '4זכוכית מראה חיצונית ימD 12-16 'מקורי291.8לאקאיה ריו ש

מקורי529.55כןפיג'ו 5008 17-21טפט קישוט אחורי לדלת אח' ימין - 981381608017

670020R10013-'ש' 13-18דלת קד' שמ RAV-4 מקורי4,874.00לאטויוטה

813202L02009- (סטישין)09-12צילינדר דלת קד' ימין CW i30 מקורי758לאיונדאי

V5E4857507B20 - 'מקורי1,470.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מראה חיצונית שמ

V5NA839901B04120 - מקורי486לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22טפט לדלת אח' שמאל

מקורי1,001.29לאפורד פיאסטה ש' 09-12מראה חיצונית שמ' -175382409

H01016LEEA20 - 'מקורי11,303.41לאניסאן סנטרה ש' - 20דלת קד' שמ

8794542160A013-'ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי991.95כןטויוטה

831201W00012- 4אטם לדלת אחורית ימיןD 12-16 'מקורי141כןקאיה ריו ש

מקורי262.02לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט דלת אח' שמ' (אופקי) -759884205013

91036SG63316- מקורי1,980.00לאסובארו פורסטר 13-18מראה חיצונית ימין

GHR5673305D 13- '4/5מגב שמשה אחD 13-18 'מקורי52.32כןמאזדה 3 ש

963656PA2A20 - מקורי480.01כןניסאן ג'וק - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

7632B80414- מקורי1,065.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מראה חיצונית ימ'+איתות

91054AL03A20 - מקורי1,356.00לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

963026PA2A20 - 'מקורי1,355.59כןניסאן ג'וק - 20מראה חיצונית שמ

KD5350995D(ח) ש' 12-16טפט קשת לדלת אח' שמאל -12 CX-5 מקורי185.17כןמאזדה

5702A07908- '4מעצור לדלת קד' שמD 08-15 'מקורי252כןמיצובישי לנסר ש

8470168L11ZCGV 17 -19 'מקורי1,507.30כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מראה חיצונית ימ

7632B790WB

כיסוי מראה חיצונית ימ' עם איתות 

מקורי364כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22(לבן)-14

82870BR11B

פס קישוט לדלת אח' ימ' (7 מקומות) -

מקורי334.22לאניסאן קשקאי ש' 0808-14

מקורי8,431.30לאפיג'ו 5008 17-21דלת אח' ימ' - 981563868017

מקורי11,242.82לאסיטרואן ג'אמפי - 18דלת הזזה אח' ימ' בלי חלון - 981189788018

90422XC02A20 - מקורי129לאסובארו איבולטיס - 20טפט לדלת קד' ימין

V5TB837016A13 - מקורי821לאסקודה אוקטביה 13-16מנעול לדלת קדמית ימין

מקורי2,979.90כןפיג'ו 5008 17-21מראה חיצונית שמ' - 163522418017

V3C0951223E15 - מקורי463כןסקודה סופרב ש' 15-22צופר טונים גבוהים

V5Q095122115 - מקורי250לאסקודה סופרב ש' 15-22צופר טונים נמוכים

V2GM854939G9B920 - 'מקורי430לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי9,324.41לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת אח' ימ' - 257751020

מקורי1,073.00לאאיווקו  דיילי 15-18זכוכית עליונה מראה חיצונית שמ' - 580182399215

V5N085752213-'מקורי731לאסיאט אלהמברה ש' 13-18זכוכית למראה חיצונית ימ

מקורי68כןיונדאי מאטריקס 08-10פס קישוט לדלת קד' ימ' -08 (ח)8772217000

806401HB0A11-13 -(שחור) מקורי447.37לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ידית לדל קדמית

מקורי51כןיונדאי מאטריקס 08-10פס קישוט לדלת אח' שמ' -08 (ח)8773117000

מקורי983.95כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' שמ' - 13 (ח)2111826



963011HB0A13-(ידני) 'מקורי1,079.47לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מראה חיצונית ימ

2143358V 15 - 'מראה חיצונית שמ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי816.27כן19

72470TEDT0117 - 5טפט לדלת קד' שמאלD 17-22 'מקורי132.13לאהונדה סיווק ש

V2K3853536B9B916 - 'מקורי914לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי65.94כןטויטה אוריס ש' 07-09טפט ניצב דלת קד' שמ' -759221207007

963743AS0H13- 'מקורי370.56כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי מראה חיצונית שמ

16075127XT(ח) מקורי141.92כןפיג'ו 208 ש' 15-19כיסוי מראה חיצונית שמ' - 15

V1T0853516E9B916 - 'מקורי475לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פס קישוט לדלת קד' ימ

7575660050

טפט אנכי פלסטיק לדלת קד' שמאל -

09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי378.44לא13

83620B9020SDH14- 'ש' 14-19ידית פנ' לדלת אח' ימ i10 מקורי302לאיונדאי

מקורי761.81לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי למראה חיצונית שמאל - 2340641716

988111H00013- 'מקורי152.8לאקאיה ספורטג' ש' 13-15זרוע מגב שמשה אח

V5E3857522V 20 - 'מקורי290לאסקודה אוקטביה ש' - 20זכוכית מראה חיצונית ימ

8546X1(ח) מקורי804.86כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת הזזה ימ' -09

793903U000(ח) מקורי118.7כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מעצור לדלת קד' ימין -13

822B49307R17 - 4 ש' 17-23טפט אחורי לדלת אח' ימיןD מקורי166.53כןרנו גרנד קופה

79480B400014-'ש' 14-19מעצור לדלת אח' שמ i10 מקורי168לאיונדאי

B5J68535169B9(ח) מקורי78כןסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' ימ' -08

מקורי10,886.60לאשברולט טראוורס 17-23דלת אח' ימ' - 8439144317

V3V083924915 - מקורי185לאסקודה סופרב ש' 15-22עוצר דלת אח' ימין = שמאל

מקורי282.6כןשברולט קרוז 08-20גומי גשם לדלת אחורית ימין - 9527425014

963743136R14- מקורי172.58כןרנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי למראה חיצונית ימין

76980J700020 - מקורי361.7לאקאיה אקס סיד - 20עוצר דלת קד' שמאל

879080D59114- 'מקורי268לאטויוטה יאריס ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית ימ

877212W000CA12- 'מקורי1,384.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לדלת קד' שמ

86381B200014- מקורי98.9לאקאיה סול ש' 14-18טפט לדלת אח' שמאל

A117720010513-19 'דלת קד' שמ

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי10,878.47לא13-19

B5L695570710- 'מקורי154לאסקודה יטי 10-13זרוע מגב שמשה אח

V57A854970A9B9

המשך קשת לכנף בדלת אחורית ימין - 

מקורי156לאסקודה קארוק - 2222

DKY07202XC17 - 'ש' 17-21דלת אח' ימ CX-3 מקורי2,123.22לאמאזדה

DKY07302XC17 - 'ש' 17-21דלת אח' שמ CX-3 מקורי2,123.22לאמאזדה

מקורי16,963.25לאב.מ.וו X6 ש' 10-19דלת קד' ימין 4151738674214-19

8974780231

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי400.34לאאיסוזו די. מקס ש

164772000B22 - 'ש' - 22מראה חיצונית ימ Y מקורי423.08לאטסלה מודל

KR22691N75117-18 ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-3 מקורי149.34לאמאזדה

852920D08014- 'מקורי51.51כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי לזרוע מגב שמשה אח

963654973R13 - '5זכוכית למראה חיצונית ימD 13-19  מקורי391.92לארנו קליאו

מקורי506.51כןטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת אח' ימין פנימי -07 (ח)7597747020

B5J78537539B908- 'מקורי78כןסקודה רומסטאר ש' 08-15פס קישוט לדלת אח' שמ

83210A700013-15 'מקורי291.5לאקאיה פורטה 13-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ

V575854815R

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי444לאסיאט אטקה ש' 16-21קדמי) - 20 (קופרה)

V4M0821192H17 - ש' 15-21ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין Q7 מקורי948לאאודי

177010M060(ח) מקורי121כןטויוטה יאריס ש' 14-19בית פילטר חלק תחתון -14

V6F9821106B18 - 'מקורי1,457.00כןסיאט ארונה ש' - 18כנף קד' ימ

485100DA3114-16 'מקורי767.23לאטויוטה יאריס ש' 14-19בולם זעזועים קד' ימ



B00090448015 - 'מקורי988.31כןפיג'ו 108 ש' 15-20קישוט לכנף קד' שמ

5220J99713- מקורי1,897.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' שמ' ללא חור לקשת

868113U50013- מקורי974.7לאקאיה ספורטג' ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

638442034R10- (קדמי) 3/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/CW 10-16 'מקורי1,088.08לארנו מגאן ש

766210K14015 - מקורי711.63כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ קד' ימין

631011252R18 - 'מקורי1,331.33כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' שמ

מקורי955.49לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לכנף קד' שמ'756027801018-21

מקורי1,081.70לאוולוו XC90 ש' 15-22פס קישוט לכנף קד' ימ' - 3979004415

5035086300C1522- 'ש' - 22כנף קד' ימ C מקורי1,945.10לאג'ילי גיאומטרי

8403350QR01S222 - 'ש' - 22כנף קד' ימ E-HS9 מקורי12,922.76לאהונגצ'י

638605DA0A18 - 'פס קישוט לכנף קד' ימQX30 18-19 מקורי3,652.29לאאינפיניטי

877113U00013- 'מקורי888.2כןקאיה ספורטג' ש' 13-15קשת לכנף קד' שמ

מקורי782.33לאפיג'ו 3008 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין - 982528168017

V6F0864235A17 - מקורי70לאסיאט איביזה  ש' 17-22מבודד לכנף קדמית שמאל

7407A30213- 'מקורי999לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף קד' ימ

66321J700019 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' ימ' ללא איתותD מקורי2,736.00כןקאיה סיד

מקורי551.67לאפורד פיאסטה ש' 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין -186856809

V2Q0413031DS20 - 'מקורי685כןסקודה קאמיק - 20בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

LJ8Z16005A(חשמלי) מקורי6,760.72לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' ימ' - 22

מקורי2,289.08לאפיג'ו 2008 13-19כנף קד' ימ' - 982210488016

638440012R

 3D 13-(קדמי) ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי666.23כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

V5WA413023G20 - מקורי780לאסיאט לאון ש' - 20בולם קד ימ = שמ

מקורי596לאטויוטה פריוס ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל -538764707109

64543G500016 - מקורי249.3כןקאיה נירו 16-23פחית לכנף קדמית ימין

מקורי19כןטויוטה קורולה ש' 08-10קליפס ביטנה לכנף 477495801008-10

98142287DX17 - 'מקורי571.1לאפיג'ו 3008 17-21קישוט ניקל לכנף קד' שמ

638450015R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (קדמי) -13 

3D3/5D/CW 10-16 'מקורי718.28לארנו מגאן ש

LJ8Z16103A(חשמלי) מקורי1,598.47לאפורד מוסטנג 18-22ביטנה לכנף קדמי שמאל - 22

87620C125018 - 'מקורי5,952.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מראה חיצונית ימ

79490G500016 - 'מקורי94.1לאקאיה נירו 16-23מעצור לדלת אח' ימ

8253A09317 - 'ש' 17-19מגב שמשה אח ASX מקורי102.47כןמיצובישי

75976F401017 - טפט קדמי לדלת קד' שמאל קטן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי72.65כן22

88820G5000WK16 - מקורי1,349.20לאקאיה נירו 16-23חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

81310G501016 - מקורי694.1לאקאיה נירו 16-23מנגנון נעילה דלת קד שמאל

5757A540HA18 - 'פס קישוט ניקל לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,581.00כן21

77003J900018 - 'מקורי5,587.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת אח' שמ

5732A15118 - ציר דלת אחורית שמאל עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי381כן21

87620Q530020 - 'מקורי2,658.00כןקאיה סלטוס ש' - 20מראה חיצונית ימ

68460948AA20 - 'מקורי399.1לאדודג' ראם - 20זכוכית מראה קטנה חיצונית ימ

6201136001(EX) 18- 'מקורי10,214.50לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת קד' שמ

113065300A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי709.56לאטסלה מודל 3 ש' - 2121

מקורי141.28לאטויוטה וורסו 13-18זרוע מגב שמשה אח' - 852410509013

87549D900016 - מקורי162.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מדבקה שקופה לדלת אח' ימין

861901Y00011 - '5משולש קישוט למראה חיצונית ימD 11-16 מקורי112.1לאקאיה פיקנטו



מגב שמשה אח' - 852420206013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי40כן15

מקורי12,406.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת קד' שמ' -14 (ח)1371971080

79380G200016 - 'מקורי330כןיונדאי איוניק ש' 16-20עוצר דלת קד' שמ

75978F401017 - טפט לדלת אח' שמאל פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי176.31כן22

87620H806018 - 'מקורי2,607.50לאקאיה סטוניק - 18מראה חיצונית ימ

76523Q500020 - מקורי39.2לאקאיה סלטוס ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

A166730020515 - 'דלת אח' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי18,582.83לאש' 15-20

77511Q500020 - מקורי42כןקאיה סלטוס ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

86363G300018 - טפט לדלת קד' שמאלi30 - 18 מקורי288כןיונדאי

77523Q500020 - מקורי28.3כןקאיה סלטוס ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

86383G300018 - טפט אחורי לדלת אחורית שמאלi30 - 18 מקורי19כןיונדאי

8791042G0019 - 'ש' - 19מראה חיצונית ימ RAV-4 מקורי3,025.00כןטויוטה

מקורי5,637.53לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלת קד' ימין -14 (ח)9815742780

V3T0831051A(ח) מקורי4,562.00כןסקודה סופרב ש' 08-13דלת קד' שמ' -08

87751F1100V 16- מקורי3,241.80לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

מקורי2,915.11כןסיטרואן C-1 ש' 14-18דלת אח' שמ' - 14 (ח)1636415880

87731H840018 - 'מקורי743.8כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט לדלת אח' שמ

A166720020515 - דלת קד' ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי10,791.00לאש' 15-20

82860G5000

פס קישוט ניקל משקוף לדלת קד' ימ' 

מקורי384.8כןקאיה נירו 16-1816-23

מקורי140.6לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ' - 12 (ח)1608751180

A166720010515 - 'דלת קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי23,868.34לאש' 15-20

83850C1000

פס קישוט למסגרת דלת אח' שמ' - 15 

מקורי494כןיונדאי סונטה ש' 15-17(ח)

86372G600018 - 'פס קישוט עליון לדלת קד' ימGT LINE - 18 מקורי90לאקאיה פיקנטו

87724Q501020 - מקורי184.7לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט עליון לדלת קדמית ימין

82652G201016 - 'מקורי240לאיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי ידית חיצונית לדלת קד' שמ

87735Q501020 - 'מקורי116.1לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ

K63741HA1B(ח) מקורי114.06כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כיסוי מראה שמ' -11

98310A700013 - מקורי313.9כןקאיה פורטה 13-18זרוע מגב שמשה קד' שמאל

BHN9691C913 - '4/5כיסוי תחתון מראה חיצונית שמD 13-18 'מקורי74.14לאמאזדה 3 ש

D65150650G(ח) 5גומי גשם דלת קד' שמ' -09D 07-14 'מקורי135.7לאמאזדה 2 ש

983601G00015 - 'מקורי131.45לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגב שמשה אח

V8W5833052D20 - 'ש' - 20דלת אח' ימ A4 מקורי8,386.00לאאודי

76522Q5000

פס קישוט קשת עליון לדלת קדמית ימין 

מקורי50.3כןקאיה סלטוס ש' - 20- 20

V8V0831401

ציר דלת קדמית = אחורית שמאל עליון 

מקורי250לאסיאט לאון ש' 12-19= תחתון - 13

71312D7D00(ח) מקורי5,281.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פח סף שמאל - 15

82661Q580020 - מקורי485.8לאקאיה סלטוס ש' - 20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

963183BA0A(ח) מקורי64.46כןניסאן אלמרה ש' 15-17קישוט למראה חיצונית ימ' - 15

1748755

גומי לדלת אחורית ימין על הבודי 

סטיישן -11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,246.01כן

83220G6010

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי152.9לא



GHP950640F(ח) גומי גשם לדלת קד' ימין - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי144.2לא18

963744CA3A15 - 'טרייל ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית שמ X מקורי712.55לאניסאן

82651J700019 - 5/סטיישן ש' - 19ידית חיצונית לדלת קדמי שמאלD מקורי331.1לאקאיה סיד

82651J701019 - 5/סטיישן ש' - 19ידית חיצונית לדלת אחורית שמאלD מקורי331.1לאקאיה סיד

86190C700015 - 'קישוט משולש מראה חיצונית ימi20 15-20 מקורי267כןיונדאי

68274938AC14 - מקורי10,247.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22דלת קד' ימין

AF100ME10- (ברזל) 'כנף קד' שמ

מרצדס 210 קלאס E  ש' 10-

חליפי3,106.02לא11

AF101MA99-01 חליפי30.24כןמאזדה לנטיס ש' 99-04ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF102PEGTI 12 - חליפי506.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF128KI10- חליפי590.66כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF128NI14- 'חליפי1,692.37כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף קד' שמ

AF129PE99-07 ('קד) חליפי452.42כןפיג'ו 206 ש' 99-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF129SU13- חליפי906.02לאסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' ימ'  עם חור

AF12OPV 14 - חליפי1,396.02לאאופל מוקה 14-16כנף קד' שמ' עם חור

AF12SK01-08 'חליפי508.68לאסקודה פביה ש' 01-08כנף קד' ימ

AF12SU19 - 'חליפי1,983.05כןסובארו פורסטר - 19כנף קד' שמ

AF12VO15 - 'ש' 15-22כנף קד' שמ XC90 חליפי9,011.99כןוולוו

AF132KI

 5D/SW כנף קד' ימ'  ללא חור לאיתות

חליפי2,313.20כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש-13

AF135KI16 - חליפי394כןקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF135VW98-04 חליפי196.8כןפולקסווגן גולף ש' 98-04ביטנה לכנף קדמי ימין

AF136PE02-05 חליפי190.07כןפיג'ו  307 ש' 02-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF137SK12- חליפי510.88כןסקודה סיטיגו 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF137SU19-21 חליפי704.61כןסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF138MI07- 'קשת נוי לכנף קד' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי756.02לא15

AF139HY18 - 'חליפי1,592.05כןיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט עליון לכנף קד' שמ

AF139KI

ביטנה לכנף קידמית שמאל -18 (דגם 

חליפי380.04כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

AF139RE08- 'חליפי195.77כןרנו סימבול ש' 08-10כנף קד' שמ

AF141FI00-06 חליפי664.1כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF142AU12- ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי שמאל A6 חליפי680.02לאאודי

AF143CV16 - 'חליפי3,642.75כןשברולט קאמרו 16-20כנף קד' שמ

AF143FI00- חליפי664.1כןפיאט פונטו ספייס ש' 00-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF143ME14- (אלומיניום) 'כנף קד' ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי3,000.95כן14-21

AF144BM11- 'ש' 10-12כנף קד' שמ X3 חליפי3,806.02לאב.מ.וו

AF144KI13-15חליפי395.14כןקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF144PE08- 'חליפי705.01כןפיג'ו 207 ש' 08-12כנף קד' ימ

AF145AU11 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין A1 חליפי460.92כןאודי

AF145HY19 - 'חליפי749.22כןיונדאי אקסנט 19-22כנף קד' שמ

AF146CV19 - 'חליפי5,998.00כןשברולט בלייזר - 19כנף קד' שמ

AF147ME14 - 'כנף קד' שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,130.34כן18

AF147SK08-13 - חליפי592.8כןסקודה סופרב ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF147SU22 - חליפי766.7כןסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF149OP08-12 'חליפי806.02לאאופל קורסה ש' 08-10כנף קד' שמ

AF14AU13-16 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 חליפי886.55כןאודי

AF14VW93-97 (מרובע) 'חליפי486.02לאפולקסווגן גולף ש' 93-97כנף קד' שמ



53028B1011

קורה תומכת מצנן מים (מכלול מושלם) 

מקורי495.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-0906-11 (ח)

מקורי825.21לאאם ג'י ZS ש' 18-23פח חזית - 1022566918

53029XC00A9P20 - מקורי5,523.00לאסובארו איבולטיס - 20פח חזית

V8U0805594F11 - ש' 11-18פח חזית Q3 מקורי4,480.00לאאודי

D2650815 - מקורי2,218.72לאפורד אדג' ש' 15-18מאוורר + מנוע למעבה מזגן

64101J750020 - מקורי3,585.40כןקאיה אקס סיד - 20פח חזית

51231SJ0009P19 - מקורי1,236.00לאסובארו פורסטר - 19קורת רוחב/פח חזית תחתון

64101CR200V 19 - 5/סטיישן ש' - 19פח חזיתD מקורי3,625.30לאקאיה סיד

V4K08055942.0 19 - ש' 18-22פח חזית A6 מקורי6,202.00לאאודי

V4K0805594A3.0 19 - ש' 18-22פח חזית A6 מקורי3,330.00לאאודי

D2844615 - מקורי3,812.16לאפורד אדג' ש' 15-18גשר על' לפח חזית

V8XA805594D1.8 15 - ש' 11-18פח חזית A1 מקורי3,029.00לאאודי

D2718214 - מקורי11,930.95לאפורד טרנזיט ש' 14-21פח חזית עליון

68223400AA14 - מקורי2,981.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פח משקפיים קדמי ימין

פח משקפיים קדמי ימין 09-11 (ח)5321160240

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי257כן13

מקורי340.31כןפג'ו 308 ש' 14-20תומך פח חזית שמאל - 967441628014

5220C482(ח) ש' - 20קורה אנכית ימ' לפח חזית - 20 ASX מקורי108כןמיצובישי

5256C71220 - מקורי2,325.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20קורת רוחב/פח חזית תחתון

BBM453110H4D 09-12 4/5פח חזיתD 09-13 'מקורי1,327.51לאמאזדה 3 ש

5256B82315- מקורי320לאמיצובישי טרייטון 15-19משקף שמ' לפח חזית

BCW850A23C(ח) 4/5מוביל אויר גריל שמאל -09D 09-13 'מקורי158.99כןמאזדה 3 ש

MR482761R+L - 14מקורי56כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תפס תחתון עגול פנס אחורי

6512A68115 - מקורי128לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תפס למגן אחורי חיצוני

5256B17717 - ש' 17-19קורה אנכית שמ' לפח חזית ASX מקורי297כןמיצובישי

5256C06318 - גשר על' לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,383.00כן21

5256C11018 - תומך עליון ימין לפח חזית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי809כן21

B45A5215Y(ח) 4/5פח ניצב חזית -13D 13-18 'מקורי111.31כןמאזדה 3 ש

07DA6V53110E15-  4פח חזיתD/5D 15-21 'מקורי1,725.80לאמאזדה 2 ש

מקורי376.53כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16(ח) פח משקף שמ' קדמי -981471408014

D10E53110A17-18 ש' 17-21פח חזית CX-3 מקורי1,133.37לאמאזדה

64101A700113-15 מקורי3,277.00לאקאיה פורטה 13-18פח חזית

1312A315 - מקורי3.36כןפיג'ו 208 ש' 15-19תושבת מצנן

מקורי23.55כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18תפס למושב אחורי - 13 (ח)1609267180

מקורי3,136.18כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח חזית מושלם -532010290613

98376408XT

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 20 

(ACTIVE)20 - 2008 מקורי1,546.83לאפיג'ו

828774CE0A15- 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ X מקורי760.67לאניסאן

963026LB1A20 - 'מקורי1,412.54לאניסאן סנטרה ש' - 20מראה חיצונית שמ

V4H0951221B20 - מקורי193לאסקודה אוקטביה ש' - 20צופר טונים נמוכים

מקורי4,062.74לאשברולט טראקס ש' 13-16דלת אח' ימ' -9540052013

מקורי563.35כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין -13 (ח)7585102170

877211G01007-11 'מקורי264.1לאקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט לדלת קד' שמ

V2G0857521D

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

21-5D 18 'מקורי329לאפולקסווגן פולו ש

BHS257L30C0213- 4/5חגורת בטיחות (זכר) קד' ימיןD 13-18 'מקורי814.96לאמאזדה 3 ש

963657141R20 - מקורי299.13לארנו גרנד סניק ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין



7575602040

פנל פלסטיק למשקוף לדלת קד' שמאל 

מקורי401.4כןטויוטה קורולה ש' 13-13-18

876111Y30011-14 '5זכוכית מראה חיצונית שמD 11-16 מקורי234.9כןקאיה פיקנטו

808204CL0A15 - טרייל ש' 15-23גומי גשם לחלון דלת קדמית ימין X מקורי782.82לאניסאן

מקורי180.72כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כיסוי מראה חיצונית ימ' -9523063411

963027201R(ח) מקורי982.46כןרנו קנגו 09-18מראה חיצונית שמ' -12

V5E0959855AWHS17 - מקורי100לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מתג חלון קדמי = אחורי

V5NN831055B(אולספייס) מקורי8,471.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת קד' שמ' - 22

863813X00011- 'ש' 11-15טפט ניצב דלת אח' שמ i35 מקורי114כןיונדאי אלנטרה

07DAY07202XF15- '4דלת אח' ימD/5D 15-21 'מקורי2,842.59לאמאזדה 2 ש

826201Y000EQ(ח) 5ידית פנ' לדלת קד' ימ' -11D 11-16 מקורי157כןקאיה פיקנטו

D65167396(ח) 5כיסוי בורג מגב שמשה אח' -07D 07-14 'מקורי24.29כןמאזדה 2 ש

879310F12013- 'מקורי546.84כןטויוטה קורולה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית ימ

V565837119A

גומי סף תחתון דלת אחורי שמאל 

מקורי227כןסקודה קודיאק ש' 17-22חיצוני - 17

90422FJ07116- ש' 12-17טפט אנכי לדלת אחורית שמאל XV מקורי225לאסובארו

DFR5691N16420 - ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין CX-30 מקורי143.61לאמאזדה

H21005FAEA20 - 'מקורי5,763.70כןניסאן מיקרה - 20דלת אח' ימ

806B01KK0D10 - מקורי494.71לאניסאן ג'וק 10-14ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל

V654857705DRAAV 19 - מקורי1,424.00לאסקודה סקאלה - 19חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

828766FR0A18 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' ימ X מקורי925.13לאניסאן

822342603R20 - מקורי912.96כןרנו גרנד סניק ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

V654839698

גומי אטימה בבודי לדלת אחורית ימין - 

מקורי176לאסקודה סקאלה - 1919

מקורי733.25לאטויוטה קורולה ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) ימין -757100232013

7841Y2(ח) מקורי2,750.11כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף קד' ימ' - 09

מקורי221.47לאשברולט ספארק 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין (מושלמת) - 4245780015

98174915XT16 - 'מקורי878.3לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף קד' ימ

638121451R

פס קישוט לכנף קד' ימ' (קדמי) -12 

מקורי685.78כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

53875F410020 - ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,421.46כן22

LB5Z16039BA20 - 'מקורי2,814.32לאפורד אקספלורר ש' - 20קשת לכנף קד' שמ

LB5Z16038BA20 - 'מקורי2,814.32לאפורד אקספלורר ש' - 20קשת לכנף קד' ימ

768518188R

פס קישוט לכנף קד' שמ' (אחורי) -12 

מקורי498.68כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

ביטנה לכנף קדמי שמאל 538066006014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,134.75כן21

B00081528015- ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין C-1 מקורי566.6לאסיטרואן

86812A500012- ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי756לא/סטישין

V5E3821227

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי129כןסקודה אוקטביה ש' - 20 20

B00080728015- ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל C-1 מקורי597.13כןסיטרואן

מקורי1,975.32כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף קד' ימ' 980111208015-18

מקורי1,452.83כןשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל V 16-18 (ח)84062806

V5FA854815T

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי350כןסיאט לאון ש' - 20קדמי) - 21 (קופרה)

V5FF821022B21 - 'מקורי1,378.00לאקופרה פורמנטור - 21כנף קד' ימ

5370B57815- מקורי648כןמיצובישי טרייטון 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין חלק קדמי



V575854828DGRU

פס קישוט קדמי לכנף קד' ימ' - 21 

מקורי620לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

66321H90004D - 17 '5כנף קד' ימD/4D 17-22 'מקורי1,826.90כןקאיה ריו ש

638458384R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קד')  -

מקורי684.72כןרנו גרנד סניק ש' 1212-13

V575854827DGRU

פס קישוט קדמי לכנף קד' שמ' - 21 

מקורי620לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V575854820HGRU

פס קישוט אחורי לכנף קד' ימ' - 21 

מקורי572לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V3V0809957V 15-19 מקורי650לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

53836F401017 - תומך כנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי587.15כן22

V3V0809958DV 15-19 מקורי591לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

68270814AD18 - מקורי2,520.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ביטנה לכנף קדמי ימין

631010135RV 15 - 'מקורי666.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' שמ

V6F0821327D

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי79לאסיאט איביזה  ש' 17-22 17

538120H03015- מקורי853לאטויוטה אייגו ש' 15-21כנף קדמית שמאל

638405882R

ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי969.61כןרנו קליאו

87610A202013-15 '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית שמD מקורי1,736.90לאקאיה סיד

KD5350670B

אטם לדלת (גומי גשם)  אח' שמ' -12 

מקורי86.31כןמאזדה CX-5 ש' 12-16(ח)

8470268L11ZCC11 - 'מקורי1,507.30לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מראה חיצונית שמ

V1T0853515E9B916 - 'מקורי475כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פס קישוט לדלת קד' שמ

1618046780V 17 - 'מקורי1,529.38כןפיג'ו 3008 17-21מראה חיצונית שמ

1607512180

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי315.02כןפיג'ו 2008 1313-19

דלת אח' ימ' -4/5D 11 (ח)2172759

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי8,539.28כן

5801823557

זכוכית תחתונה מראה חיצונית שמ' - 

מקורי1,200.00לאאיווקו  דיילי 1515-18

G33C691G1A10- '4/5זכוכית מראה חיצונית ימD 09-13 'מקורי114.55לאמאזדה 3 ש

7723073S105PK20 - מקורי880.8לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

770033Z30012- 'דלת אח' שמCW/4D i40 12-15  מקורי4,899.00לאיונדאי

V2E1853535BJ07 - 'פס קישוט לדלת אמצעית שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי842כן11

76203TEXG0118 - 4זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD -18 'מקורי726.81כןהונדה סיווק ש

ציר עליון דלת קד' שמ' -687200206010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי161לא12

V3G0857521A15 - 'מקורי1,202.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי106.99כןפיג'ו 3008 17-21מגב שמשה קד' ימין - 161703958017

V3G0857538HGRU15-19 'מקורי532כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית ימ

804200013R09- '4ציר תחתון דלת קד' שמD 09-15 'מקורי520.53לארנו פלואנס ש

V3G0857537HGRU15-19 'מקורי342לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית שמ

דלת אח' שמ' -4/5D 11 (ח)1885271

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי5,622.34כן

מקורי2,846.22לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' שמ'750747801018-21

V658857508L20 - 'מקורי1,536.00כןסקודה קאמיק - 20מראה חיצונית ימ

V658857507L20 - 'מקורי1,536.00לאסקודה קאמיק - 20מראה חיצונית שמ



V5G1857507DM9B917 - 'מקורי1,285.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית שמ

V657857538BGRU20 - מקורי158כןסקודה קאמיק - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

83860A221013- '5/סטיישן ש' 13-18פס קישוט עליון ניקל לדלת אח' ימD מקורי227לאקאיה סיד

V657857521B

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,247.00כןסקודה קאמיק - 2020

67460T5A003ZZ15 - מקורי285.8כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת קדמית שמאל תחתון

BBY67202XJ5D -09 '4/5דלת אח' ימD 09-13 'מקורי2,723.72כןמאזדה 3 ש

מקורי240כןטויוטה אוונסיס 09-14כיסוי מראה חיצונית ימ' -879150591309

67920SWAH11ZZ15 - מקורי305.86לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת אחורית ימין תחתון

91112AN17021 - מקורי1,880.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מקורי1,309.90לאסיטרואן C-4  ש' 11-18פח חזית -967656878011

GHP953110B19 - מקורי1,214.04כןמאזדה 6  ש' - 19פח חזית

מקורי12.83לאטויוטה אוריס ש' 15-18קליפס לפנס אחורי - 814962801015

מקורי386.12כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח ניצב חזית - 520854205016

מקורי1,034.24לאלקסוס ES ש' 19-23תומך שמאל לפח חזית - 532033318019

מקורי2,407.11לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18פח חזית - 447880110315

571610K01012 - מקורי454.26לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קורת רוחב/פח חזית תחתון

מקורי298.67לאטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך ימין לפח חזית - 532025290711

מקורי298.67לאטויוטה ספייס וורסו 11-16תומך שמאל לפח חזית - 532035290511

מקורי1,902.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח חזית - 532054212016

מקורי1,010.07לאטויוטה קאמרי ש' - 18קורה תומכת פח חזית שמאל - 532030627018

מקורי1,688.95כןטויוטה RAV-4 ש' - 19גשר על' לפח חזית - 532054290619

גשר על' לפח חזית - 532056009018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,344.57כן21

מקורי1,870.20כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך שמאל לפח חזית - 532030290019

V5E3805588A20 - מקורי1,580.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פח חזית

7104EN11-ש' 11-14מוביל אוויר ימין C-4 מקורי401.78כןסיטרואן פיקסו

מקורי566.6כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18חצי מסגרת לפח חזית שמאל -13 (ח)721170

V575805588G16 - מקורי1,477.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פח חזית

מקורי808.85לאב.מ.וו 300 ש' 12-18תומך עליון לפח חזית - 5164724578913

מקורי106.7לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12פח ניצב חזית-520854201010

V6F080757117 - (לפנס) מקורי685כןסיאט איביזה  ש' 17-22שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי277.63כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16קורה תומכת מצנן מים שמאל -14 (ח)9677015180

כיסוי גשר על' לפח חזית 532926004003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי567.3לא08

5825080J1008-09 4/5גשר על' ימין לפח חזיתD 08-14 'ש SX4  מקורי386.3לאסוזוקי

מקורי1,091.72כןאופל אסטרה ש' 11-15פח משקפיים קדמי ימין 11-16 (ח)13307699

64101A9000(ח) מקורי4,151.70כןקאיה קרניבל ש' 15-20פח חזית 15-17

64101D400016- מקורי4,559.60לאקאיה אופטימה ש' 16-20פח חזית

מקורי56.65כןשברולט ספארק 11-15מוביל אויר לפח חזית - 11 (ח)95918635

92485A700013 - מקורי18.9לאקאיה פורטה 13-18קליפס לפנס אחורי

214760047R09- 4כיסוי גשר על' לפח חזיתD 09-15 'מקורי377.85כןרנו פלואנס ש

מקורי868.92כןטויוטה קורולה ש' 13-18קורת רוחב/פח חזית תחתון -13 (ח)5321802010

V5M0805588D10- מקורי3,619.00לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11פח חזית

64172A400016 - מקורי17.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קליפס לפנס ראשי

AF150CV13-15 'חליפי1,860.02לאשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ

AF151BM07- ש' 06-10כנף קד' ימ' +חור למתז X5 חליפי4,028.43לאב.מ.וו

AF151SK17- חליפי1,388.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כנף קדמית ימין

AF153OP-11 'חליפי1,200.66כןאופל אינסיגניה 11-16כנף קד' שמ



AF153VW01-05 חליפי172.14כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF155HY09-11 ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 09-12 חליפי235.2כןיונדאי

AF155OP11-12 חליפי305.82כןאופל אסטרה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF156FI06-10 חליפי883.82כןפיאט דובלו ש' 03-10כנף קדמי ימין

AF156MI07-09 ('קד) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי234.13כן15

AF157FI06-10 חליפי906.02לאפיאט דובלו ש' 03-10כנף קדמי שמאל

AF157PE08- חליפי296.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF157VW04- ('אח) חליפי245.79כןפולקסווגן גולף ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF158MI07-09 ('אח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי248.9כן15

AF158PE08- חליפי328.59כןפג'ו 308 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF159CV16-18 חליפי977.66כןשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF159MI08- 'חליפי1,523.73כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12קשת לכנף קד' ימ

AF161ME19 - 'חליפי2,506.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף קד' ימ

AF162TO11-'ש' 10-12כנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,506.02לאטויוטה

AF163ME19 - 'ש' -19כנף קד' ימ A קלאס W177 חליפי4,621.04כןמרצדס

AF164ME20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ GLB חליפי8,877.00כןמרצדס

AF164RE02-06 '5ביטנה לכנף קד' שמD 02-06 'חליפי100.22לארנו קליאו ש

AF165PE20 - חליפי577.23כןפיג'ו 208 ש' - 20תומך כנף קדמית שמאל

AF165SU08-09 ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין B3 חליפי298.65כןסובארו

AF166HY10-  כנף קד' ימ בלי חורIX35 10-15 חליפי901.94כןיונדאי

AF166TO19 -(אלומיניום)  'ש' - 19כנף קד' ימ RAV-4 חליפי4,504.49כןטויוטה

AF167ME17 - 'כנף קד' שמ

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי5,335.35כן-19

AF169OP17 - ש' 17-20כנף קדמי ימין עם חור X חליפי1,755.00כןאופל מוקה

AF16CV00-02  'חליפי352.46כןשברולט קווליר ש' 95-02כנף קד' שמ

AF16ME19 - 'חליפי2,506.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף קד' שמ

AF16VO15 - 'ש' 15-22פס קישוט לכנף קד' ימ XC90 חליפי908.4כןוולוו

AF16VW18 - 'חליפי3,263.15כןפולקסווגן אמארוק 13-18כנף קד' ימ

AF170HY19-20 חליפי265.61כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF172TO07- 'ש' 07-09כנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,106.02לאטויוטה

AF173SU10- ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל B4 חליפי396.02לאסובארו

AF173TO07-09 'ש' 07-09כנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,106.02לאטויוטה

625048757R18 - מקורי1,026.35לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גשר על' לפח חזית

מקורי176.09לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פח ניצב חזית - 898165341012

V5G0805588AC13 - מקורי3,284.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח חזית

מקורי10.34לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תפס חלון - 69880709

מקורי947.16כןטויוטה קאמרי ש' 15-17פח חזית -15 (ח)5321006150

מקורי3,075.73לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פח משקפיים קד' שמאל - 5164740011318

7104LK(ח) מקורי533.94כןפיג'ו 5008 10-16כיסוי עליון לפח חזית- 10

AD111AU05-07 'ש' 05-07פס קישוט לדלת קד' ימ A4 חליפי250כןאודי

AD112VW15 - 'מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי2,106.02לא15-22

AD116OPV 16 - 'חליפי1,806.02לאאופל אסטרה ש' 16-19מראה חיצונית שמ

AD122SZ08- (חשמלית) '4/5מראה חיצונית ימD 08-14 'ש SX4  חליפי960.02לאסוזוקי

AD124SZחליפי986.02לאסוזוקי ספלאש 09-15מראה חיצונית ימ' -09 חשמלית



AD125NI04-07  חליפי586.02כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מראה חיצונית שמ' חשמלי

AD126PE08- (מכנית לצבע) 'חליפי396.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14מראה חיצונית ימ

AD129NI14-  'חליפי320.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית שמ

AD12IS12- חליפי1,760.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית שמ' ניקל+איתות

AD135MA

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

חליפי210.02לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

AD143MA15 - ש' 12-16כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-5 חליפי186.02לאמאזדה

AD149NI18 - טרייל ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל X חליפי2,711.88כןניסאן

AD153TO

פס קישוט תחתון לדלת אחורית שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי1,094.96כןטויוטה

AD154TO

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי1,097.17כןטויוטה

AD159SK13 - 'חליפי1,386.92לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית שמ

AD164TO13 - 'ש' 13-18זרוע מגב שמשה אח RAV-4 חליפי218.16כןטויוטה

AD165MA17-18 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ CX-3 חליפי1,306.02לאמאזדה

AD169SK4D 13 - 'חליפי6,202.40כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' שמ

AD171MI17 - 'ש' 17-19זרוע מגב שמשה אח ASX חליפי323כןמיצובישי

AD172VW08-11 'חליפי1,435.20כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פס קישוט לדלת קד' שמ

AD173MI14-19 'חליפי2,000.02לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלת אח' ימ

AD175HY15- 'חליפי808.29כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

AD176FI

מראה חשמלית שחורה+חישן חום שמ' 

חליפי736.02לאפיאט פיורינו ש' 0909-17-

AD178FI10- חליפי886.02לאפיאט דובלו ש' 10-18מראה חיצונית ימ'+אתות

AD179TO19 - ש' - 19קישוט סף מדרכה ימין RAV-4 חליפי1,431.40כןטויוטה

AD184HY15 - טפט לדלת קד' ימיןi20 15-20 חליפי198.9כןיונדאי

AF174FO21 - 'חליפי730.86כןפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

AF174MI13- 'חליפי1,856.30כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' ימ

AF174SU10- ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין B4 חליפי396.02לאסובארו

AF175MI13-  'חליפי1,853.79כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' שמ

AF176AU19 - 'ש' - 19כנף קד' שמ Q3 חליפי4,852.80כןאודי

AF177AU19 - 'ש' - 19כנף קד' ימ Q3 חליפי4,852.80כןאודי

AF177MI20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ ASX חליפי1,263.95כןמיצובישי

AF177VW'ש' 97-06כנף קד' שמ LT חליפי350כןפולקסווגן

AF178BM12- 'חליפי3,960.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14כנף קד' שמ

AF17TO2WD 92-97 'חליפי798כןטויוטה היילקס ש' 92-97כנף קד' שמ

AF181AU20 - '4/5כנף קד' שמD 20 - 'ש A3 חליפי3,900.62כןאודי

AF181RE04-09 ('קד) 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 04-09 'חליפי249.44כןרנו מגאן ש

AF182TO08-09 'חליפי723.14כןטויוטה קורולה ש' 08-10כנף קד' שמ

AF183RE05-08 'חליפי957.76כןרנו מאסטר ש' 05-08כנף קד' שמ

AF183SK20 - 'חליפי1,288.60כןסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' ימ

AF185MI20 - חליפי3,178.14כןמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' ימ' עם חור

AF185OP20 - 'חליפי1,960.02לאאופל קורסה ש' - 20כנף קד' שמ

AF187VW10- '5כנף קד' שמD 10-17 'חליפי986.02לאפולקסווגן פולו ש

AF188HY11-13 ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין i35 חליפי382.28כןיונדאי אלנטרה

AF188RE09-11 'חליפי673.22כןרנו קנגו 09-18כנף קד' שמ

AF188VW09- 'חליפי1,201.80כןפולקסווגן גולף ש' 09-13כנף קד' ימ

AF189SZ09-  'חליפי1,625.00כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כנף קד' ימ

AF192PE12- חליפי501.97כןפיג'ו 208 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF196VW04-09 חליפי275כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF19HY01-07 'חליפי906.02לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03כנף קד' שמ



AF19RE20 - 'חליפי755כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף קד' ימ

AF19SK01-08 חליפי184.16כןסקודה פביה ש' 01-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF200CV13- 'חליפי1,882.25כןשברולט מאליבו ש' 13-15כנף קד' ימ

AF202TO10- 'כנף קד' ימ

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי901.49כן12

AF206TO09- 'כנף קד' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,499.24כן13

AF207CV16 - חליפי3,311.59כןשברולט מאליבו ש' 16-19כנף קד' ימ' ללא חור

AF208FO03- 'חליפי350כןפורד פיאסטה ש' 03-08כנף קד' שמ

AF208KI14- 'חליפי2,285.27כןקאיה סול ש' 14-18כנף קד' ימ

AF208VW08-11 'חליפי1,296.75כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10קשת לכנף קד' ימ

AF20RE91-98  'חליפי320.02לארנו קליאו ש' 91-98כנף קד' שמ

963029473R

מראה חיצונית שמ' חשמלית+ 

מקורי1,998.17כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16מתקפלת - 12 (ח)

מקורי178כןטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' ימין (ח)7596547010

מקורי362.49כןשברולט ספארק - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 4269957519

GCBN69181V 19 - 'מקורי880.48לאמאזדה 6  ש' - 19מראה חיצונית שמ

963669996R13 - '5זכוכית מראה חיצונית שמD 13-19  מקורי313.79כןרנו קליאו

79380A700013- 'מקורי103.7לאקאיה פורטה 13-18מעצור דלת קד' שמ

822828554R20 - מקורי224.81כןרנו קליאו - 20טפט לדלת אח' שמאל

8791522050C110- 'מקורי455.26כןטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי1,555.00לאפיאט דובלו ש' 10-18פס קישוט לדלת קד' שמ' -73549789510

7.70E+1507-11 'מקורי4,719.00כןיונדאי אקסנט ש' 07-11(ח) דלת אח' שמ

מקורי8,822.37לאב.מ.וו 120 ש' - 20דלת קד' ימין - 4151873706020

801008681R15 - מקורי3,057.57כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21דלת קד' ימין

H21005DAMA17 - 'דלת אח' ימQ30 17-21 מקורי8,574.09לאאינפיניטי

109229200D21 - מקורי131.32לאטסלה מודל 3 ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

77511J780020 - מקורי129.5כןקאיה אקס סיד - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

מקורי97.34כןשברולט טראקס ש' 17-18טפט אחורי לדלת קד' ימין - 9538947517

מקורי4,556.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת אח' ימ' -670034718013

802842966R13 - מקורי792.74כןרנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת קד' ימין

BHN968720A02

 5D 17 - גומי סף לדלת קדמית שמאל

מקורי37.59כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

85770A6000RY13- כיסוי סטריקר

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי406לא/סטישין

801011879R16 - 'מקורי816.76לארנו טווינגו ש' 16-18דלת קד' שמ

A205730010514 - 'דלת אח' שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,530.20לא14-21

108351901D21 - מקורי660.78לאטסלה מודל 3 ש' - 21טפט שוכב לדלת קדמית שמאל

מקורי260כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת קד' שמאל -13 (ח)7575647020

מקורי256.36כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת קד' ימין -757554702013

963730986R16 - 'מקורי163.48לארנו טווינגו ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי457כןפיאט טיפו ש' 16-18טפט ניצב לדלת אח' שמאל - 73563198916

768504CE0A15 - טרייל ש' 15-23פלסטיק סף ימין X מקורי2,301.42לאניסאן

808206790R16 - 'מקורי631.63לארנו טווינגו ש' 16-18פס קישוט לדלת קד' ימ

77004C500015- מקורי8,646.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20דלת אחורית ימין

808321867R

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

מקורי186.04לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-1715-23

V575831052D16 - מקורי3,960.00כןסיאט אטקה ש' 16-21דלת קד' ימין

832101R00011- 'ש' 11-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ i25 מקורי23לאיונדאי אקסנט

8392168P000000CBM16 - מקורי145.8כןסוזוקי בלנו ש' 16-18טפט קשת לדלת קד' ימין



מקורי83.13לאסיטרואן ברלינגו - 19טפט לדלת קד' שמאל - 982217148019

963017708R18 - 'מקורי782.66לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית ימ

מקורי8,895.00לאלקסוס NX ש' 15-23דלת אח' שמ' 670047802018-21

8470178K00ZDL06 - 'מקורי1,368.60לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מראה חיצונית ימ

87621A2020

זכוכית מראה חיצונית ימ' 5D/SW ש  -

מקורי646.8לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

V3G0837475EVNH

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי783כןפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

879150D20012-13 'מקורי419.23כןטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית ימ

82220A2010(ח) 5/סטיישן ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) ימין ניקל-13D מקורי169.9כןקאיה סיד

76208TARG0118 - 'מקורי2,657.88לאהונדה ג'אז ש' 15-19מראה חיצונית ימ

28216CJ00011-13 מקורי424.23כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13בסיס אנטנה

V3Q095122115 - מקורי381לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23צופר טונים נמוכים

794103K00011- 'ש' 11-15ציר תחתון דלת קד' שמ i35 מקורי126לאיונדאי אלנטרה

876102P35013-  'מקורי2,991.70לאקאיה סורנטו ש' 13-15מראה חיצונית שמ

8470161M30ZCFV 17-19 'מקורי695.5כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מראה חיצונית ימ

98200820ZR19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לדלת קד' שמ C-5 מקורי1,611.78לאסיטרואן

963745777R18 - 'מקורי187.05לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית ימ

מקורי7,695.00לאפיאט 3D 08-20 500דלת קד' ימין -5201189808

V7N0831055AF(ח) מקורי12,904.00כןסיאט אלהמברה ש' 13-18דלת קד' שמ' - 13

H0101HV0MA14- 'מקורי3,711.63לאניסאן קשקאי ש' 14-20דלת קד' שמ

V65783990219 - מקורי216כןסקודה סקאלה - 19טפט לדלת אח' ימין

91036SJ582(ספורט) מקורי1,240.00לאסובארו פורסטר - 19מראה חיצונית שמ' - 19

821403X000(ח) ש' 11-15גומי קדר לדלת קד' ימין -11 i35 מקורי147כןיונדאי אלנטרה

V5NB857507AD9B9V 17 - 'מקורי2,056.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מראה חיצונית שמ

H21014EAMA14- 'מקורי5,832.51לאניסאן קשקאי ש' 14-20דלת אח' שמ

V654857531

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי94לאסקודה סקאלה - 2019 (ספורט)

8393252R010CE17 - מקורי191.1לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21טפט לדלת אח' שמאל

963734EA8E14- 'מקורי655.1לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית ימ

V6548374752ZZ

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי240לאסקודה סקאלה - 2019 (ספורט)

מקורי117.26לאטויוטה וורסו 09-12טפט דלת קד' ימין  ניצב -759235211009

מקורי5,653.61כןסיטרואן C-4  ש' - 21דלת קד' ימין - 983427288021

963744EA8E14-  'מקורי632.36כןניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית שמ

B63B691N727V 17 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי144.85כן18

TK48691N7A6417 - 'ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי321.6כןמאזדה

87731C520015- 'מקורי1,697.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

V575837902A041

טפט לדלת קד' ימין - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי613כןסקודה קארוק

822832146R16 - מקורי761.74לארנו קדג'אר 16-20טפט לדלת אח' ימין

806B04EH0A

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין = שמאל -

מקורי623.44לארנו קדג'אר 16-20 16

77003F100016- מקורי6,678.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21דלת אחורית שמאל

806B04EH0B

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי243.78לארנו קדג'אר 16-20שמאל - 16

V6C0035849H17 - מקורי206כןסקודה ראפיד ש' 13-18מוט אנטנה

V566857508D17-20 'מקורי1,528.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

KB7W50640C17 - ש' 17-22גומי גשם חיצוני לדלת קד' ימין CX-5 מקורי153.29כןמאזדה

DG8S69121B17 - 4מראה חיצונית ימיןD/5D 15-21 'מקורי1,223.15לאמאזדה 2 ש



828C73395R

פס קישוט לדלת אח' שמ' (אדום) - 13 

מקורי522.71כןרנו קליאו  5D 13-19(ח)

963747201R18 - 'מקורי260.46לארנו קפצ'ור ש'  13-22כיסוי מראה חיצונית ימ

82220J770020 - מקורי279.9כןקאיה אקס סיד - 20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

963664523R17 - '4 ש' 17-23זכוכית מראה חיצונית שמD מקורי304.62כןרנו גרנד קופה

963066605R17 - '4 ש' 17-23כיסוי תחתון מראה חיצונית שמD מקורי214.29כןרנו גרנד קופה

76004A900115- מקורי7,029.00לאקאיה קרניבל ש' 15-20דלת קדמית ימין

963019417R17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD מקורי2,014.94לארנו גרנד קופה

82250A900015- מקורי281.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20טפט לדלת קדמית שמאל

82260A900015- מקורי281.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20טפט לדלת קדמית ימין

GRW969121A19 - 'מקורי589.31לאמאזדה 6  ש' - 19מראה חיצונית ימ

GRW969181A19 - 'מקורי620.69לאמאזדה 6  ש' - 19מראה חיצונית שמ

מקורי40.6לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי זרוע מגב שמשה אח' -852924201013

מקורי267.38כןפורד פיאסטה ש' 09-12טפט עומד דלת אח' ימ' -09 (ח)1717207

8983288526

 LS) 21 - 'מראה חיצונית שמ

(PREMIUM21 - 'מקורי3,598.87לאאיסוזו די. מקס ש

A253720030515- 'דלת קד' שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי19,164.95לאש' 15-21

81310H801017 - 5צילינדר לדלת קדמי שמאלD/4D 17-22 'מקורי574.9כןקאיה ריו ש

81320H802017 - 5צילינדר לדלת קדמי ימיןD/4D 17-22 'מקורי574.9כןקאיה ריו ש

GBFT50M4019 - מקורי196.96כןמאזדה 6  ש' - 19טפט ניצב לדלת אח' שמאל

GJT169181HV 13-16 'מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי927.79לא18

מקורי42לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגב שמשה אח' -852424204013

H0101BA6MC10- 'מקורי3,875.48לאניסאן ג'וק 10-14דלת קד' שמ

877522T000(ח) מקורי1,156.00כןקאיה אופטימה ש' 12-15כיסוי סף ימין -12

5725A16513- תחתון R=L 'מקורי517כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גומי גשם לדלת קד

V6V6809601C15 - מקורי1,863.00לאסקודה פביה ש' 15-21פח סף שמאל

מקורי131.92לאטויוטה ספייס וורסו 11-16טפט קשת לדלת קד' שמ' -759245211009

96302HV50AV 14 - 'מקורי2,605.26לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית שמ

764190230R20 - מקורי1,433.01כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

71322A6D00(5D) 12- פח סף קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי5,759.00לא/סטישין

DA6T691G7

זכוכית למראה חיצונית שמאל 15-16 

5D4D/5D 15-21 'מקורי84.68כןמאזדה 2 ש

V7C08985539B918 - 'מסגרת מראה חיצונית שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,019.00לא22

מקורי1,308.14לאשברולט טראקס ש' 13-16קישוט סף ימ' -9537411313

V6V083924915 - מקורי148לאסקודה פביה ש' 15-21עוצר דלת אח' ימין = שמאל

963736CA9A19 - 'מקורי278.64לאניסאן אלטימה ש' - 19כיסוי מראה חיצונית ימ

V8U1857409FSP912-'ש' 11-18מראה חיצונית שמ Q3 מקורי1,707.00לאאודי

8773125500CA03-06 'מקורי98לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פס קישוט לדלת אח' שמ

104132200H21 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ S מקורי1,957.27לאטסלה מודל

DB2M508V215- 4טפט לדלת אחורית ימיןD/5D 15-21 'מקורי68.1לאמאזדה 2 ש

מקורי205.31כןטויוטה אוונסיס 09-14טפט לדלת אח' שמאל -757080501009

מקורי101.18כןטויוטה אוונסיס 09-14טפט לדלת קד' שמאל -757560501009

60009FL0009P17 - מקורי5,100.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18דלת קד' ימין

821013264RCW 13- '3/5דלת אח' שמD/CW 10-16 'מקורי1,100.00כןרנו מגאן ש

H01016UAMA21 - 'מקורי12,849.65כןניסאן קשקאי ש' - 21דלת קד' שמ

963010192RCW 10- 3/5מראה חיצונית ימ' מתקפלתD/CW 10-16 'מקורי1,674.13לארנו מגאן ש



V56583924917 - מקורי165לאסקודה קודיאק ש' 17-22מעצור לדלת אחורית ימין = שמאל

963016UN2A21 - 'מקורי3,457.88כןניסאן קשקאי ש' - 21מראה חיצונית ימ

90422SG08013 - מקורי225כןסובארו פורסטר 13-18טפט עליון לדלת אח' ימין

מקורי243.26כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט קדמי לדלת אח' ימין - 750754208013

963026UN2A21 - 'מקורי3,457.88כןניסאן קשקאי ש' - 21מראה חיצונית שמ

828769138RCW 13- '3/5פס קישוט לדלת אח' ימD/CW 10-16 'מקורי393.67כןרנו מגאן ש

מקורי777.04לאטויוטה קורולה ש' 13-18מנוע מיכל מתזים -853300203013

802840004R5D,CW 10- 3/5טפט לדלת קד' ימיןD/CW 10-16 'מקורי272.87כןרנו מגאן ש

71312A6D2012- (סטיישן) 'פח סף שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,050.00לא/סטישין

מקורי208.05לאטויוטה קורולה ש' 13-18צופר -865200214013

V2G0857521B18-20 '5-זכוכית מראה חיצונית שמD 18 'מקורי318לאפולקסווגן פולו ש

מקורי5,653.61לאסיטרואן C-4  ש' - 21דלת אח' ימ' - 983427298021

808714EA0A14- 'מקורי470.54כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לדלת קד' שמ

V5G3857755BYLZ13 - 'מקורי943לאסקודה אוקטביה 13-16חגורת בטיחות נקבה קד' שמ

מקורי669.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימ' שחורה 2X4 -12 (ח)8980653193

760031D010(ח) מקורי2,051.60כןקאיה קארנס ש' 07-10דלת קד' שמ' 07-08

V2G0837205GGRU

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי495לאפולקסווגן טי קרוס - 20שמאל - 20

טפט ניצב לדלת אח' שמ'-5D  03 (ח)96349122

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי69.22כן5

828765963R09- (לצבע) '4פס קישוט לדלת אח' ימD 09-15 'מקורי403.98כןרנו פלואנס ש

7751361M00

טפט קשת עליון לדלת קד' ימין = 

מקורי411.8לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 13-16שמאל - 13

מקורי335.6כןרנו קליאו  5D 11-13טפט לדלת אח' ימ'- 11-12 (ח)8200334292

826511Y02011- '5ידית ניקל דלת אח' שמD 11-16 מקורי153.3לאקאיה פיקנטו

86391A700013- מקורי54.3כןקאיה פורטה 13-18טפט ניצב לדלת אח' ימין

801017896R13- '5דלת קד' שמD 13-19  מקורי3,931.10כןרנו קליאו

BBP16748212- 'ש' 12-16מנוע מגב שמשה קד CX-5 מקורי348.09כןמאזדה

דלת אח' שמ' -SW 11 (ח)2172764

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי5,129.11כן

A156730020515-19 'ש' 13-19דלת אח' ימ GLA X156 מקורי10,363.40לאמרצדס

6QR51GW7AB14 - 'מקורי2,837.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מראה חיצונית שמ

63563FL37018 - ש' - 18טפט עומד לדלת קד' שמאל XV מקורי225כןסובארו

מקורי735.51לאוולוו XC-60 ש' 08-17כיסוי מראה חיצונית שמ' - 3982191414

מקורי489.47לאפיג'ו 3008 17-21טפט לדלת קד' שמאל - 981155858017

דלת קד' ימין טפט ניצב  759756010003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי199.44לא08

821017426R13-17 'מקורי2,943.75כןרנו קפצ'ור ש'  13-22דלת אח' שמ

877523W00010- מקורי1,575.60לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פלסטיק סף ימין

מקורי5,534.77כןפיג'ו 208 ש' - 20דלת קד' ימין - 982757758020

8473084M0000016 - מקורי441.9לאסוזוקי סלריו 16-18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

963015FA0C(דגם ספורט) מקורי1,825.43לאניסאן מיקרה - 20מראה חיצונית ימ' - 20

8470154PD1ZCE15 - 'מקורי1,666.10כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מראה חיצונית ימ

V2K3853535B9B916 - 'מקורי198לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פס קישוט לדלת אח' שמ

V8X0857527FGRU

כיסוי למראה חיצונית שמ' (הכנה 

מקורי513כןאודי A1 ש' 11-18לצבע) -11 (ח)

287812906R15 - 'מקורי396.12לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זרוע מגב שמשה אח



V5TA839016L20 - מקורי1,173.00לאסקודה קאמיק - 20מנגנון נעילה דלת אח ימין

מקורי181כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פס קישוט לדלת קד' שמ' -07 (ח)735410812

KB9W69181AV 17 - 'ש' 17-22מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי513.58לאמאזדה

A253730730415- 'דלת אח' שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי23,754.12לאש' 15-21

DB9L68740A0215 - 4כיסוי סף מדרכה אחורי שמאלD/5D 15-21 'מקורי48.19כןמאזדה 2 ש

806077319R17 - 4 ש' 17-23ידית חיצונית לדלת קדמית שמאלD מקורי630.51לארנו גרנד קופה

87626G500016- מקורי117.5לאקאיה נירו 16-23כיסוי למראה חיצונית ימין

879400F120

מראה חיצונית שמ' 

מקורי2,108.00לאטויוטה וורסו 13-18+חשמל+חימום+איתות -14

87722G500016- מקורי1,377.30כןקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קדמית ימין

BCJH50M10C4D 19 - 4/5טפט ניצב לדלת קד' ימיןD -19 'מקורי139.61כןמאזדה 3 ש

801013346RV 13 - 'מקורי2,995.52לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת קד' שמ

87732G500016- מקורי911.9כןקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת אחורית ימין

861827001DW0121 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ U5 מקורי5,184.56לאאיוויז

מקורי1,951.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מראה חיצונית שמ' - 1378455522

801009178R(ח) מקורי2,734.00כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת קד' ימין - 15

68263392AA20 - 'מקורי337.7לאדודג' ראם - 20כיסוי מראה חיצונית ימ

8773225000CA(ח) מקורי123כןיונדאי אקסנט ש' 00-02פס קישוט לדלת אח' ימ' -00

76004C800015-דלת קד' ימין ללא הכנה לפס קישוטi20 15-20 מקורי4,503.00כןיונדאי

876071W00012 - 4כיסוי תחתון מראה חיצונית שמאלD 12-16 'מקורי23.6לאקאיה ריו ש

77003C103015-'מקורי6,193.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17דלת אח' שמ

87620A7BC016 - 'מקורי2,505.40לאקאיה פורטה 13-18מראה חיצונית ימ

76004D700015- מקורי5,433.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת קדמית ימין

963019124R14 - 'מקורי1,679.78לארנו טראפיק ש' 14-22מראה חיצונית ימ

808200752R(ח) מקורי765.6כןרנו טראפיק ש' 14-22פס קישוט לדלת קד' ימ' - 14

V4G1857410AE01C15 - 'ש' 12-17מראה חיצונית ימ A6 מקורי4,737.00לאאודי

8984887733

 LS) 21 - טפט עומד לדלת אחורית ימין

מקורי244.21לאאיסוזו די. מקס ש' - 21)

מקורי243.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת אח' שמאל-757564704016

82110G600017 - אטם לדלת (גומי גשם) שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי201.8לא

828766864R20 - 'מקורי1,640.62לארנו קליאו - 20תושבת פס קישוט לדלת אח' ימ

7575347010

טפט עליון (קשת) לדלת קדמית ימין - 

מקורי397.5כןטויוטה פריוס ש' 1616-20

985102W50017 - 'מנוע למיכל מתיז מים קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי252כן

821003929R16 - 'מקורי4,426.65לארנו זואי 16-20דלת אח' ימ

87620C808015-18 מראה חיצונית ימ' מתקפלתi20 15-20 מקורי1,850.00לאיונדאי

828208208R15 - 'מקורי1,742.84כןרנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת אח' ימ

AF20SE17 - חליפי456.45כןסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF210CI10- פיקסו ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי שמאל C-3 חליפי453.81כןסיטרואן

AF211SZ15 - 'חליפי960.02לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18כנף קד' ימ

AF213HY10- חליפי486.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF214HY10- חליפי486.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF215VW20 - 'חליפי1,496.02לאפולקסווגן טי קרוס - 20כנף קד' ימ

AF217VW08- 'חליפי1,097.72כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10כנף קד' ימ

AF218CI15- ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל C-1 חליפי507.56כןסיטרואן

AF21MI08-09 'חליפי1,575.60כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09כנף קד' שמ

AF21VO19 - 'ש' 16-19כנף קד' שמ S90 חליפי10,025.64כןוולוו

AF221CI10- ש' 10-16ביטנה לכנף קדמי ימין C-3 חליפי342.93לאסיטרואן

AF222TO09- 'חליפי906.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12כנף קד' שמ



AF223TO09 - 'חליפי901.94כןטויוטה פריוס ש' 07-12כנף קד' ימ

AF223VW10- 'חליפי2,095.49כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15כנף קד' ימ

AF224CV16 - 'חליפי1,980.27כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ

AF224VW10- 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 10-17 'חליפי457.52כןפולקסווגן פולו ש

AF225FO03-06 'חליפי567.8כןפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף קד' שמ

AF227CI11-12  ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין  C-4 חליפי387.32כןסיטרואן

AF228TO13 - ביטנה לכנף קדמי ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי640.02לא15

AF228VW11- ('אח) חליפי763.14כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF22CV04-07 'חליפי446.71כןשברולט מאליבו ש' 04-07כנף קד' שמ

AF230FO08-11 'חליפי898כןפורד פוקוס ש' 08-11כנף קד' שמ

AF230VW21 - 'חליפי1,351.50כןפולקסווגן גולף ש' - 21כנף קד' ימ

AF231CV11 - 4/5כנף קד' ימ' ללא חור לאיתותD 11-17 'חליפי1,101.87כןשברולט סוניק ש

AF232CV11 - 4/5כנף קד' שמ' ללא חור לאיתותD 11-17 'חליפי1,100.49כןשברולט סוניק ש

AF235BM17 - 'חליפי6,348.75כןב.מ.וו 500 ש' - 17כנף קד' שמ

AF235VW11- חליפי344כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF239CV15 - חליפי960.41כןשברולט סילברדו 13-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF239FO09- 'חליפי836.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12כנף קד' ימ

AF241CV15 - 'חליפי6,806.02לאשברולט סילברדו 13-19כנף קד' ימ

AF242BMV 14-17 'חליפי4,968.66כןב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' ימ

AF245BM

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק קדמי - 

חליפי1,393.71כןב.מ.וו X5 ש' 1313-18

AF246BM15 - 'ש' 10-19פס קישוט לכנף קד' שמ X6 חליפי1,988.78כןב.מ.וו

AF24DG20 - חליפי1,600.72כןדודג' ראם - 20כנף קד' שמ' ללא חורים לקשת

AF251BM13 - 'ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ X5 חליפי1,902.08כןב.מ.וו

מקורי236כןטויוטה קורולה ש' 13-18אנטנה -13 (ח)8610102310

V5E38372252ZZ

ידית פנימית לדלת קד' = אח' שמאל - 

מקורי123כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

861798030ELP21 - 'ש' - 21דלת אח' שמ U5 מקורי9,149.52לאאיוויז

821014570R(ח) מקורי2,059.82כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת אח' שמ' 15-17

68401395AA20 - 'מקורי1,430.45לאדודג' ראם - 20זכוכית גדולה מראה חיצונית שמ

מקורי219.4לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט ניקל עליון לדלת אח' ימ' - 735903600018

87722J7CA020 - 'מקורי713.1כןקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

87721B900014-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' שמ i10 מקורי930כןיונדאי

828770700R(ח) 5D 13- '3/5פס קישוט לדלת אח' שמD/CW 10-16 'מקורי1,427.10כןרנו מגאן ש

V8Y0837879AGRU

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

מקורי107לאסקודה אוקטביה ש' - 20 20

802D36LE0A20 - מקורי553.91לאניסאן סנטרה ש' - 20טפט לדלת קד' שמאל

833300012R

טפט לדלת אח' חלון אחורי ימין -13 

מקורי279.98כןרנו מגאן ש' 5D3/5D/CW 10-16 (ח)

802D26LE0A20 - מקורי390.26כןניסאן סנטרה ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

V57B857507MV 18 - 'מקורי1,400.00לאסקודה קארוק 18-21מראה חיצונית שמ

ציר תחתון דלת קד' שמ' -11 (ח)1781674

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי274.68כן

7573012360

אטם לדלת(גומי גשם)+קישוט ניקל אח' 

מקורי1,094.66כןטויוטה קורולה ש' 13-18ימ' -13

82641EL11A08- '4/5ידית חיצונית לדלת קד' שמD 08-11 'מקורי294.71לאניסאן טידה ש

86392B900014- ש' 14-19טפט קשת לדלת אח' ימין i10 מקורי115כןיונדאי



GRT6508W3A0017 - טפט פנימי לדלת קד' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי31.9לא18

879100H01112- 'מקורי461לאטויוטה אייגו ש' 12-14מראה חיצונית ימ

86393B900014- ש' 14-19טפט ניצב אחורי לדלת אח' ימין i10 מקורי107כןיונדאי

76003B200114- 'מקורי3,431.20לאקאיה סול ש' 14-18דלת קד' שמ

77003B200014- 'מקורי3,503.50לאקאיה סול ש' 14-18דלת אח' שמ

8791522050B010- 'מקורי455.26לאטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי מראה חיצונית (כסוף) ימ

מקורי229.28כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מסילה לחלון לדלת אחורית ימין - 9506113411

8984887722(  LSE) 21 - מקורי244.21כןאיסוזו די. מקס ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

A177720620519- ש' -19דלת קד' ימין A קלאס W177 מקורי15,815.49לאמרצדס

1641703EDA22 - 'ש' - 22דלת אח' ימ Y מקורי3,005.17לאטסלה מודל

793201Y00014- ש' 14-19ציר עליון דלת קד' ימין i10 מקורי162כןיונדאי

808123TA0B(ח) מקורי206.99כןניסאן אלטימה ש' 14-15טפט אחורי לדלת קד' ימין - 14

963730077R10- '3/5כיסוי מראה חיצונית שמD/CW 10-16 'מקורי216.78לארנו מגאן ש

V5E0839717B5AP17 - 'מקורי218לאסקודה אוקטביה ש' 17-19אטם דלת אח' שמ

V2G1857508Q9B9V 18-20 '5-מראה חיצונית ימD 18 'מקורי701לאפולקסווגן פולו ש

82651A6050(ח) ידית דלת קד' שמ' -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי247כן/סטישין

מקורי3,283.98כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מראה חיצונית ימ' מושלם -12 (ח)8790806410

87611A601012- 'זכוכית מראה חיצונית שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי396כן/סטישין

98128563XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית שמ C-3 מקורי1,054.17לאסיטרואן

V5H4833055E21 - 'מקורי3,843.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21דלת אח' שמ

V8X0857528AGRU

כיסוי למראה חיצונית ימ' (הכנה לצבע) -

מקורי370כןאודי A1 ש' 1111-18 (ח)

103509700D21 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין X מקורי1,301.72לאטסלה מודל

6700212B8013- 'דלת קד' שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי3,312.66לא15

V5H0857538DGRU21 - מקורי227לאפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

879150F91113- 'מקורי255.4כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ

794801J000(ח) בולם דלת אח' שמ' -12i20 12-15 מקורי26כןיונדאי

V5E683305120 - 'מקורי5,990.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20דלת אח' שמ

806469N00A

כיוי המשך ידית לדלת קדמית שמאל - 

מקורי142.33לאניסאן סנטרה ש' 1717-19

963736440R20 - מקורי291.63כןרנו גרנד סניק ש' - 20כיסוי עליון למראה חיצונית שמאל

823884189R09- 4גומי עומד קד לדלת אח ימD 09-15 'מקורי97.07כןרנו פלואנס ש

B5J68537549B908- 'מקורי98כןסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' ימ

103509600D21 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל X מקורי1,301.72לאטסלה מודל

821201W000(ח) 4אטם לדלת קדמית ימין -12D 12-16 'מקורי197.9כןקאיה ריו ש

BHP258330A(ח) 4/5ידית פנ' לדלת אח' ימ' -13D 13-18 'מקורי277.2כןמאזדה 3 ש

GHP9674214/5D 13- '4/5זרוע מגב שמשה אחD 13-18 'מקורי199.76לאמאזדה 3 ש

V5E38576049B920 - מקורי94כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי תחתון למראה חיצונית ימין

V7E1857527LGRUV 15 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי536לא15-22

91036SG62316- מקורי2,220.00לאסובארו פורסטר 13-18מראה חיצונית שמאל

V7E1857528K9B9V 16 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי181לא22

876212V11011- 'מקורי166לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16זכוכית מראה חיצונית ימ

963736LB0H20 - מקורי397.03לאניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

963730017R(ח) מקורי236.43כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כיסוי מראה חיצונית שמ' -13



מקורי15,233.53לאב.מ.וו 500 ש' - 17דלת אח' ימ' -4100740896417

A205730020514 - 'דלת אח' ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי8,600.00לא14-21

V6J0857538DGRU13-5 שD מקורי242לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוכיסוי מראה חיצונית ימ' טורבו

AF103VW08- 'חליפי3,206.02לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09כנף קד' שמ

AF104HY11- (ללא חור לפנס) 'ש' 11-18כנף קד' שמ i25 חליפי884.05כןיונדאי אקסנט

AF104VW18 - 'כנף קד' שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי2,360.08כן22

AF105VW18 - 'כנף קד' ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי2,437.70כן22

AF107HO11- 'כנף קד' ימ

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

חליפי1,300.56כן14

AF109AU05-07 (קדמי) ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי ימין A4 חליפי166.34כןאודי

AF109MI10 - חליפי806.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF109PE10- 'חליפי2,178.37כןפיג'ו 3008 10-16כנף קד' שמ

AF10KI04-06 'חליפי592.08כןקאיה ריו ש' 04-06כנף קד' שמ

AF111MA13- '4/5כנף קד' שמD 13-18 'חליפי753.18כןמאזדה 3 ש

AF111OP93-00 'חליפי350כןאופל קורסה/קומבו 93-00כנף קד' שמ

AF111SU03-05 'חליפי1,234.46כןסובארו פורסטר ש' 03-05כנף קד' ימ

AF112SU(XS-דגם מפואר) חליפי1,386.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12כנף קד' שמ' -10

AF113KI11 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 11-16 חליפי259.07כןקאיה פיקנטו

AF114AU09-12 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 חליפי544.85כןאודי

AF115CI07- 'ש' 07-10כנף קד' שמ C-4 חליפי1,111.56כןסיטרואן פיקסו

AF115ME10- 'כנף קד' שמ

מרצדס W245 קלאס B ש' 08-

חליפי1,506.02לא10

AF115PE20 - חליפי1,467.39כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' ימ' ללא חורים לקשת

AF116AU09-16 'ש' 09-16כנף קד' שמ Q5 חליפי1,801.87כןאודי

AF116OPV 14 - חליפי1,396.02לאאופל מוקה 14-16כנף קד' ימ' עם חור

AF116SU18 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף קד' ימ XV חליפי1,492.47כןסובארו

AF119NI15- טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין X חליפי856.02לאניסאן

AF119VW

ביטנה לכנף קידמית שמאל (אחורי) - 

חליפי586.02לאפולקסווגן גולף ש' 1713-20

AF11SU93-99 'כנף קד' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי506.02לא00

AF120FO18 - 'חליפי3,520.71כןפורד מוסטנג 18-22כנף קד' שמ

AF120HY08- (ללא קישוט) 'כנף קד' שמi800 08-21 חליפי1,336.02לאיונדאי

AF121NI15 - טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל X חליפי856.02לאניסאן

AF121SU03-05 ביטנה לכנף קדמי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי386.02לא08

AF122PE99-05 'חליפי593.04כןפיג'ו 206 ש' 99-07כנף קד' ימ

AF122SU03-05 ביטנה לכנף קדמי שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי386.02לא08

AF124CI09- 'חליפי985כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף קד' שמ

AF125MI05-06 'חליפי2,103.49כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07כנף קד' שמ

AF127AU12- 'ש' 12-17כנף קד' ימ A6 חליפי3,895.00כןאודי

AF127ISV 12 - חליפי434.06כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי ימין גבוהה

AF251HO98-02 חליפי186.02לאהונדה אקורד ש' 98-02ביטנה לכנף קדמי ימין

AF251VW06-  'קשת לכנף קד' ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי852.28כן11

AF253BM17 - חליפי1,038.95כןב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי ימין



AF257TO19 - '5כנף קד' ימD/SW 19 - 'חליפי3,098.88כןטויוטה קורולה ש

AF257VW15 - כנף קד' ימ' עם חור

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,498.94כן15-22

AF259BM13 - ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין חלק קדמי X5 חליפי405כןב.מ.וו

AF25IS4WD -12 'חליפי1,300.14כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' ימ

AF25TO19 - ש' - 19תומך פנימי לכנף קדמית ימין RAV-4 חליפי333.27כןטויוטה

AF262HO05-05 '4כנף קד' שמD 01-06 'חליפי806.27כןהונדה סיווק ש

AF262TO13 - 'חליפי2,692.49כןטויוטה וורסו 13-18כנף קד' שמ

AF262VW17-19 'חליפי3,081.15כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כנף קד' שמ

AF264KI

ביטנה לכנף קדמי ימין 5D/SW ש 13-

חליפי434.06כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1513-18

AF267KI15- חליפי3,176.82כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף קדמית שמאל

AF270HO05 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 01-06 'חליפי169.37כןהונדה סיווק ש

AF275TO(סהרה) חליפי744.68כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין - 20

AF277KI15- 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-16 'חליפי265.25כןקאיה ריו ש

AF279VW16 - חליפי468.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF280KI13 - חליפי1,976.09כןקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' ימ' עם חור

AF282SU12- ש' 12-17כנף קד' ימ' בלי חור איתות XV חליפי1,498.00כןסובארו

AF283HO08- 'חליפי1,638.00כןהונדה אקורד ש' 08-11כנף קד' ימ

AF283VW17 - 'חליפי898.45כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

AF284KI17 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/4D 17-22 'חליפי254.6כןקאיה ריו ש

AF285FI16 - חליפי640.02כןפיאט טיפו ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF288FI13 - 500 ש' 13-17ביטנה לכנף קדמי שמאלL חליפי680.13כןפיאט

AF288VW

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

חליפי456.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23 15

AF289NI15- טרייל ש' 15-23כנף קדמית ימין X חליפי2,856.58כןניסאן

AF291VW

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

חליפי547.2כןפולקסווגן גולף ש' - 21אחורי) - 21

AF292TO21 - 'חליפי3,860.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23כנף קד' ימ

AF293HO02-04 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי שמאל CR-V חליפי634.03כןהונדה

AF294HO05-06 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי שמאל CR-V חליפי770.3כןהונדה

AF294KI16 - 'חליפי2,302.56כןקאיה נירו 16-23כנף קד' ימ

AF294NI14 - חליפי451.46כןניסאן אלטימה ש' 14-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF296TO-09 'כנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,491.00כן13

AF299HO02-04 חליפי553.48כןהונדה ג'אז ש' 02-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

17474885/4D CW 11-14 'פלסטיק סף ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,388.17לא

861801R000ש' 11-18משולש המשך מראה שמאל i25 מקורי178כןיונדאי אקסנט

828212211R15 - 'מקורי2,584.21לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי2,996.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17דלת קד' שמ'-670020622115

86393G500016 - מקורי71.5כןקאיה נירו 16-23טפט אחורי לדלת אח' ימין

82210A7000

אטם לדלת קדמי שמאל (גומי גשם) - 

מקורי189.7כןקאיה פורטה 1613-18

87722C870016- קרוס 16-18פס קישוט לדלת קדמית ימין i20 מקורי1,450.00לאיונדאי

87732C870016- קרוס 16-18פס קישוט לדלת אחורית ימין i20 מקורי1,290.00לאיונדאי

מקורי162לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מדרגה לדלת ימין - 1064116

76004F200016- מקורי5,537.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת קדמית ימין

76003F200016- מקורי5,537.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת קדמית שמאל



828760808R

פס קישוט לדלת אח' ימ' -20 

(INTENSE)20 - מקורי164.09לארנו קליאו

מקורי10,796.43לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת אח' שמ' - 4152264277919

87620F205016- מקורי2,081.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מראה חיצונית ימין

87611J7010

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי467.8לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' - 1919

מקורי2,580.62לאטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ' -758500590415

87610J731120 - 'מקורי3,305.50כןקאיה אקס סיד - 20מראה חיצונית שמ

828468009R

טפט עומד לדלת אחורית ימין - 20 

(RS LINE)20 - מקורי303.91לארנו קליאו

828479921R

טפט עומד לדלת אחורית שמאל - 20 

(RS LINE)20 - מקורי303.91לארנו קליאו

802848649R22 - 4 ש' 17-23טפט לדלת קד' ימיןD מקורי1,994.97לארנו גרנד קופה

טפט לדלת אח' שמאל - 759240219013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי238.2כן15

87610G2060V 16 - 'מקורי2,454.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מראה חיצונית שמ

A213720010516- 'דלת קד' שמE 16-22 קלאס W213 מקורי14,503.10לאמרצדס

828161KK0A10- 'מקורי46.44לאניסאן ג'וק 10-14טפט לדלת אח' ימ

87732G6700

 X) 20 - 'פס קישוט לדלת אח' ימ

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3כן

82661G6020

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי140.3לא

988502K00012 - '5מגב שמשה אחD 12-16 'מקורי113.2לאקאיה ריו ש

V8X0857535E11 - 'ש' 11-18זכוכית למראה חיצונית שמ A1 מקורי889לאאודי

86382H800017 - 5טפט עליון לדלת אח' שמאלD/4D 17-22 'מקורי101.8לאקאיה ריו ש

87620H90405D - 17 '5מראה חיצונית ימD/4D 17-22 'מקורי2,010.40כןקאיה ריו ש

67003F401017 - דלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,520.00כן22

87539D300015 - מקורי288כןיונדאי טוסון ש' 15-20מדבקה שקופה לדלת אח' שמאל

קישוט ניצב לדלת אח' ימין -757610211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי335.57כן15

קישוט ניצב לדלת אח' שמאל -757620211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי335.57כן15

87721J7CA020 - 'מקורי713.1כןקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

D11C6733020 - 'ש' - 20מגב שמשה אח CX-30 מקורי40.51לאמאזדה

משולש חיצוני למראה חיצונית שמ' -601180211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי308.47כן15

963749KK0H15- מקורי429.14כןניסאן אלמרה ש' 15-17כיסוי מראה חיצונית שמאל

V5E4857507CV 20 - 'מקורי1,470.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מראה חיצונית שמ

876102S390(ח) (8 פינים) מראה חיצונית שמ' -14IX35 10-15 מקורי2,220.08כןיונדאי

822826699R13-5טפט לדלת אח' שמאלD 13-19  מקורי342.99לארנו קליאו

963651588R14 - 'מקורי573.83לארנו טראפיק ש' 14-22זכוכית מראה חיצונית ימ

V8U0833051B15-19 'ש' 11-18דלת אח' שמ Q3 מקורי5,971.00לאאודי

82850C100018 - 'מקורי494לאיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט ניקל לדלת קד' שמ

V5J7833056(ח) מקורי1,720.00כןסקודה רומסטאר ש' 08-15דלת אח' ימ' -08

מקורי428.26לארנו קנגו 09-18ידית פתיחה פנ' לדלת קד' שמ' - 820031057909

טפט אנכי פלסטיק לדלת קד' ימין -757556005009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי318.24כן13

831102S000

אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמ' -14 

מקורי336כןיונדאי IX35 10-15(ח)

     V8U0853960L4U812-'ש' 11-18פס קישוט לדלת קד' ימ Q3 מקורי935לאאודי



96301BE00D12 - ש' 12-21מראה חיצונית ימין  NV 200 מקורי1,728.19לאניסאן

963744932R(ח) 5כיסוי מראה חיצונית ימ' - 13 שחורD 13-19  מקורי329.43כןרנו קליאו

987003W000(ח) מקורי1,226.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מנוע מגב שמשה אח' -13

9.63E+22514- ש' 14-19אנטנה i10 מקורי179כןיונדאי

KB7W50M50A17 - ש' 17-22טפט לדלת אחורי ימין חלק אחורי CX-5 מקורי220.29לאמאזדה

KB7W50M60A

טפט לדלת אחורי שמאל חלק אחורי - 

מקורי147.78לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

879400DB3014- 'מקורי1,186.20כןטויוטה יאריס ש' 14-19מראה חיצונית שמ

GRW869181A17 - 'מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,333.79כן18

822821630R18 - מקורי2,889.26לארנו מגאן סטיישן - 18טפט לדלת אח' שמאל

V3V083790115 - מקורי347כןסקודה סופרב ש' 15-22טפט לדלת קד' שמאל

868841228R17 - 4 ש' 17-23חגורת בטיחות (זכר) קד' ימיןD מקורי1,983.42לארנו גרנד קופה

V3V083790215 - מקורי232כןסקודה סופרב ש' 15-22טפט לדלת קד' ימין

H2100JD0MC08- (5 מקומות) 'מקורי10,046.98לאניסאן קשקאי ש' 08-14דלת אח' ימ

88870B9300PYN(ח) ש' 14-19חגורת בטיחות קד' שמאל -14 i10 מקורי1,592.00כןיונדאי

V3V083724915 - מקורי280לאסקודה סופרב ש' 15-22עוצר דלת קד' שמאל = ימין

AF127RE18 - חליפי1,501.92כןרנו מגאן סטיישן - 18ביטנה קדמית לכנף קידמית שמאל

AF127SU03-08 חליפי356.02לאסובארו פורסטר ש' 03-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF127VW15- 'חליפי2,508.76כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כנף קד' שמ

AF128CI05-10 ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי שמאל  C-4 חליפי253.46כןסיטרואן

AF12DG14 - חליפי1,113.45כןדודג' ראם 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF130CV08-15 חליפי266.18כןשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF130KI13- 5/סטיישן ש' 13-18כנף קד' ימ' עם חור לאיתותD חליפי1,574.44כןקאיה סיד

AF131MA4D 19 - '4/5כנף קד' ימD -19 'חליפי1,146.42כןמאזדה 3 ש

AF131RE99-03 'חליפי273.6כןרנו מגאן ש' 99-03כנף קד' שמ

AF133SK13-15 חליפי969כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' ימ' עם חור

AF137MI02-07 'חליפי186.02לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07המשך קשת לכנף קד' ימ

AF139SK13- 'חליפי1,676.75כןסקודה יטי 14-18כנף קד' ימ

AF13MA95-96 'חליפי350כןמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98כנף קד' שמ

AF140AU15-13 ש' 08-15ביטנה לכנף קדמי שמאל A4 חליפי506.02לאאודי

AF140MA5D 19 - '4/5כנף קד' שמD -19 'חליפי906.02כןמאזדה 3 ש

AF141MA5D 19 - '4/5כנף קד' ימD -19 'חליפי906.02לאמאזדה 3 ש

AF142CV19 - 'חליפי766.67כןשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' ימ

AF142MI10 - חליפי806.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF143HY15- 'חליפי579כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף קד' שמ

AF144AU- 11 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל A1 חליפי357.85כןאודי

AF144HY15- 'חליפי581.33כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף קד' ימ

AF145ME14 - כנף קד' שמ' ללא חור

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי3,183.00כן14-18

AF145MI08- 'חליפי1,485.80כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12קשת לכנף קד' שמ

AF145SK13- חליפי569.5כןסקודה ראפיד ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF146FO09- חליפי240.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF146ME14 - כנף קד' ימ' ללא חור

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי3,562.50כן14-18

AF146TO4WD 02-05 'חליפי860.92כןטויוטה היילקס ש' 02-05כנף קד' ימ

AF148MI18 - 'כנף קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי3,280.15כן21

AF149MI17 - ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל ASX חליפי1,447.20כןמיצובישי



AF14DG

ביטנה לכנף קדמי שמאל (דגם 

R2500) 4X4 - 1012-19 חליפי1,159.22לאדודג' ראם

AF14SK97-05 חליפי156.02לאסקודה אוקטביה ש' 97-00ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF14VO13 - 'ש' 13-18כנף קד' שמ V-40 חליפי4,417.46כןוולוו

AF150FI04- 'חליפי508.52כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06כנף קד' ימ

AF150TO06-11 (ללא חור לקישוט) 'חליפי661.5כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כנף קד' ימ

103520200D21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ X מקורי43.97לאטסלה מודל

V3V595570720 - 'מקורי157לאסקודה אוקטביה ש' - 20זרוע מגב שמשה אח

822831150R(ח) מקורי901.74כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט לדלת אח' ימין -13

מקורי263כןטויוטה קורולה ש' 13-18טפט קשת לדלת קד' ימין -759210216013

V7E0853054B2ZZ15 - 'פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי609לא15-22

788730001R(ח) מקורי186.26כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט פינתי לדלת אח' שמאל -13

מקורי238.2כןטויוטה קורולה ש' 13-18טפט לדלת אח' ימין -759230223013

738034H83008- 'דלת שרות שמ' אחi800 08-21 מקורי4,373.00לאיונדאי

GHP9508W20013- מדבקה עומדת דלת אח' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי32.77כן18

788720001R(ח) מקורי594.9כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט פינתי לדלת אח' ימין -13

מקורי277.17לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט לדלת אח' ימ' -9535186113

V2G4837901L04121 - 5-טפט לדלת קד' שמאלD 18 'מקורי252לאפולקסווגן פולו ש

808217819RCW 17 - 'מקורי969.6לאדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי832לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לכנף אחורי ימין (קצר)-73542284507

826406LE2C

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי262.45לאניסאן סנטרה ש' - 20שמאל - 20

801015880R09- 'מקורי3,774.96לארנו קנגו 09-18דלת קד' שמ

מקורי11,845.00לאשברולט טראוורס 13-16דלת אח' ימ' -2290488713

V3V1857508DV 18-19 'מקורי1,812.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית ימ

963669335R

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי641.06כןרנו גרנד סניק ש' - 2020

DL33691N70810-12 '4כיסוי מראה חיצונית שמD 10-14 'מקורי96.88לאמאזדה 2 ש

963664EA1A14- 'מקורי586.38לאניסאן קשקאי ש' 14-20זכוכית מראה חיצונית שמ

963742374R12- מקורי294.94לארנו קנגו 09-18כיסוי מראה חיצונית ימ' לצבע

מקורי1,503.83לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית שמ' עם איתות -9510460212

879610F11013- 'מקורי546.84כןטויוטה קורולה ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ

V566857508JV 17-20 'מקורי2,065.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

863832S00010-13 טפט לדלת אח' שמ' ניצב אחוריIX35 10-15 מקורי285לאיונדאי

863723X00011 -ש' 11-15טפט  קשת לדלת קד' ימין i35 מקורי114לאיונדאי אלנטרה

802857064R17 - מקורי528.21כןדאצ'יה לוגאן 17-18טפט לדלת קד' שמאל

963656392R12- 'מקורי368.36כןרנו קנגו 09-18זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי733.25לאטויוטה קורולה ש' 13-18אטם לדלת(גומי גשם) אח' שמ' -757400230013

822D36LE0A20 - מקורי732.24כןניסאן סנטרה ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

V7C1857522C

זכוכית עליון למראה חיצונית ימ' + 

חימום - 18

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי749לא22

AD188FI16- חליפי1,186.02לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית ימין

AD188HY16- קרוס 16-18טפט לדלת אחורית שמאל i20 חליפי186.15כןיונדאי

AD188MA10- 'חליפי486.02לאמאזדה 5 ש' 10-18בית מראה חיצונית ימ

AD18RE17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית שמD חליפי2,186.02לארנו גרנד קופה

AD190MA10- 'חליפי486.02לאמאזדה 5 ש' 10-18בית מראה חיצונית שמ

AD192TO(יבוא מקביל) 4מראה חיצונית שמ' - 19D 19 - 'חליפי3,450.00כןטויוטה קורולה ש

AD193TO(יבוא מקביל) 4מראה חיצונית ימ' - 19D 19 - 'חליפי3,450.00כןטויוטה קורולה ש



AD208MA

מראה חיצונית ימ' + כיסוי (חשמלית) 

09-114/5D 09-13 'חליפי586.02לאמאזדה 3 ש

AD214VW98-04 (שחור) 'חליפי250כןפולקסווגן גולף ש' 98-04פס קישוט לדלת אח' ימ

AD219TO19 - 'ש' - 19דלת אח' שמ RAV-4 חליפי9,156.00כןטויוטה

AD223VW06-10 'חליפי1,456.27כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מראה חיצונית ימ

AD225VW01-05 חליפי572.8כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05פס קישוט לדלת קד' ימ' + ניקל

AD238TOחליפי680.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02מראה חיצונית ימ' 98-02 חשמלית

AD23KI13 - '5/סטיישן ש' 13-18זרוע מגב שמשה אחD חליפי165.87כןקאיה סיד

AD243FI00-06 חליפי356.02לאפיאט פונטו ספייס ש' 00-03מראה חיצונית שמ' חשמלי

AD245PE10- 'חליפי1,106.02לאפיג'ו 3008 10-16מראה חיצונית שמ

AD24HY

מראה חיצונית שמ'  (חשמלי ללא קיפול 

חליפי680.02לאיונדאי i30 ש' 5D 07-12אוטומטי) 07-09

AD260RE04-08 4/5מראה חיצונית ימ' ידניD 04-09 'חליפי455.42לארנו מגאן ש

AD262HO96- 4מראה חיצונית שמ' חשמליD 96-00 'חליפי507.17לאהונדה סיוויק ש

AD263FI10- חליפי860.02לאפיאט דובלו ש' 10-18מראה חיצונית שמ' +אתות

AD265NI08- 'חליפי224.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14כיסוי מראה חיצונית ימ

AD265RE08-10 'חליפי201.84כןרנו לוגן 08-11פס קישוט לדלת קד' ימ

AD269RE08-10  חליפי486.02לארנו לוגן 08-11מראה חיצונית שמ' חשמלי

AD275FO

פס קישוט לדלת אח' שמאל שחור 06-

חליפי132.16כןפורד פוקוס ש' 0806-08

AD276FO06-08 חליפי206.42כןפורד פוקוס ש' 06-08פס קישוט לדלת אח' ימין שחור

AD287FO03-08 'חליפי782.02לאפורד קונקט ש' 03-13מראה חיצונית ימ

AD291RE20 - 'חליפי1,358.57כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת קד' ימ

AD293HO12 - 4דלת קד' ימיןD 12-17 'חליפי3,149.30כןהונדה סיווק ש

AD294VW11- 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מראה חיצונית שמ

AD30FO11- 'מראה חיצונית ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,106.02לא

AD31CV08-15 'חליפי2,548.31כןשברולט קרוז 08-20דלת אח' שמ

AD31FO11- 'מראה חיצונית שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,106.02לא

AD33IS12 - חליפי1,760.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית ימ' עם איתות ניקל

מקורי733.25כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט לדלת קד' שמ'-15 (ח)7572002290

מקורי733.25כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט לדלת אחורית ימין-15 (ח)7573002270

מקורי662כןפיאט פיורינו ש' 09-17פס קישוט לדלת אח' שמ' -09 (ח)735460584

מקורי733.25כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט לדלת אח' שמ'-15 (ח)7574002270

76003G201016 - מקורי5,569.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20דלת קדמית שמאל

77004G201016 - מקורי5,808.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20דלת אחורית ימין

5NP50RXFAA14 - מקורי2,148.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כיסוי סף מדרכה ימין

963025005R15 - 'מקורי1,556.00לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מראה חיצונית שמ

8260A21715- 'מקורי839כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מנוע למיכל מתיז מים קד

86372G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט קשת לדלת קדמית ימין

86373G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט ניצב לדלת קדמית ימין

879150H040B115 - מקורי372כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיסוי מראה חיצונית ימין

76004G6010(X LINE) 20 - דלת קד' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,782.80כן

77004G6010(X LINE) 20 - 'דלת אח' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,209.30כן

67324SNAA01ZA06-09 4סט טפט דלת קד' ימיןD 06-12 'מקורי403.97לאהונדה סיווק ש

A118720210119- 'ש' -19דלת קד' שמ A קלאס W177 מקורי20,481.55לאמרצדס



V6F083305217 - 'מקורי5,278.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22דלת אח' ימ

מקורי11,679.72לאפורד קוגה ש' 13-18דלת קד' ימין -13 (ח)2387793

B3T094910208- מקורי125לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס איתות למראה ימין

מקורי624.2כןטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04פס קישוט לדלת אח' שמ' (ח)7574202130

87732B950017 - 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' ימ i10 מקורי1,332.00כןיונדאי

757320D20017 - 'מקורי1,044.13כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' שמ

87621B901017 - 'ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית ימ i10 מקורי329כןיונדאי

7632B68315- מקורי1,477.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מראה חיצונית שמאל

828200044R17 - 'מקורי771.06כןדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי11,679.72לאפורד קוגה ש' 13-18דלת קד' שמ' -210432013

759270D02014 - מקורי285.25כןטויוטה יאריס ש' 14-19טפט אחורי לדלת אחורית ימין

75742F401017 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,666.98כן22

5716A474HB(ח) ידית חיצונית לדלת קד' ימין - 17

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי514.84כן19

898101Y000EQ15- 5חגורת בטיחות (זכר קד' שמאלD 11-16 מקורי448לאקאיה פיקנטו

935753W100WK13 - מקורי207.6לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פסנתר חלונות דלת קדמית ימין

87610G5240V 16 - 'מקורי2,034.40לאקאיה נירו 16-23מראה חיצונית שמ

AF2MG14 - חליפי145.83כןאם ג'י 3 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF301NI17 - חליפי1,199.00כןניסאן סנטרה ש' 17-19כנף קדמי ימין

AF307SU17 - חליפי591.6כןסובארו אימפרזה ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF309SU18 - 'ש' - 18כנף קד' שמ XV חליפי1,756.02לאסובארו

AF310NI17 - חליפי959.5כןניסאן סנטרה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF311HO13- ש' 13-18כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות CR-V חליפי1,498.00כןהונדה

AF322HO15- חליפי1,888.87כןהונדה ג'אז ש' 15-19כנף קדמית שמאל

AF323HY15-18 ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 15-20 חליפי486.72כןיונדאי

AF325HO15 - חליפי791.21כןהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF337HO13 - ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל CR-V חליפי706.02לאהונדה

AF338TO-09 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי462.24כן13

AF359PE13- חליפי395.54כןפיג'ו 301 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF35KI06 - חליפי173.88לאקאיה סראטו ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF365MA03-06 ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי שמאל B2500 חליפי120.13כןמאזדה

AF36KI06 - חליפי172.14כןקאיה סראטו ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF370MA05-10 'חליפי814לאמאזדה 5 ש' 05-10כנף קד' ימ

AF375MI15 - 'חליפי2,714.70כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' שמ

AF383MI03-07 חליפי244.3כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF38BM04-07 חליפי195.04כןב.מ.וו 500 ש' 04-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF395TO13- ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין RAV-4 חליפי638.55כןטויוטה

AF39BM04-07 חליפי196.02לאב.מ.וו 500 ש' 04-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF39KIX  03- חליפי196.48כןקאיה קארנס ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי ימין

AF40HY4/5D 03-06 'חליפי699.67כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06כנף קד' ימ

AF415TO07-08 חליפי237.88לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF416TO10- ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי410.36כן12

AF428TO13-15 'ש' 13-18קשת לכנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,485.00כןטויוטה

AF434TO13- 'ש' 13-18כנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,785.34כןטויוטה

AF435TO09- ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי453.56כן13

AF436TO13- חליפי578כןטויוטה קורולה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF43CV07-10 'כנף קד' שמ

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי585.64כן

AF444TO15 - 'חליפי2,586.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כנף קד' ימ

AF452TO13 - 'חליפי1,820.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15כנף קד' ימ

AF453FO-11 חליפי1,106.02לאפורד אדג' ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF454TO15- חליפי850.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21כנף קדמית שמאל

AF150VW04-08 'חליפי872.73כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כנף קד' שמ

AF152VW01-05 חליפי172.14כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF153MI08-09 חליפי296.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF154FI04-11 חליפי233.66כןפיאט פנדה ש' 04-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF154MI08-09 חליפי334.51כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF154TO5D 03-07 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 03-04 חליפי223.09כןטויוטה קורולה רנקס

AF155AU

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

חליפי806.02לאאודי Q3 ש' 1211-18

AF156KI20 - חליפי605.2כןקאיה סלטוס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF159SK15-19 חליפי632.4כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF159TO07-09 חליפי168.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF159VW04- ('קד) חליפי196.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF15AU13-16 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 חליפי855.26כןאודי

AF161SK15 - חליפי455.17כןסקודה פביה ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF163PE20 - 'חליפי749.97כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

AF163SK17-20 חליפי624.75כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF164BM05-  'חליפי864.32כןב.מ.וו 120 ש' 05-12כנף קד' ימ

AF164VW06-11 'חליפי860.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11כנף קד' ימ

AF165SK17-20 'חליפי395כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ

AF166FI07- חליפי356.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF166RE5D 07-10 ('קד) 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-10  חליפי159.81כןרנו קליאו

AF167KI06 - 'חליפי350כןקאיה סראטו ש' 06-09כנף קד' שמ

AF168HY10-13 ביטנה לכנף קדמי שמאלIX35 10-15 חליפי385.02כןיונדאי

AF16KI08- '5 ש' 08-09כנף קד' ימD  חליפי1,299.49כןקאיה סיד

AF16MA13- כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי801.99כן18

AF16SK06-08 ('קד) חליפי166.51כןסקודה אוקטביה ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF170FI08- '3כנף קד' שמD 08-20 500 חליפי860.02לאפיאט

AF170MI20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל ASX חליפי1,536.80כןמיצובישי

AF170RE

ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי765.78כןרנו קליאו

AF174NI2WD 03-06 'חליפי2,734.78כןניסאן וינר ש' 03-11כנף קד' ימ

AF175AU19 - 'ש' - 19כנף קד' ימ A1 חליפי3,106.02לאאודי

AF175FI

כנף קד' ימ' (עם חורים לקישוט-דוקטו) -

חליפי1,433.95כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 0707-14

AF177TO07-08 חליפי986.02לאטויוטה קאמרי ש' 07-11כנף קד' שמ'+איתות

AF179FO21 - 'חליפי1,862.99כןפורד פומה ש' - 21כנף קד' ימ

AF180HY20 - חליפי1,645.60כןיונדאי סונטה ש' - 20קישוט עליון לכנף קדמית שמאל

759230D18014- מקורי526.18כןטויוטה יאריס ש' 14-19טפט קדמי לדלת אח' ימין

GJR950M50A(ח) טפט אחורי לדלת אחורית ימין - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי176.44כן18

963734621R14- מקורי193.2כןרנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי למראה חיצונית שמאל

86383B2000(ח) מקורי66.9כןקאיה סול ש' 14-18טפט חלון לדלת אח' שמאל -14

מקורי17,644.74לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת קד' שמ' -4151873855119



735422830

פס קישוט לדלת קד' ימ' (המשך קשת 

מקורי1,750.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14לכנף) -07

877522W000CA12- מקורי288לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15כיסוי סף ימין

822502W00012- מקורי613לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15טפט לדלת קד' ימין

DA6T691N1085D 15-16 4כיסוי למראה חיצונית ימיןD/5D 15-21 'מקורי101.85כןמאזדה 2 ש

963012015R20 - 'מקורי1,901.12כןרנו קליאו - 20מראה חיצונית ימ

V5G6955427C13 - 'מקורי93כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מגב שמשה אח

V657857508L19 - מקורי1,724.00לאסקודה סקאלה - 19מראה חיצונית ימ' עם איתות

V6C1857507A9B9V 13-16  'מקורי956כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית שמ

823305693R

גומי מסגרת חלון דלת אחורית ימין - 

מקורי1,492.86כןרנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23 (ח)

80870BR01B10- 'מקורי947.38כןניסאן קשקאי ש' 08-14פס קישוט לדלת קד' ימ

D10E51RA0C

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין - 

מקורי320.11כןמאזדה CX-3 ש' 1717-21

963667345R

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל -

094D 09-15 'מקורי483.27לארנו פלואנס ש

82220A7000(ח) מקורי189.7כןקאיה פורטה 13-18גומי גשם חיצוני לדלת קד' ימין -13

מקורי266.52כןשברולט ספארק 15-18מנוע למיכל מתיז מים קד' - 1325035715

768506FR0A18 - טרייל ש' 15-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין X מקורי4,036.79לאניסאן

601180D19014- 'מקורי504.09כןטויוטה יאריס ש' 14-19המשך משולש מראה חיצונית שמ

מקורי1,632.70כןשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית ימ' מושלמת - 15 (ח)42443308

98510G800017 - '5מנוע למיכל מתיז מים קדD/4D 17-22 'מקורי277לאקאיה ריו ש

C23567421A10 - 'מקורי94.12לאמאזדה 5 ש' 10-18זרוע מגב שמשה אח

888227299R15 - מקורי281.96כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18נקבת חגורת בטיחות אח' ימין

832703Z300(ח) טפט בחלון לדלת אח' שמאל -12CW/4D i40 12-15  מקורי263.55כןיונדאי

826511J000CA12- (שחור) ידית דלת קד' ימיןi20 12-15 מקורי100לאיונדאי

79480A700013- 'מקורי103.7לאקאיה פורטה 13-18מעצור דלת אח' שמ

מקורי13,724.81לאב.מ.וו X6 ש' 10-19דלת אח' ימ' 4151738674414-19

82870BR01B

פס קישוט לדלת אח' ימ' -08 (5 

מקורי635.25כןניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות)

828716UA5A21 - 'מקורי1,001.74כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ

802852648R13 - מקורי606.21כןרנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת קד' שמאל

AD347FO4D 20 - '4 ש' - 20מראה חיצונית ימD/5/SW חליפי1,506.02לאפורד פוקוס

AD348FO

מראה חיצונית ימ' מתקפלת + איתות - 

חליפי1,960.02לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

AD368MA03- 'חליפי806.02לאמאזדה 6 ש' 03-07מראה חיצונית ימ

AD392RE13- 5פס קישוט לדלת קד' ימ'  עם חורD 13-19  חליפי594.92כןרנו קליאו

AD3BU06- 'חליפי706.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-09מראה חיצונית ימ

AD400RE13- 5פס קישוט לדלת קד' ימ'  בלי חורD 13-19  חליפי805.5כןרנו קליאו

AD416RE13- חליפי216.62כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ' לצבע

AD417SU10- חליפי453.6כןסובארו אאוטבק ש' 10-11פח סף מדרכה שמאל

AD420SU13- 'חליפי1,506.02לאסובארו אימפרזה 13-16בית למראה חיצונית ימ

AD421SU13-  'חליפי1,506.02לאסובארו אימפרזה 13-16בית מראה חיצונית שמ

AD422TO13- 'חליפי224.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית ימ

AD436RE16 - 'חליפי344.45כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' שמ

AD437RE16 - 'חליפי393.05כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' ימ

AD448RE12 - 'חליפי956.02לארנו קנגו 09-18מראה חיצונית שמ

AD44SEV 16-19 'חליפי2,599.02לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ

AD452RE12- 'חליפי156.02לארנו קנגו 09-18זכוכית מראה חיצונית שמ

AD459MA13- '4/5כיסוי מראה חיצונית שמD 13-18 'חליפי236.02לאמאזדה 3 ש

AD487CV11 - 'חליפי120.02לאשברולט ספארק 11-15כיסוי מראה חיצונית ימ



AD502MA

מראה חיצונית מתקפלת חשמלית ימ' -

חליפי1,806.02לאמאזדה CX-5 ש' 1212-16

AD557CI

מראה חיצונית ימ' לצבע+חיישן חום - 

חליפי806.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

AD59HY07-11 'חליפי3,775.20כןיונדאי אקסנט ש' 07-11דלת אח' שמ

AD5DC

סט פסי קישוט לדלתות קדמיות + 

חליפי843.33כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23אחוריות ימין + שמאל - 18

AD646HY16- חליפי1,961.92לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מראה חיצונית ימין

AD73NI07-11 'חליפי860.02לאניסאן נוט ש' 07-13מראה חיצונית שמ' חש

AD741TO13- 'מראה חיצונית ימ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,106.02לא15

AD8SZ09- 'חליפי560.02לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מראה חיצונית ידני ימ

AD98TO4D 06- 'חליפי3,198.92כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15דלת קד' שמ

81420F101016 - מקורי655לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנעול דלת אחורית ימין

76004S100019 - מקורי4,553.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת קד' ימין

מקורי448.74כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19טפט אחורי לדלת קדמית ימין - 757550214019

77003S101019 - 'מקורי6,879.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת אח' שמ

87610S120019 - 'מקורי5,932.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מראה חיצונית שמ

96210G5140ABT16-18 מקורי1,219.20לאקאיה נירו 16-23אנטנה

AF45RO(ספורט) חליפי6,010.13כןרובר דיסקברי 5 ש' -16כנף קד' שמ' - 14

AF472FO18 - 'חליפי613.3כןפורד פיאסטה ש' 13-18כנף קד' ימ

AF473FO18 - 'חליפי613.3כןפורד פיאסטה ש' 13-18כנף קד' שמ

AF47KI10- חליפי1,358.29כןקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

AF481TO16-18  חליפי738.29כןטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF486TO17-19 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,036.91כן22

AF490MA2WD 07- 'פיק אפ 07-10כנף קד' ימ BT-50 חליפי1,000.74כןמאזדה

AF4MI2WD-W/O EXT 87-95 'ש' 89-96כנף קד' ימ L200 חליפי806.02לאמיצובישי

AF512MA08-10 חליפי360.1כןמאזדה 6  ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF529MA12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף קד' ימ CX-5 חליפי455.34כןמאזדה

AF549MA15- '4כנף קד' שמD/5D 15-21 'חליפי822.83כןמאזדה 2 ש

AF552MA10 - חליפי519.35כןמאזדה 5 ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF556MA17 - 'ש' 17-21קשת לכנף קד' ימ CX-3 חליפי400כןמאזדה

AF557MA17 - 'ש' 17-22תומך לכנף קד' שמ CX-5 חליפי131.95כןמאזדה

AF55GM97-02 'חליפי251.57לאג'י.אם. סי. סוואנה ש' 97-02פס קישוט לכנף קד' ימ

AF561MA10- חליפי519.35כןמאזדה 5 ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF565MA17 - 'ש' 17-21כנף קד' ימ CX-3 חליפי802.15כןמאזדה

AF567MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ CX-5 חליפי391.74כןמאזדה

AF56CV06-08 'חליפי1,563.36לאשברולט אפלנדר ש' 06-09כנף קד' ימ

AF56KI10- 'חליפי1,034.47כןקאיה סול ש' 10-11כנף קד' ימ

AF571MA17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין CX-5 חליפי263.27כןמאזדה

AF5DC15- 'חליפי1,680.02לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כנף קד' ימ

AF63CV5D 09- ביטנה לכנף קדמי שמאל

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי82.63לא

AF63SZ

-5D 98 (ללא חורים לכנפון) 'כנף קד' ימ

חליפי906.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 0598-05

AF64CH21 - חליפי748.85כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF64SU13- חליפי280.24כןסובארו אימפרזה 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF66AU96-00 'ש' 96-00כנף קד' ימ A3 חליפי350כןאודי



AF66NI01- חליפי538.15כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF69SZ4/5D 02- '4/5כנף קד' ימD 02-04 'חליפי570.54כןסוזוקי ליאנה ש

AF6DC15- 'חליפי1,353.01כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כנף קד' שמ

AF76NI08- '4/5כנף קד' שמD 08-11 'חליפי586.02לאניסאן טידה ש

AF77MI96-06 'חליפי480.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01כנף קד' שמ

AF780RE13- 'חליפי959.85כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף קד' שמ

AF78HY06-09 'חליפי1,067.40כןיונדאי גטס ש' 06-09כנף קד' ימ

AF79NI08- 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-11 'חליפי287.95כןניסאן טידה ש

87650F100016 - מקורי182.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש המשך מראה שמאל

81410F121016 - מקורי655כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מנגנון נעילה דלת אח שמאל

81420F121016 - מקורי655כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מנגנון נעילה דלת אח ימין

7410A707XA17 - ש' 17-19טפט לדלת קד' שמאל ASX מקורי441לאמיצובישי

7410A708XA17 - ש' 17-19טפט לדלת קד' ימין ASX מקורי441כןמיצובישי

83210G5000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי161.9לאקאיה נירו 1616-23

82220G500016 - מקורי218.7כןקאיה נירו 16-23אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

801008218RV 15 - מקורי3,901.53לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת קד' ימין

757400F02013 - 'מקורי216.82לאטויוטה וורסו 13-18גומי גשם דלת אח' שמ

87621F201016 - 'מקורי371כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18זכוכית למראה חיצונית ימ

82250C101018 - מקורי351לאיונדאי סונטה ש' 18-19טפט לדלת קד' שמאל

8794548040A1V 13 - 'ש' 13-18כיסוי מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי402.86לאטויוטה

769235630R

גומי אטימה לדלת אחורית ימין = 

מקורי1,493.21כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18שמאל - 15

83250C101018 - מקורי102לאיונדאי סונטה ש' 18-19טפט לדלת אח' שמאל

83260C1010(ח) מקורי631כןיונדאי סונטה ש' 18-19טפט לדלת אח' ימין - 18

מקורי243.26כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט לדלת קד' ימין - 757554201013

87660G5000WK16 - מקורי86.3לאקאיה נירו 16-23משולש המשך מראה ימין

81420G500016 - מקורי615.2לאקאיה נירו 16-23מנגנון נעילה דלת אח שמאל

5727A512HA18 - 'פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,793.00כן21

8794502380J4V 15 - 'מקורי425.94כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית שמ

6369A14318 - צילינדר לדלת קדמי שמאל = ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,125.00כן21

82662G6040

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית = 

אחורית ימין - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי77.8לא

87620J902018-20 'מקורי2,858.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ

93571G600017 - מתג חלון קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי448.9לא

87610J908018-20 'מקורי2,858.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ

86373J900018 - מקורי186כןיונדאי קונה ש' - 18טפט לדלת קד' ימין

5702A22818 - ציר דלת אחורית שמאל תחתון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי195כן21

86381J900018 - מקורי186כןיונדאי קונה ש' - 18טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

82652G6040

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

17 -

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי77.8לא

908300023R15 - מקורי2,028.60לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גומי אטימה לדלת תא מטען

מקורי10,990.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14דלת אח' ימ' -10 (ח)50509298

מקורי1,038.91לאוולוו S90 ש' 16-19זכוכית מראה חיצונית שמ' - 3140286216

V6F986423518 - מקורי56לאסיאט ארונה ש' - 18מבודד לכנף קדמית שמאל

V5Q0413031EP17 - 'מקורי840לאסקודה אוקטביה ש' 17-19בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

7841T808- 'מקורי3,124.38לאסיטרואן ג'אמפי 08-11(ח) כנף קד' ימ



86832B9000(ח) ש' 14-19מגן בוץ קד' ימין -14 i10 מקורי176כןיונדאי

מקורי4,200.32לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' ימ'  2284691816-17

868113X70014- ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל i35 מקורי1,269.00כןיונדאי אלנטרה

V5E0809957GV 17 - מקורי452כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,007.88כןטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל 538764711016-18

מקורי485.85לארנו קנגו 09-18ביטנה לכנף קדמי ימין (קד') -820042649509

V2Q0413032BH(ספורט) מקורי1,292.00לאסקודה סקאלה - 19בולם קד ימ = שמ - 20

86811A900015- מקורי1,851.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20ביטנה לכנף קידמית שמאל

5370C18521 - מקורי1,790.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

638447809R16 - (חלק קדמי) מקורי899.15לארנו זואי 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

54650B900014 - 'ש' 14-19בולם זעזועים קד' שמ i10 מקורי1,062.00כןיונדאי

7400A59621 - 'מקורי1,863.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

V565854731A9B921 - 'מקורי523לאסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי1,019.19כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22ביטנה לכנף קדמי שמאל - 8436422216

מקורי1,956.93לאאופל קרוסלנד X - 18כנף קד' שמ' - 3913675318

5370C12720 - מקורי415לאמיצובישי טרייטון - 20מגן בוץ קד' שמאל

4060A56915 - 'מקורי844לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם זעזועים קד' שמ

66311J750020 - מקורי2,736.00כןקאיה אקס סיד - 20כנף קד' שמ' ללא חורים לאיתות

5256D18121 - מקורי444כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך לכנף קדמית שמאל

מקורי271.85כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך לכנף קדמית שמאל - 538144703016

63100W030P22 - 'מקורי4,264.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כנף קד' ימ

625127892R17 - 4 ש' 17-23זרוע לתושבת כנף קד' ימיןD מקורי1,572.97לארנו גרנד קופה

V57A854819A9B922 - 'מקורי410לאסקודה קארוק - 22קשת לכנף קד' שמ

68243851AA17 - 'מקורי966לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כנף קד' שמ

כנף קד' שמ' - 166880270015

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי325.02לאש' 15-20

5387602760V 19 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 19 - 'מקורי1,840.54לאטויוטה קורולה ש

631013582R20 -  'מקורי1,794.53כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' שמ

53876F4012V 20 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,085.32כן22

84142C800015 - מבודד לכנף קדמית ימיןi20 15-20 מקורי388כןיונדאי

82120A600013- 'אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי467לא/סטישין

BHN973760C

אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמ' - 13 

מקורי190.01כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

966101W50015- 5צופרD 11-16 מקורי186.9לאקאיה פיקנטו

801007212R(ח) מקורי1,067.00כןרנו טווינגו ש' 16-18דלת קד' ימין - 16

83120A6000

אטם לדלת (גומי גשם) אח' שמ' -13 

(ח)

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי108כן/סטישין

963749227R16 - 'מקורי178.78לארנו טווינגו ש' 16-18כיסוי מראה חיצונית ימ

8470180J60ZMZ

מראה חיצונית ימ' -4/5D 08 (ללא 

מקורי994.4לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14חימום)

87751J7CA020 - מקורי6,012.40כןקאיה אקס סיד - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

735694225V 16 - 'מקורי1,276.00כןפיאט טיפו ש' 16-18מראה חיצונית ימ

מקורי2,003.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מראה חיצונית ימ' עם איתות - 73566816915

מקורי326.04כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת אח' ימין -13 (ח)7576147020

826511R05011-'ש' 11-18ידית דלת קד' שמ i25 מקורי141לאיונדאי אקסנט

DG8G691N751V 17 - '4כיסוי מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי101.85כןמאזדה 2 ש

מקורי5,547.80לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת קד' שמ' - 12 (דאבל קבינה)8981081324

96301JD72A08- (קיפול מכני) 'מקורי1,787.46לאניסאן קשקאי ש' 08-14(ח) מראה חיצונית ימ

828202033R16 - 'מקורי229.98לארנו טווינגו ש' 16-18פס קישוט לדלת אח' שמ



V3V1857507B18-19 'מקורי2,482.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מראה חיצונית שמ

V3AB857507K9B9V 13 - 'מקורי1,828.00לאסקודה אוקטביה 13-16מראה חיצונית שמ

DB2M5841XPR20 - 4ידית חיצונית לדלת אחורית ימיןD/5D 15-21 'מקורי95.68לאמאזדה 2 ש

852101J100OM-09 'מגן שמש שמi20 09-12 מקורי386לאיונדאי

DB2M5821015 - '4ציר עליון לדלת קד' ימD/5D 15-21 'מקורי137.32לאמאזדה 2 ש

V575867370B9B918 - מקורי43כןסקודה קארוק 18-21אטם לדלת אחורית ימין

76003F100016- מקורי8,197.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דלת קדמית שמאל

DB2M5824015 - '4ציר תחתון דלת קדמית שמD/5D 15-21 'מקורי118.4לאמאזדה 2 ש

V566857507D17-20 'מקורי1,969.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

87624F100016-18 מקורי1,273.70כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס איתות למראה ימין

821009199R18 - 'מקורי4,118.49לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת אח' ימ

A247730600120- 'ש' 20-דלת אח' ימ GLA H247 מקורי18,615.90לאמרצדס

87623F1100(ח) מקורי366.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי למראה חיצונית ימין -16

DG8H691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

174D/5D 15-21 'מקורי367.58לאמאזדה 2 ש

86373D900016- מקורי38.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21טפט לדלת קדמית ימין

745961469R09 - מקורי2,046.49לארנו מאסטר ש' 09-22ציר למסילת דלת הזזה ימין

מקורי2,916.07לאפיג'ו 3008 17-21כנף קד' שמ' - 981230578017

מקורי7,609.49לאב.מ.וו X6 ש' 10-19כנף קד' שמ' - 5165741895515

631015821R15-17 'מקורי805.7לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' שמ

מקורי364לאאיווקו  דיילי 15-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 580186394315

ML3Z16005A21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ F -150 מקורי3,906.82לאפורד

638452868R10- (אחורי) 3/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/CW 10-16 'מקורי413.79לארנו מגאן ש

5383502050

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

194D 19 - 'מקורי492.13כןטויוטה קורולה ש

V4K0821105B18 - 'ש' 18-22כנף קד' שמ A6 מקורי5,530.00לאאודי

663113Z000(ח) כנף קד' שמ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי1,597.00כןיונדאי

98252888XT17 - 'מקורי1,175.26לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ

631019031R5D 10- '3/5כנף קד' שמD/CW 10-16 'מקורי1,462.84לארנו מגאן ש

V5FA82102120 - 'מקורי1,679.00לאסיאט לאון ש' - 20כנף קד' שמ

מקורי1,576.22כןפיג'ו 5008 17-21בית פילטר אוויר - 980656108017

V5FA854815Q20 - מקורי350כןסיאט לאון ש' - 20ביטנה קדמית לכנף קדמית שמאל

53876F411020 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,430.25כן22

מקורי1,105.07לאפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לכנף קד' ימ' - 193334114

66311A203013- 5/סטיישן ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור לאיתותD מקורי2,485.90לאקאיה סיד

V654821111C20 - מקורי65לאסקודה קאמיק - 20מבודד לכנף קדמית שמאל

868323X000(ח) ש' 11-15מגן בוץ קד' ימין -11 i35 מקורי57.75כןיונדאי אלנטרה

841421Y00011 - 5מבודד לכנף קדמית ימיןD 11-16 מקורי55.8לאקאיה פיקנטו

V83A821021A(חשמלי) ש' - 19כנף קד' שמ' - 19 Q3 מקורי4,969.00לאאודי

868313X000(ח) ש' 11-15מגן בוץ קד' שמאל -11 i35 מקורי57.75כןיונדאי אלנטרה

V565809958CV 17-20 מקורי677לאסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי663.39לאלקסוס NX ש' 15-23מגן בוץ קד' ימין - 769017801015

מקורי429.94לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי ימין - 1068057222

5383602050

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

19 4D 19 - 'מקורי492.13כןטויוטה קורולה ש

7407A67518 - 'מקורי2,653.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' שמ

5387958010LH=RH 08-10 'מקורי47.34לאטויוטה קורולה ש' 08-10תפס ביטנה קד

D4221121 - 'מקורי3,056.05לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' שמ



7840W2(ח) מקורי4,213.88כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף קד' שמ' -09

98174912XT(ח) מקורי836.46כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף קד' שמ' - 16

V5E382110520 - 'מקורי1,391.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' שמ

V5E3809957F

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 

(STYLE)20 - 'מקורי867לאסקודה אוקטביה ש

87621J901018 - מקורי533לאיונדאי קונה ש' - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87621Q530020 - מקורי214.6כןקאיה סלטוס ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

962002V000N9S14 - מקורי405.6לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16אנטנה

77004H840018 - 'מקורי5,883.40לאקאיה סטוניק - 18דלת אח' ימ

77003G400018 - 'דלת אח' שמi30 - 18 מקורי1,500.00כןיונדאי

85222F401117 - מגב שמשה קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי167לא22

87626G402018 - כיסוי למראה חיצונית ימיןi30 - 18 מקורי335כןיונדאי

86381G300018 - טפט קדמי לדלת אחורית שמאלi30 - 18 מקורי17כןיונדאי

77513Q500020 - מקורי40.6כןקאיה סלטוס ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

מקורי12,826.13כןטויוטה RAV-4 ש' - 19דלת קד' שמ' - 670024218119

86180D910016 - 'מקורי298.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש המשך מראה חיצונית שמ

A166730010515 - 'דלת אח' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי12,536.87לאש' 15-20

8.80E+96

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי543כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

98130913XT17 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת קד' שמ C-3 מקורי1,375.96כןסיטרואן

9004Z2(ח) ש' 09-11דלת קד' ימין -09 C-5 מקורי5,567.35כןסיטרואן

91039AJ11013- 'מקורי124לאסובארו אימפרזה 13-16זכוכית למראה חיצונית שמ

מקורי3,194.94לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18מראה חיצונית ימ' - 161206768014

9002Y8(ח) ש' 09-11דלת קד' שמ' -09 C-5 מקורי4,729.38כןסיטרואן

87751Q500020 - מקורי1,784.90כןקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87620G2060V 16 - 'מקורי2,454.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מראה חיצונית ימ

83220G500016 - מקורי161.9לאקאיה נירו 16-23אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימין

76003J700019 - '5/סטיישן ש' - 19דלת קד' שמD מקורי6,589.10לאקאיה סיד

82210H800017 - 5גומי גשם לדלת קדמית שמאלD/4D 17-22 'מקורי139.3לאקאיה ריו ש

DB2M50M60B

משולש קישוט לחלון דלת אחורית 

5D 15 - 4שמאלD/5D 15-21 'מקורי117.71לאמאזדה 2 ש

83661F100016 - מקורי471.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

96611D300015 - מקורי347לאיונדאי טוסון ש' 15-20צופר טונים נמוכים

77512Q5000

פס קישוט קשת עליון לדלת אח' שמ' - 

מקורי27.7כןקאיה סלטוס ש' - 2020

מקורי213.19כןטויוטה קורולה ש' 13-18משולש פנימי למראה חיצונית שמ' - 674920244116

KB7W50981M17 - 'ש' 17-22פס קישוט למשקוף לדלת קד' ימ CX-5 מקורי424.83לאמאזדה

75987F401017 - טפט לדלת אח' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי143.22כן22

8791560050A118 - כיסוי למראה חיצונית ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי845.91כן21

7632B6802X4 15 - 'מקורי2,543.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מראה חיצונית ימ

AF180OP14 - 3 ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי שמאלD חליפי391.23לאאופל אדם

AF182FI06-08 חליפי1,542.59כןפיאט דובלו ש' 03-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF183HY11-13 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין i25 חליפי253.97כןיונדאי אקסנט

AF183VW05- חליפי286.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF184VW04-09 'חליפי1,706.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09כנף קד' ימ

AF186HY11- (בלי איתות) 'ש' 11-15כנף קד' ימ i35 חליפי834.35כןיונדאי אלנטרה



AF187BM13 -'ש' 13-18כנף קד' ימ X5 חליפי7,094.12כןב.מ.וו

AF188AU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' ימ Q7 חליפי1,752.75כןאודי

AF188MI20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ ASX חליפי1,768.90כןמיצובישי

AF188OP16 - חליפי368.02לאאופל אסטרה ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF189TO2WD08-06 חליפי396.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF18BM13 - חליפי356.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF18RE20 - 'חליפי755כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף קד' שמ

AF190RE08-10 חליפי267.38כןרנו לוגן 08-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF190VW08- חליפי364.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF191RE08-10 חליפי306.02לארנו לוגן 08-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF192FO97-00 'חליפי350כןפורד מונדאו ש' 98-00כנף קד' שמ

AF193RE04-08 חליפי278.06כןרנו סניק ש' 04-09ביטנה לכנף קדמי (קד') ימין

AF194FO00-05 'חליפי596.02לאפורד פוקוס ש' 00-05כנף קד' שמ

AF194NI10- 'חליפי1,477.17כןניסאן קשקאי ש' 08-14כנף קד' שמ

AF19BU12- חליפי797.96כןביואיק לה קרוס ש' 10-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF19CA17 - 'פס קישוט לכנף קד' שמXT5 17-21 חליפי1,618.49כןקאדילאק

AF1DC15-17 'חליפי988.55כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' שמ

AF200CI02-05 'ש' 02-09כנף קד' שמ C-3 חליפי1,152.84כןסיטרואן

AF201RE14- חליפי962.44כןרנו קליאו סטיישן 14-18כנף קדמית שמאל

AF202BM11 - 'חליפי819.42כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22קשת לכנף קד' שמ

AF202SZ13 - קרוסאובר 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין SX4 חליפי332.95כןסוזוקי

AF203MI13- 'חליפי859.61כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף קד' שמ

AF203SZ15 - חליפי1,386.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי ימין עם חור

AF203VW09- חליפי286.96כןפולקסווגן גולף ש' 09-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF204KI10- 'חליפי963.66כןקאיה ספורטג' ש' 10-12קשת לכנף קד' ימ

AF204VW11- 'חליפי1,162.40כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כנף קד' ימ

AF206MI20 - חליפי2,486.02לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' שמ' עם חור לאיתות

AF208BM14 - 'חליפי2,886.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כנף קד' ימ

89820G5300WK16 - מקורי928.9לאקאיה נירו 16-23חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

5735A64818 - 'קישוט ניקל עליון לדלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,604.00כן21

מקורי1,505.00כןפיאט 500X ש' 15-18פס קישוט לדלת קדמית ימין -73560365315

מקורי415.15כןפורד S-MAX ש' 06-14זכוכית מראה חיצונית ימ' 140506706-08

75751F401017 - 'קישוט למראה חיצונית ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי307.03כן22

96200C700015-18 אנטנה + בסיסi20 15-20 מקורי425לאיונדאי

5727A50918 - 'פס קישוט שחור לדלת קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי835כן21

מקורי6,346.92לאטויוטה קאמרי ש' - 18דלת אח' ימ' - 670033327018

8791506330A018 - 'מקורי849.69כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי מראה חיצונית ימ

76003P200021 - 'מקורי9,882.00לאקאיה סורנטו ש' - 21דלת קד' שמ

7632D88020 - ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין ASX מקורי943כןמיצובישי

מקורי597.99כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פס קישוט לדלת אח' שמ' 07-10 (ח)96439709

86190B400014 - 'ש' 14-19משולש המשך מראה חיצונית ימ i10 מקורי132כןיונדאי

7632A014WA17 - ש' 17-19כיסוי מראה חיצונית ימ' ללא איתות ASX מקורי556כןמיצובישי

87616P200021 - מקורי194.5לאקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי189.91לאטויוטה פריוס ש' 13-15מוט אנטנה - 863094208013

86190C110015 - 'מקורי389לאיונדאי סונטה ש' 15-17משולש קישוט למראה חיצונית ימ

7575402030

פס קישוט עליון לדלת קד' שמ' שחור - 

194D 19 - 'מקורי737.65כןטויוטה קורולה ש

8546L8

פס קישוט לדלת אח' ימ' (שחור) 05-

מקורי249.41כןפיג'ו 407 ש' 1005-10 (ח)



V57595542703C16 - 'מקורי132כןסיאט אטקה ש' 16-21מגב שמשה אח

77003B9001V 17 - 'ש' 14-19דלת אח' שמ i10 מקורי4,492.94לאיונדאי

מקורי370כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ציר תחתון דלת אחורית שמ' - 687800208019

83850G5000

פס קישוט ניקל עליון לדלת אח' שמ' 16-

מקורי265.3לאקאיה נירו 1816-23 (ח)

TK48691N1A5117 - ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין CX-5 מקורי144.37כןמאזדה

77003C102015 - מקורי5,991.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17דלת אח' שמ' עם חורים לקישוט

8794802L3019 - 4כיסוי זרוע מראה שמאלD 19 - 'מקורי244כןטויוטה קורולה ש

87626R001021 - מקורי127.3כןקאיה קרניבל ש' - 21כיסוי למראה חיצונית ימין

87621R003021 - מקורי295.7כןקאיה קרניבל ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87611R0030

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי295.7כןקאיה קרניבל ש' - 2121

87610P205021 - 'מקורי2,556.00לאקאיה סורנטו ש' - 21מראה חיצונית שמ

מקורי1,442.00לאפיאט 500X ש' 15-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ' -73560471415

AF79VO01- ש' 01-04ביטנה לכנף קדמי שמאל S60 חליפי276.52לאוולוו

AF7AU11- 'ש' 11-18כנף קד' ימ A1 חליפי2,206.02לאאודי

AF803RE13-17 ('אח) חליפי356.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF80CI08- 'חליפי1,860.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11כנף קד' שמ

AF817RE

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) 17-

4D 2117-23 '4 שD חליפי457.95כןרנו גרנד קופה

AF825RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) 

חליפי702.64כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-2117-23

AF82NI08-09 'חליפי1,309.68כןניסאן קשקאי ש' 08-14כנף קד' ימ

AF85HY11- (עם איתות) 'ש' 11-15כנף קד' ימ i35 חליפי937.3כןיונדאי אלנטרה

AF85KI09-10 'חליפי960.02לאקאיה מגנטיס 09-10כנף קד' ימ

AF85ME01- 'כנף קד' שמ

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי886.02לא01-07

AF88DI06-11 'חליפי1,129.64כןדייהטסו טריוס ש' 06-11כנף קד' ימ

AF88NI07- חליפי468.02לאניסאן נוט ש' 07-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF90HY

כנף קד' שמ' (עם חורים לקישוט) 05-

חליפי706.02לאיונדאי טוסון ש' 1005-10

AF91AU95-99 ש' 95-00כנף קד' שמ' עם חור לסמל A4 חליפי350כןאודי

AF92HY03-05 חליפי136.02לאיונדאי גטס ש' 03-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF92KI13- חליפי1,151.92כןקאיה פורטה 13-18כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות

AF95MA97-98 'חליפי680.02לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98כנף קד' ימ

AF95TO98-00 'חליפי806.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00כנף קד' ימ

AF98AU09-10 'ש' 09-11כנף קד' ימ A3 חליפי1,859.32כןאודי

AF9BU06-09 'חליפי847.46כןביואיק לה קרוס ש' 06-09כנף קד' שמ

59110AG00107- ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי ימין B4 מקורי420לאסובארו

מקורי302לאטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 538754712019

63840BR20A10- מקורי625.27לאניסאן קשקאי ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,237.46כןטויוטה קאמרי ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538060611115

F3100BJ0MA12- 'ש' 12-21כנף קד' ימ  NV 200 מקורי2,966.84כןניסאן

7232284M0100016- מקורי407.7כןסוזוקי סלריו 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

KD5352111A12- 'ש' 12-16כנף קד' ימ CX-5 מקורי1,259.38לאמאזדה

86811H600019-20 מקורי292כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812A2000

ביטנה לכנף קדמי ימין 5D/SW ש 13-

מקורי505.5לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1513-18

5380633080V 18 - מקורי590לאטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי3,082.54כןפיג'ו 508 ש' - 19כנף קד' שמ' - 981603268019

7721054P005PK15 - 'מקורי402.9כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קשת לכנף קד' ימ



F31803JAMA14 - ש' 14-19תומך לכנף קדמית ימין QX60 מקורי641.83לאאינפיניטי

E43034CB1E15 - 'טרייל ש' 15-23בולם זעזועים קד' שמ X מקורי1,225.47כןניסאן

5220BA33V 20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ ASX מקורי1,487.00לאמיצובישי

5370C31421 - מקורי1,429.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מגן בוץ קד' ימין

SU001A422217 - 'מקורי3,008.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18כנף קד' שמ

F31004EAMA14 - 'מקורי2,746.18לאניסאן קשקאי ש' 14-20כנף קד' ימ

86812H900017 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/4D 17-22 'מקורי280.1כןקאיה ריו ש

538750D68017 - מקורי1,157.27כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי8,363.40לאב.מ.וו 700 ש' 09-22כנף קד' ימ' - 4100962159614

84142B900014 - ש' 14-19מבודד לכנף קדמית ימין i10 מקורי506לאיונדאי

F31013VVAB14- 'מקורי739.5לאניסאן נוט ש' 14-17כנף קד' שמ

53875F402317-19 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,430.25כן22

F3100BV8MA15- 'מקורי3,414.74לאניסאן ג'וק 15-19כנף קד' ימ

86812A8500מקורי686.8לאקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 היברידי

537130D04014 - 'מקורי242.07כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך כנף קד' ימ

מקורי327.83כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19רפידה לביטנה לכנף קדמי ימין - 538514706119

86811D300015-18 מקורי1,954.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

87712D700015- 'מקורי637כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף קד' ימ

66311C820016- קרוס 16-18כנף קדמית שמאל i20 מקורי2,242.00כןיונדאי

מקורי5,181.28לאקאדילאק ATS 13-21כנף קד' ימ' - 8411067613

מקורי4,229.24לאלקסוס CT200H ש' 11-19כנף קד' ימ' - 538017601011

מקורי499לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לכנף קד' ימ' - 1025236818

59110AL04015- ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין B4 מקורי1,250.00כןסובארו

53827F401017 - מבודד לכנף קדמית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי906.82כן22

66311G601018 - 'כנף קד' שמGT LINE - 18 מקורי1,515.90לאקאיה פיקנטו

538050K0302WD-09 מקורי320כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

54650S1BA021 - 'מקורי1,377.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21בולם זעזועים קד' שמ

מקורי2,195.50כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כנף קד' שמ' -14 (ח)9803150380

מקורי163לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך לכנף קדמית שמאל - 531540204016

מקורי961.49לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -981739528014

663111Y32015 - '3כנף קד' שמD 13-16 מקורי1,138.30לאקאיה פיקנטו

86811G630018 - ביטנה לכנף קדמי שמאלGT LINE - 18 מקורי404.8לאקאיה פיקנטו

485208Z230V 19 - '4בולם זעזועים קד' שמD 19 - 'מקורי667.27לאטויוטה קורולה ש

66321C170018 - 'מקורי4,288.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19כנף קד' ימ

86812E656018 - מקורי990כןיונדאי סונטה ש' 18-19ביטנה לכנף קדמי ימין

66321B200014- 'מקורי2,539.30לאקאיה סול ש' 14-18כנף קד' ימ

86811A500012- (ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי756כן/סטישין

V5FF853718D9DG21 - 'מקורי682לאקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

5387602710V 19 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 19 - 'מקורי1,840.54כןטויוטה קורולה ש

V5FA854816AF

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 

מקורי344כןסיאט לאון ש' - 2120 (קופרה)

מקורי799.76כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18צינור אויר מבית פילטר אויר -13 (ח)1788037110

66321A601012- 'כנף קד' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,098.00לא/סטישין

89810320802WD -12 'מקורי2,070.42לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' שמ

מקורי8,879.26לאוולוו XC-40 ש' 18-23כנף קד' ימ' - 3165121818

42457799

ביטנה לכנף קדמי שמאל (מושלמת) - 

מקורי201.24כןשברולט ספארק 1515-18



5220K099

כנף קדמית שמאל ללא חור עם חורים 

מקורי1,258.00כןמיצובישי טרייטון 15-19לקשת -15

98015546XT(ח) מקורי737.87כןסיטרואן קקטוס 15-20קשת לכנף קד' ימ' -15

638450844R14 - מקורי1,621.57כןרנו טראפיק ש' 14-22ביטנה קדמית לכנף קדמי שמאל

V3V0809958V 15 - מקורי945לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

543025200R17 - '4 ש' 17-23בולם זעזועים קד' ימ' = שמD מקורי740.3לארנו גרנד קופה

868A2L100020 - מקורי143כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן בוץ קד' ימין

7407A676V 18 - 'מקורי2,653.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' ימ

V6V0809957J20 - מקורי348כןסקודה פביה ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5FA854816AE20 - מקורי347כןסיאט לאון ש' - 20ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

54650L501020 - 'מקורי1,374.00לאיונדאי סונטה ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ

601170H031(ח) מקורי727.71לאטויוטה אייגו ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' ימ' -15

86811A2600SW 16- 5/סטיישן ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאלD מקורי715.2כןקאיה סיד

מקורי228.37כןשברולט טראקס ש' 17-18בית פילטר אוויר עליון - 9527395917

5370C18621 - מקורי1,790.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

5370C17517 - ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל ASX מקורי1,809.00כןמיצובישי

מקורי2,232.91לאשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ' - 8425970716

87711C500015- 'מקורי637.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' שמ

638753254R16 - 'מקורי1,320.17לארנו קדג'אר 16-20קשת לכנף קד' שמ

86811B900014-16 ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 מקורי636כןיונדאי

543021923R13 - '5בולם זעזועים קד' ימD 13-19  מקורי1,073.24לארנו קליאו

66311F100016- מקורי2,329.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף קדמית שמאל

מקורי657לאלקסוס UX200 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538057602019

86391D900016- מקורי49.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21טפט לדלת אחורית ימין

V8P3853960JGRU(ח) ש' 09-11פס קישוט לדלת קד' ימ' תחתון -09 A3 מקורי952כןאודי

821017139R18 - 'מקורי3,935.44כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת אח' שמ

DB2M7321015 - '4ציר עליון דלת אחורית שמD/5D 15-21 'מקורי58.08לאמאזדה 2 ש

87611C801015- 'זכוכית למראה חיצונית שמi20 15-20 מקורי461לאיונדאי

87620A923015- מקורי4,534.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20מראה חיצונית ימין

77004H90005D - 17 '5דלת אח' ימD/4D 17-22 'מקורי3,032.40לאקאיה ריו ש

963736608R15 - 'מקורי404.01לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי2,429.80כןסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14דלת קד' שמ' -08 (ח)6800280820

962001J100(ח) בסיס אנטנה 09-12i20 09-12 מקורי491כןיונדאי

808771231RV 16 - 'מקורי1,485.58לארנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת קד' שמ

83220A200013 - '5/סטיישן ש' 13-18גומי דלת אח' שמD מקורי169.9כןקאיה סיד

963745863R14 - 'מקורי642.18כןרנו טראפיק ש' 14-22כיסוי מראה חיצונית ימ

DB2M50640B15 - 4אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימיןD/5D 15-21 'מקורי175.14כןמאזדה 2 ש

963651460R17 - '4 ש' 17-23זכוכית מראה חיצונית ימD מקורי232.1כןרנו גרנד קופה

287816193R(ח) 5זרוע מגב שמשה אח' - 13D 13-19  מקורי434.07כןרנו קליאו

935701H100EQ12 - 5/סטיישן ש' 10-12מתג חלון חשמלי שמאלD מקורי770.3לאקאיה סיד

DF7B66930PR17 - 4בסיס לאנטנהD/5D 15-21 'מקורי568.67לאמאזדה 2 ש

K131508V3

טפט מדבקה פנימית לדלת קד' ימין - 

מקורי58.1לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

901002626R09 - מקורי7,772.84כןרנו מאסטר ש' 09-22דלת מטען ימין

77004D400016- מקורי4,692.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20דלת אחורית ימין

K131508W117 - ש' 17-22טפט קשת פנימי לדלת קד' שמאל CX-5 מקורי37.67לאמאזדה

77003D4000(ח) מקורי4,692.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20דלת אחורית שמאל -16

963739179R17 - '5כיסוי מראה חיצונית שמD 13-19  מקורי286.51כןרנו קליאו

87752D400016- 'מקורי1,471.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ



963737712R18 - מקורי152.13לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי למראה חיצונית שמאל

87611H8030

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי437.7לאקאיה סטוניק - 1818

809544770R09- 'מקורי752.23לארנו קנגו 09-18ידית משיכה פנ' לדלת קד' שמ

802854530R22 - 4 ש' 17-23טפט לדלת קד' שמאלD מקורי2,043.62כןרנו גרנד קופה

KD535941XE64

ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל - 17 

5D4/5D 13-18 'מקורי176.23כןמאזדה 3 ש

V4G1857409BE01C15 - 'ש' 12-17מראה חיצונית שמ A6 מקורי5,187.00לאאודי

963017882RV 18 - 'מקורי1,968.68לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית ימ

801861209R20 - 'מקורי1,283.80כןרנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט לדלת קד' ימ

V6V0837478B5AP15 - מקורי62לאסקודה פביה ש' 15-21אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

V7C08985549B918 - 'מסגרת מראה חיצונית ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי539לא22

V6V083724915 - מקורי162כןסקודה פביה ש' 15-21עוצר דלת קד' שמאל = ימין

DB2M508V115- 4טפט לדלת קדמית ימיןD/5D 15-21 'מקורי74.28כןמאזדה 2 ש

963656CA0A19 - 'מקורי278.64לאניסאן אלטימה ש' - 19זכוכית מראה חיצונית ימ

V7C1857407L9B918 - מראה חיצונית שמ' מתקפלת

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,277.00לא22

V7E5831056D18 - דלת קד' ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי9,990.00לא15-22

81970A7B0013- מקורי216.3לאקאיה פורטה 13-18צילינדר דלת קד' ימין

5702A14913- מקורי247לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מעצור לדלת קד' ימין+שמאל

מקורי101.18כןטויוטה אוונסיס 09-14טפט לדלת קד' ימין -757550501009

V2GM853371B82V20 - מקורי510לאפולקסווגן טי קרוס - 20קישוט סף מדרכה שמאל

V5Z1857538CGRU14 - 'מקורי423לאפולקסווגן אפ ש' 14-17כיסוי מראה חיצונית ימ

82120A700013-15 מקורי314.7לאקאיה פורטה 13-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין

C243691A18610- 'מקורי225.92כןמאזדה 5 ש' 10-18כיסוי מראה חיצונית ימ

5732A05313- 'מקורי251לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר עליון/תחתון דלת אח' שמ

60009FL0109P17 - מקורי5,100.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18דלת קד' שמאל

V566857507JV 17-20 'מקורי1,890.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

מקורי3,378.68לאשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית ימ' עם איתות - 4250105713

83120A700013- מקורי346כןקאיה פורטה 13-18גומי מסביב לדלת קד ימין

מקורי4,572.71כןשברולט ספארק 15-18דלת קד' ימין - 4274189615

GS1E691N1A3307-5כיסוי מראה ימיןD 07-14 'מקורי101.18כןמאזדה 2 ש

מקורי903.68כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' ימ' -750774201113

801002450R18 - מקורי4,118.49לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת קד' ימין

V5E003549720 - מקורי210לאסקודה אוקטביה ש' - 20אנטנה

863731R01011- ש' 11-18טפט ניצב לדלת קד' ימין i25 מקורי181לאיונדאי אקסנט

V5E1857507ALV 17 - 'מקורי1,386.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית שמ

V8X0831404F20 - 'מקורי131לאסקודה אוקטביה ש' - 20ציר עליון = תחתון לדלת קד' ימ

מקורי699.29לאשברולט מאליבו ש' 16-19כיסוי מראה חיצונית שמ' שחור - 8402684116

822820005R

 5D,CW 10- טפט לדלת אח' שמאל

מקורי518.68כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

V5E383920320 - מקורי159לאסקודה אוקטביה ש' - 20עוצר דלת אח' שמאל = ימין

76003B901014-16 'ש' 14-19דלת קד' שמ i10 מקורי3,195.00לאיונדאי

66321Q500020 - 'מקורי2,749.70כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף קד' ימ

57120FL0309P17 - מקורי1,427.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18כנף קד' שמאל

48510K0090(HYBRID) 20 - 'מקורי1,310.68לאטויוטה יאריס ש' - 20בולם זעזועים קד' ימ

מקורי3,733.28לאב.מ.וו X2 ש' 18-כנף קד' שמ' - 4100748421118

מקורי318.83לאשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי שמאל 9507448208-15

מקורי722.77לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי שמאל 2X4 גבוה -8982130500

מקורי4,909.21לאלקסוס IS300 ש' - 21כנף קד' שמ' - 538025324021



מקורי333.02כןאופל אינסיגניה 17-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 3916391217

48520K0090 20 - 'מקורי1,310.68לאטויוטה יאריס ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ

74100T7WA1015- ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין HRV מקורי1,028.97לאהונדה

87712S810121 - 'מקורי852כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

87711Q500020 - 'מקורי635.2לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

5.38E+16521 - 'מקורי7,606.00לאטויוטה היילנדר - 21כנף קד' שמ

638409HS0A16 - מקורי524.33לאניסאן אלטימה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,374.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פס קישוט לכנף קד' שמ' - 756027601019

638751431R15-   'מקורי1,318.27כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף קד' שמ

60261TGGA00ZZ17- 5כנף קדמית שמאלD 17-22 'מקורי2,622.17לאהונדה סיווק ש

74101TGGA501.5L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 17-22 'מקורי1,424.00לאהונדה סיווק ש

663171R30011 - 'ש' 11-18תומך לכנף קד' שמ i25 מקורי65לאיונדאי אקסנט

60211TEZT00ZZ18 - '4כנף קד' ימD -18 'מקורי3,764.61כןהונדה סיווק ש

638412168RV 15 - מקורי229.45לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי5,436.52לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19כנף קד' ימ' - 177881060019

74101TEAT0018 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD -18 'מקורי530.65לאהונדה סיווק ש

מקורי115כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538954207019

86811R200022 - מקורי1,277.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

538760D42021 - מקורי1,122.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

74150T5A000V 15 - מקורי1,332.66לאהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812S100019 - מקורי1,684.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי ימין

87711S1000CA19 - 'מקורי830לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי2,083.34כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף קד' ימ' - 19 (ח)9822716880

86812F280019 - מקורי747לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי ימין

5382602220

תומך עליון פחית לכנף קדמית שמאל - 

194D 19 - 'מקורי521.79כןטויוטה קורולה ש

87712R200022 - 'מקורי915.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' ימ

V7E1857407AF9B915 - 'מראה חיצונית שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,616.00כן15-22

76523J700019 - 5/סטיישן ש' - 19טפט לדלת קד' ימיןD מקורי51.8כןקאיה סיד

83655G200016 - 'מקורי473לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פנ' לדלת אח' שמ

87722J9500PGY18 - 'מקורי594כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לדלת קד' ימ

76003D400016- מקורי5,032.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20דלת קדמית שמאל

826511Y0000011 - '5ידית חיצונית דלת קד' שמD 11-16 מקורי121.5לאקאיה פיקנטו

7507342040

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי2,321.14כןטויוטה

76003H600019 - 'מקורי3,162.00כןיונדאי אקסנט 19-22דלת קד' שמ

7507342050C0

-E פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין

MOTION19 - 'ש RAV-4 מקורי1,280.00כןטויוטה

826521W03012 - 4כיסוי המשך ידית לדלת קדמיתD 12-16 'מקורי46לאקאיה ריו ש

מקורי448.19כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט לדלת אח' שמאל - 750764209019

86381F900019 - מקורי112כןיונדאי אקסנט 19-22טפט קדמי לדלת אחורית שמאל

83860J780020 - מקורי599.5לאקאיה אקס סיד - 20טפט קשת עליון לדלת אח' ימין

7632D528V 18 - 'זכוכית מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי709לא21

מקורי656.51לאשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית שמ' (חשמלי) -9590553111

82850A8000

פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' שמ' - 

מקורי518.6כןקאיה אופטימה ש' 1616-20



82651H6050

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי183כןיונדאי אקסנט 19-22שמאל - 19

V6F095542703C17 - 'מקורי135לאסיאט איביזה  ש' 17-22מגב שמשה אח

מקורי3,265.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20דלת אח' שמ' - 670045307015

7410B203XA20 - מקורי57לאמיצובישי טרייטון - 20טפט לדלת אח' שמאל

87721J9500PGY18 - 'מקורי590כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לדלת קד' שמ

879100K841

מראה חיצונית ימ' חשמלית עם איתות -

מקורי2,256.07לאטויוטה היילקס ש' 15-21 15

מקורי3,781.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית ימ' - 879104740019

V8XA857528AGRU16 - 'ש' 11-18כיסוי מראה חיצונית ימ A1 מקורי495לאאודי

מקורי833כןפיאט 500X ש' 15-18טפט לדלת אחורית שמאל -15 (ח)51940155

75333T0AJ0113- 'ש' 13-18פס קישוט לדלת אח' שמ CR-V מקורי1,216.77כןהונדה

KB7W51P40D17 - ש' 17-22קישוט סף ימין CX-5 מקורי834.97לאמאזדה

B1Z5839697D(ח) מקורי194כןסקודה אוקטביה 09-13גומי קדר דלת אח' שמ' -09

V3C0853753C2ZZ06-08 'פס קישוט לדלת אח' שמ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי488לא

87620R204022 - 'מקורי4,126.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מראה חיצונית ימ

5727A697V 15 - 'מקורי1,906.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

863912L000(ח) 5טפט דלת אח' ימין (קדמי) 07-11D 07-12 'ש i30 מקורי309כןיונדאי

77003J780020 - 'מקורי5,702.10כןקאיה אקס סיד - 20דלת אח' שמ

מקורי5,513.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח סף שמ' פנימי -13 (ח)6140402180

828171KK0A10- 'מקורי96.31כןניסאן ג'וק 10-14טפט לדלת אח' שמ

87616J702020 - מקורי104.4לאקאיה אקס סיד - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

BCJH73410F6420 - ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל CX-30 מקורי157.57לאמאזדה

826406UA0B21 - מקורי752.56לאניסאן קשקאי ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

מקורי101.09לאשברולט ספארק 15-18פס קישוט לדלת קד' ימ' - 4251432015

87722B900014-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' ימ i10 מקורי633כןיונדאי

PE0318572

מחשב מנוע(שמאל) ממיר אלוקטרליטי -

13 

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי881.04כן18

DL335064010 - 4גומי גשם דלת קד' ימיןD 10-14 'מקורי100.11לאמאזדה 2 ש

86372B900014-16 ש' 14-19טפט קשת לדלת קד' ימין i10 מקורי174כןיונדאי

V107837167JT20 - מקורי455לאסקודה אוקטביה ש' - 20צילנדר דלת קד שמאל

A253810130115 - 'מראה חיצונית שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי3,720.32לאש' 15-21

822834EA1D17 - מקורי821.9לאניסאן קשקאי ש' 14-20טפט קשת עליון לדלת אח' שמאל

76004B200114- מקורי3,431.20לאקאיה סול ש' 14-18דלת קד' ימין

808774483R3D 13- '3/5פס קישוט לדלת קד' שמD/CW 10-16 'מקורי414.6לארנו מגאן ש

V5E6809601D20 - מקורי2,961.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פח סף שמאל

מקורי1,227.94כןשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית ימין - 15 (ח)95410528

87621B900014-16 'ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית ימ i10 מקורי267לאיונדאי

V5E3837475JV1

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי293לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

8794042B8013-ש' 13-18מראה חיצונית שמ'+איתות RAV-4 מקורי2,910.00לאטויוטה

V8U0831051C15-19 'ש' 11-18דלת קד' שמ Q3 מקורי5,971.00לאאודי

V5F483305613- 'מקורי7,322.00כןסיאט לאון ש' 12-19דלת אח' ימ

879450D90913- 'מקורי353.43כןטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי מראה חיצונית שמ

BJJ369181C13-16 4/5מראה חיצונית שמ' +חימוםD 13-18 'מקורי880.92כןמאזדה 3 ש

828776FR0A15 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת אח' שמ X מקורי1,069.69לאניסאן

V565857538BGRUV 17 - 'מקורי161לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית ימ

טפט לדלת קד' ימין -757550203013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי335.57לא15



828163BA0A15 - מקורי75.17לאניסאן אלמרה ש' 15-17טפט לדלת אחורית ימין

H0100JD0M0(ח) (5 מקומות) מקורי4,358.44כןניסאן קשקאי ש' 08-14דלת קד' ימין

משולש חיצוני למראה חיצונית ימ' -601170211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי308.47לא15

V5E3857537AGRU20 - 'מקורי118כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי מראה חיצונית שמ

54651N700021 - 'מקורי1,462.00לאיונדאי טוסון ש' - 21בולם זעזועים קד' ימ

54651Q0AB021 - 'בולם זעזועים קד' ימi20 - 21 מקורי1,257.00לאיונדאי

86812K4000(חשמלי) מקורי888לאיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין - 21

8201698594

סט פסי קישוט לכנפיים קדמיות 

מקורי2,060.11כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ואחוריות - 18 (אביזר)

86812GI00021 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין EV 5 מקורי1,948.00כןיונדאי איוניק

54650J967018 - 'מקורי991לאיונדאי קונה ש' - 18בולם זעזועים קד' שמ

87711N7100

פס קישוט לכנף קד' שמ' - 21 (עם מגן 

מקורי662כןיונדאי טוסון ש' - 21בוץ)

מקורי467.46כןאופל אסטרה ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין - 3911554816

54651BYBA021 - 'מקורי1,073.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21בולם זעזועים קד' ימ

A213880001816 - 'כנף קד' ימE 16-22 קלאס W213 מקורי5,148.97לאמרצדס

66321CG05022 - 'מקורי2,821.00כןיונדאי סטאריה ש' - 22כנף קד' ימ

66311CG05022 - 'מקורי2,821.00כןיונדאי סטאריה ש' - 22כנף קד' שמ

87711K2010V 20 - 'מקורי464כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

8983562121

 ,+S ) 21 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי653.95לאאיסוזו די. מקס ש

86812Q040022 - מקורי1,068.00לאיונדאי באיון ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין

1MP39RXFAE14 - 'מקורי1,946.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קשת לכנף קד' שמ

66311Q0000

כנף קד' שמ' - 21 

(INTENSE,PRIME)i20 - 21 מקורי3,258.00כןיונדאי

A167690160820 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,624.83לאש' 15-20

V3T0809957Dמקורי561לאסקודה סופרב ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

55113682AC11 - מקורי4,978.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13כנף קד' ימ' עם חור לאיתות

מקורי1,325.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538760277019

מקורי746כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן בוץ קד' שמאל - 766220223019

7560242170C0

 E-MOTION קשת לכנף קדמית שמאל

מקורי837לאטויוטה RAV-4 ש' - 19- 19

מקורי8,053.28לאב.מ.וו 500 ש' - 17כנף קד' ימ' - 4100744368817

638138150R21 - 'מקורי855.36כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף קד' שמ

133503433D 11 - 'מקורי2,080.38לאאופל אסטרה ש' 11-15כנף קד' ימ

861847201A21 - 'ש' - 21קשת לכנף קד' שמ U5 מקורי127.3לאאיוויז

638410005R15-17 מקורי296.58לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי439.83לאאם ג'י EHS ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין - 1063635721

BBP356140G09- 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 09-13 'מקורי663.85לאמאזדה 3 ש

מקורי6,459.23לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כנף קד' שמ' - 4100793097318

PE01133AY12- ש' 12-16בית פילטר אויר תחתון CX-5 מקורי170.29כןמאזדה

AF208MI20 - חליפי1,718.56כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' ימ' ללא חור לאיתות

AF20HY01-07 'חליפי906.02לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03כנף קד' ימ

AF20MA11-'חליפי471.46כןמאזדה 5 ש' 10-18כנף קד' ימ

AF212FO03-08 'חליפי596.02לאפורד קונקט ש' 03-13כנף קד' ימ

AF215BM12 - חליפי831.48כןב.מ.וו 120 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF217KI09-10 חליפי263.92כןקאיה מגנטיס 09-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF220KI09-10 חליפי283.38כןקאיה ריו ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF226VW11- ('קד) חליפי217.6כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF228CI11-12 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל  C-4 חליפי387.32כןסיטרואן

AF229VW11-('אח) חליפי422.45כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF232TO15 - חליפי685.63כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF233BM20 - 'חליפי4,250.00כןב.מ.וו 120 ש' - 20כנף קד' ימ

AF233PE08- 'חליפי984.05כןפיג'ו 107 ש' 08-14כנף קד' ימ

AF235CV

ביטנה לכנף קדמי שמאל (מושלמת) - 

חליפי185כןשברולט ספארק 1515-18

AF235HY14-ש' 14-19כנף קד' שמ'  ללא חור לאיתות i10 חליפי1,354.39כןיונדאי

AF23DC18 - 'חליפי1,058.86כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

AF240VW06-  'כנף קד' שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי2,104.94כן11

AF241BM14-17 'חליפי4,169.17כןב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' ימ

AF242CV19 - 'חליפי2,494.74כןשברולט ספארק - 19כנף קד' שמ

AF242TO12- חליפי359.56כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF243FO09- 'חליפי1,306.02לאפורד אדג' ש' 09-14כנף קד' ימ

AF243TO06- 'חליפי1,206.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קשת לכנף קד' שמ

AF246TOV 20 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי817.95כן22

AF247BM15 - 'ש' 10-19פס קישוט לכנף קד' ימ X6 חליפי1,451.49כןב.מ.וו

AF253HO01-04 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 01-06 'חליפי185.28כןהונדה סיווק ש

AF258FO11- 'חליפי3,356.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14כנף קד' שמ

AF25HO96-98 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 96-00 'חליפי136.02לאהונדה סיוויק ש

AF260FO11- חליפי560.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF271HY14-ש' 14-19כנף קד' שמ'  עם חור לאיתות i10 חליפי1,141.70כןיונדאי

AF277NI15- 'חליפי1,513.87כןניסאן ג'וק 15-19כנף קד' שמ

AF27DCV 15-17 'חליפי1,206.28כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

AF280VW16 - 'חליפי2,106.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כנף קד' שמ

AF284FI15 - 'חליפי956.02לאפיאט דובלו ש' 10-18כנף קד' ימ

AF285NI12- חליפי567.75כןניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF285TO09-11 'חליפי783.92כןטויוטה וורסו 09-12כנף קד' ימ

V5Q0413023GK20 - 'מקורי825כןסקודה אוקטביה ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ

108158200E21 - מקורי303.23לאטסלה מודל 3 ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי2,312.24כןסיטרואן C-3 ש' 17-21כנף קדמית ימין - 981286898017

631014021R(ZEN/INTENSE) 20 - 'מקורי1,619.41לארנו קליאו - 20כנף קד' שמ

מקורי696.77לאסיטרואן C-3 ש' 17-21קשת לכנף קד' שמ' - 981208868017

620428625R13 - 5תומך לכנף קדמית שמאלD 13-19  מקורי637.7לארנו קליאו

ביטנה לכנף קדמי ימין -193234211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי818.42לא

868112S70014- ביטנה לכנף קדמי שמאלIX35 10-15 מקורי849לאיונדאי

V5LA821021A21 - 'מקורי2,003.00כןסקודה אניאק ש' - 21כנף קד' שמ

86812A900015- מקורי1,851.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

86812A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימיןD מקורי715.2לאקאיה סיד

מקורי848.59לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תומך כנף קד' ימ' - 538034202013

868111W50015- 5ביטנה לכנף קידמית שמאלD 12-16 'מקורי287.7לאקאיה ריו ש

620436063R16 - מקורי407.71לארנו זואי 16-20תומך פחית לכנף קדמית ימין

84141F200019 - מקורי368לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי11,794.87לאוולוו S90 ש' 16-19כנף קד' שמ' - 3227712219

מקורי891.02לאסיטרואן ג'אמפי - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 980836358018



מקורי436כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מבודד לכנף קדמית ימין - 538274206019

86831A600013- מגן בוץ קד' שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי56לא/סטישין

86811J700019 - 5/סטיישן ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאלD מקורי1,572.20כןקאיה סיד

V6VA809957A22 - מקורי298כןסקודה פביה ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812D400016- מקורי801.2כןקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

631014506R18 - 'מקורי1,937.65לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' שמ

84141H600019 - מקורי180כןיונדאי אקסנט 19-22מבודד לכנף קדמית שמאל

86812G500016-18 מקורי1,017.10כןקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי ימין

84126C100018 - מקורי197לאיונדאי סונטה ש' 18-19מבודד לכנף קדמית ימין

V57A854816F22 - מקורי353לאסקודה קארוק - 22ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

84142H600019 - מקורי180כןיונדאי אקסנט 19-22מבודד לכנף קדמית ימין

87712G500016- 'מקורי988.5כןקאיה נירו 16-23קשת לכנף קד' ימ

28220A200013- 5/סטיישן ש' 13-18מיכל אבק בכנףD מקורי477לאקאיה סיד

638127184R20 - 'מקורי884.42לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף קד' ימ

868111YBA03D 15 - 3ביטנה לכנף קדמי שמאלD 13-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

66321G6020(X LINE) 20 - 'כנף קד' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,684.10כן

מקורי6,136.00כןפיאט פנדה ש' 12-18דלת קד' שמ' -5184111012

77004G500016- מקורי6,747.00כןקאיה נירו 16-23דלת אחורית ימין

6700402390SW 13- 'דלת אח' שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,917.00כן15

8.79E+56

מראה חיצונית שמ' 

+חשמל+חימום+איתות-13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,100.00לא15

KF37691G712 - 'ש' 12-16זכוכית מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי331.84לאמאזדה

808778098RV 13 - 'מקורי2,112.12לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ

87752G5000WK16- 'מקורי1,135.40לאקאיה נירו 16-23כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ

B5L08537549B910- 'מקורי139כןסקודה יטי 10-13פס קישוט לדלת אח' ימ

דלת אח' שמ' 5D  -03 (ח)96942265

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי2,244.98כן5

86363G500016- מקורי106.3כןקאיה נירו 16-23טפט לדלת קדמית שמאל

K328508V217 - ש' 17-22טפט עליון קדמי לדלת אח' ימין CX-5 מקורי40.01לאמאזדה

D10E50M60A17 - ש' 17-21טפט אחורי לדלת אחורית שמאל CX-3 מקורי208.85כןמאזדה

801005708R20 - מקורי5,969.77כןרנו קליאו - 20דלת קד' ימין

87620E607015-'מקורי4,993.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מראה חיצונית ימ

A2537208300(קופה) דלת קד' שמ' -17

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי18,849.94לאש' 15-21

90422FJ050

טפט לדלת קד' שמאל (ניצב אח')-13 

מקורי180לאסובארו אימפרזה 13-16(ח)

6700312A00(ח) 4דלת אח' ימ' 05-07D 05-07 'מקורי2,182.23כןטויוטה קורולה ש

759240K03015- מקורי278.1כןטויוטה היילקס ש' 15-21טפט לדלת אחורית שמאל

D51G691N721 - ש' 17-21כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-3 מקורי136.63כןמאזדה

B32H691A70104- '4כיסוי למראה חיצונית שמD 04-09 'מקורי177.56לאמאזדה 3 ש

77003D700015- מקורי5,920.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת אחורית שמאל

מקורי322.5כןרנו קנגו 09-18זכוכית מראה חיצונית ימ' = שמאל - 770106884809

77003G600017 -  דלת אחורית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,507.80כן

87610G612017-20  מראה חיצונית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,977.50לא

808218638R17 - '4 ש' 17-23גומי גשם דלת קד' שמD מקורי890.14כןרנו גרנד קופה

87751D7000CA15- 'מקורי1,853.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ



מקורי166.74כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת קד' ימין-757514701016

מקורי174.32כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת אח' שמאל-757664701016

K328508W417 - ש' 17-22טפט עליון לדלת אח' שמאל CX-5 מקורי66.4לאמאזדה

801004005R16 - מקורי4,489.26כןרנו זואי 16-20דלת קד' ימין

962011R00011-ש' 11-18מוט אנטנה i25 מקורי202כןיונדאי אקסנט

KD3M69121B20 - 'ש' 17-22מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי539.38לאמאזדה

96200G600017-20 בסיס לאנטנה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי359.9לא

V57A8549709B918 - 'מקורי194כןסקודה קארוק 18-21פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ

מקורי203.01כןטויוטה קורולה ש' 08-10טפט דלת קד' שמ' 08-11 (ח)7592212080

7632A475V 17 - 'ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית ימ ASX מקורי554כןמיצובישי

82651R210022 - מקורי729לאקאיה ספורטג' ש' 22-23ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

מקורי2,071.76כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט לדלת קד' שמ' - 750744202113

5757A763V 18 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,153.00כן21

5757A750V 15 - 'מקורי1,729.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' ימ

83130G200016 - מקורי756כןיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

8253A35421 - 'מקורי392כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21זרוע מגב שמשה אח

8723A59521 - מקורי1,358.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בסיס לאנטנה

988112E50005-10 'מקורי213לאיונדאי טוסון ש' 05-10זרוע מגב שמשה אח

77990P100022 - מקורי169.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23עוצר דלת אח' ימין

5730C03421 - 'מקורי6,885.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת אח' ימ

8630002500A015 - מקורי346.27לאטויוטה אוריס ש' 15-18אנטנה

מקורי187כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19טפט לדלת אח' ימין - 759870203019

81410R200022 - מקורי1,420.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנגנון נעילה דלת אח שמאל

88810G2000TRY16 - מקורי1,705.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות קד' שמאל זכר

82250R201022 - מקורי586.2כןקאיה ספורטג' ש' 22-23טפט עומד לדלת קד' שמאל

V82G83105219 - ש' - 19דלת קד' ימין A1 מקורי9,816.00לאאודי

87620J733019 - 5/סטיישן ש' - 19מראה חיצונית ימ' עם איתותD מקורי2,644.40לאקאיה סיד

96201B210019 - מוט אנטנהi20 15-20 מקורי248לאיונדאי

8794B4725016 - 'מקורי193.24כןטויוטה פריוס ש' 16-20קישוט מראה חיצונית שמ

8393151K000CB09- 'מקורי300לאסוזוקי ספלאש 09-15טפט דלת אח' ימ

83140C800015 - אטם לדלת אחורי (גומי גשם) ימיןi20 15-20 מקורי359כןיונדאי

82140C800015 - אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימיןi20 15-20 מקורי489לאיונדאי

5757A602

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי1,065.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

79490C700019 - עוצר דלת אח' ימיןi20 15-20 מקורי240לאיונדאי

5716A638HB21 - מקורי824לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

865200F04013 - מקורי208.86לאטויוטה וורסו 13-18צופר גבוה

87721R210022 - 'מקורי2,653.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט לדלת קד' שמ

75761022005D 19 - 5טפט ניצב לדלת אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי302כןטויוטה קורולה ש

83210C500015 - מקורי266.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20גומי גשם דלת אחורית שמאל

7407A32818 - טפט ניצב לדלת אח' ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,206.00לא21

מקורי2,657.39כןשברולט ספארק 11-15דלת קד' ימין 11-14 (ח)95158918

V6J495542709 - 'מקורי85לאסיאט איביזה  ש' 09-16מגב שמשה אח

מקורי760.71לאאם ג'י ZS ש' 18-23סף מדרכה ימין - 1025240118

6302136100(EX) 21- 'מקורי9,742.90לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת אח' ימ

AF101TO2WD 98-01 'חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01כנף קד' שמ

AF102CI05- 'ש' 05-10כנף קד' ימ  C-4 חליפי680.28כןסיטרואן



AF102HY06-09 'חליפי806.02לאיונדאי סונטה ש' 06-09כנף קד' ימ

AF103CI05- 'ש' 05-10כנף קד' שמ  C-4 חליפי673.22כןסיטרואן

AF103PE17 - חליפי680לאפיג'ו 3008 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF103SU12-חליפי1,560.02לארשימת מקטים מבוטליםכנף קד' ימ'+חור

AF104FI14- חליפי1,468.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21כנף קד' שמ'+חור

AF104ME08-'חליפי1,787.96כןמרצדס 204  ש' 08-11כנף קד' שמ

AF105AU-04 ('אח) ש' 04-05ביטנה לכנף קדמי שמאל A3 חליפי427.2כןאודי

AF106HY08-10 חליפי81.29כןיונדאי מאטריקס 08-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF106OP08-10 ('קד) חליפי340.63כןאופל קורסה ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF107FI14 - חליפי1,586.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21כנף קד' שמ' ללא חורים

AF107VW11- (ללא איתות) 'חליפי1,156.02לאפולקסווגן טוראן ש' 11-15כנף קד' שמ

AF108AU05-07 (קדמי) ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי שמאל A4 חליפי168.02לאאודי

AF109CI04- (עם חורים) 'חליפי806.95כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08כנף קד' ימ

AF109NI20 - 'חליפי3,806.02לאניסאן סנטרה ש' - 20כנף קד' שמ

AF10DC15-   'חליפי1,111.35כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף קד' שמ

AF110HY07-12 '5כנף קד' שמD 07-12 'ש i30 חליפי993.79כןיונדאי

AF111HY05-10 חליפי236.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF113SU(XS-דגם מפואר) חליפי1,386.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12כנף קד' ימ' -10

AF114CI07- 'ש' 07-10כנף קד' ימ C-4 חליפי1,103.92כןסיטרואן פיקסו

AF114KI11 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 11-16 חליפי259.07כןקאיה פיקנטו

AF115FI08-14 3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-20 500 חליפי487.38כןפיאט

AF116FO(קסטום) חליפי1,664.84כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' שמ' - 18

AF121HY08- 'כנף קד' ימi800 08-21 חליפי1,336.02כןיונדאי

AF121RE09- '4כנף קד' ימD 09-15 'חליפי722כןרנו פלואנס ש

AF122KI12- 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-16 'חליפי267.89כןקאיה ריו ש

AF122OP01-07 'חליפי184.16כןאופל קורסה ש' 01-07כנף קד' שמ

AF123AU05-08 'ש' 05-08כנף קד' ימ A6 חליפי2,206.02לאאודי

AF123KI12- '4כנף קד' ימD 12-16 'חליפי885.96כןקאיה ריו ש

A166880290513 - קלאס ש' 13-22ביטנה לכנף קדמי ימין CLA מקורי2,604.18לאמרצדס

מקורי1,604.45לאאופל מוקה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין - 983514918021

KB7W5221117 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ CX-5 מקורי1,103.15לאמאזדה

KB7W51W30E17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ CX-5 מקורי459.94כןמאזדה

51717290853

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק קדמי - 

מקורי2,056.50לאב.מ.וו X5 ש' 1313-18

A247881110020 - 'ש' 20-כנף קד' שמ GLA H247 מקורי6,122.46לאמרצדס

5220AD6417 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' ימ ASX מקורי1,287.00לאמיצובישי

7407A64618 - 'מקורי2,253.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' ימ

GRF25613019 - מקורי220.58לאמאזדה 6  ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

A167880230020 - 'כנף קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי13,078.66לאש' 15-20

84137775V 17 - 'פס קישוט לכנף קד' ימXT5 17-21 מקורי2,937.59כןקאדילאק

55369596AF14 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' ימ

8403111FS01BD22 - 'ש' - 22כנף קד' שמ EV3 מקורי3,331.20לאסרס

מקורי1,798.35לאאופל מוקה X ש' 17-20כנף קדמי שמאל עם חור - 4247667317

מקורי5,411.17לאב.מ.וו 200 ש' 16-19כנף קד' שמ' - 4100738218316

מקורי528.76לאאופל קורסה ש' - 20תומך לכנף קדמית שמאל - 983093248020



7232268K00M09- מקורי133.8לאסוזוקי אלטו ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי681.29לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך כנף קדמית ימין - 4100849443819

7755065J00ZJ306-11 'מקורי631.5לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' ימ

620500001RR+L - 10 '3/5סט תומכים לכנף קדD/CW 10-16 'מקורי212.37לארנו מגאן ש

631005877R16 - 'מקורי994.05לארנו טווינגו ש' 16-18כנף קד' ימ

638407725R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 

מקורי515.99כןרנו מאסטר ש' 0909-22 (ח)

543020808R13 - '5בולם זעזועים קד' ימD 13-19  מקורי569.58לארנו קליאו

1370069L00(ח) מקורי946כןסוזוקי ספלאש 09-15בית פילטר אויר -09

מקורי1,151.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לעמוד קד ימ' (קצר) -73542294507

877111G60010-11 'מקורי56כןקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט לכנף קד' שמ

V6R0809958F10- 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 10-17 'מקורי499לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,031.50לאלקסוס CT200H ש' 11-19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538067601111

A9066840277

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) -

13

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי542לא18

5761168K00M09-11 'מקורי411.5לאסוזוקי אלטו ש' 09-14כנף קד' ימ

V6F0805912H17 - מקורי537כןסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי602לאטויוטה היאס ש' 08-12כנף קד' ימ' 538112603008-09

מקורי602לאטויוטה היאס ש' 08-12כנף קד' שמ' -538122604008

53802F401017 - 'כנף קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,874.97כן22

638752507R20 - 'מקורי1,617.00לארנו קולאוס - 20קשת לכנף קד' שמ

מקורי6,828.36לאב.מ.וו X6 ש' - 20כנף קד' שמ' - 4100873762120

84116C100018 - מקורי197לאיונדאי סונטה ש' 18-19מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי536.11לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לכנף קד' שמ' - 756024806015

66321B901014-ש' 14-19כנף קד' ימ'  עם חור לאיתות i10 מקורי1,175.00כןיונדאי

86811A780016 - מקורי459.7לאקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

66321H90505D- 17  '5כנף קד' ימD/4D 17-22 'מקורי1,450.30לאקאיה ריו ש

מקורי195.32כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך לכנף קד' שמ' - 538364705016

F31014EAMB14- 'מקורי2,196.94לאניסאן קשקאי ש' 14-20כנף קד' שמ

86812S150021 - מקורי1,267.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

F31003VVAB14- 'מקורי1,820.29לאניסאן נוט ש' 14-17כנף קד' ימ

84159D900016 - מקורי99.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי עליון לכנף קדמי שמאל

517201Y000(ח) 5מיסב קד' שמ' -11D 11-16 מקורי403.4כןקאיה פיקנטו

86812E610015-מקורי1,258.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי ימין

86860C500015 - מקורי81לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן בוץ קד' ימין

86811E610015-מקורי1,258.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

86811S150021 - מקורי1,267.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי424.63כןאופל אדם 3D ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי שמאל -1335586914

86832F100016 - מקורי137.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ קד' ימין

638439KK0A15- מקורי371.38לאניסאן אלמרה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5G0805911AJ17 - (קדמי) מקורי287לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קידמית שמאל

V2K5821021B16 - 'מקורי2,327.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20כנף קד' שמ

84141F100016 - מקורי296.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מבודד לכנף קדמית שמאל

66321A2000

 5D/SW כנף קד' ימ'  ללא חור לאיתות

מקורי2,891.50לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש-13

638434CB0A15- טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קידמית שמאל X מקורי1,143.10כןניסאן

53875K002020 - מקורי938כןטויוטה יאריס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

4852080634V 19 - 'ש' - 19בולם זעזועים קד' שמ RAV-4 מקורי682לאטויוטה

V5J0809958A11- מקורי296לאסקודה פביה ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין



מקורי2,172.00לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14כנף קד' שמ' -5052062710

V4M0853717AGRU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' שמ Q7 מקורי1,720.00לאאודי

868322K000(ח) 5מגן בוץ קד' ימין - 11D 11-16 מקורי82.8כןקאיה פיקנטו

מקורי635.4לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ביטנה לכנף קדמי ימין -981739488014

AF288HY15- כנף קד' שמ'+ חור לפנס איתותi20 15-20 חליפי1,379.09כןיונדאי

AF289SU12- ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי שמאל XV חליפי502.98כןסובארו

AF28BM99-01 'חליפי350כןב.מ.וו 300 ש' 99-05כנף קד' ימ

AF28CV03-10 '4כנף קד' שמD 03-10 'חליפי560.02לאשברולט אופטרה ש

AF28VW15 - חליפי185.22כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט תחתון לכנף קדמית ימין

AF292HO05- 'ש' 03-08קשת לכנף קד' ימ CR-V חליפי467.02כןהונדה

AF292KI10- (עם איתות) 'חליפי350כןקאיה סורנטו ש' 10-12כנף קד' ימ

AF292RE09- ('קד) 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 09-15 'חליפי394.24כןרנו פלואנס ש

AF296NI13 - חליפי561.39כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF297NI15- טרייל ש' 15-23כנף קדמית שמאל X חליפי1,980.02לאניסאן

AF298NI15 - 'חליפי650כןניסאן אלמרה ש' 15-17כנף קד' ימ

AF29BM02-05 'חליפי329.59לאב.מ.וו 300 ש' 99-05כנף קד' ימ

AF2VW(מרובע) חליפי486.02לאפולקסווגן גולף ש' 93-97כנף קד' ימ' 93-97

AF301HY08-09 חליפי456.02לאיונדאי סונטה ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF303NI14 - חליפי345.63כןניסאן נוט ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF305HY15 - 'חליפי2,765.05כןיונדאי סונטה ש' 15-17כנף קד' שמ

AF30CV11- (ללא פנס צד) 'חליפי985.8כןשברולט ספארק 11-15כנף קד' שמ

AF310HY15 - חליפי998כןיונדאי סונטה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי ימין

AF312HO13- ש' 13-18כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות CR-V חליפי1,495.00כןהונדה

AF312SU09- 'חליפי1,291.00כןסובארו פורסטר ש' 09-12כנף קד' ימ

AF314HY15-18 חליפי524.81כןיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF318HO15- 'ש' 15-18קשת לכנף קד' שמ HRV חליפי445.53כןהונדה

AF31SE18 - 'חליפי1,384.15כןסיאט ארונה ש' - 18כנף קד' שמ

AF320HO11 - 'כנף קד' שמ

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

חליפי1,304.94כן14

AF321HY12 - ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 12-15 חליפי443.92לאיונדאי

AF33BM05- 'חליפי960.02לאב.מ.וו 300 ש' 05-08כנף קד' שמ

AF33SK08- 'חליפי2,081.85כןסקודה סופרב ש' 08-13כנף קד' שמ

AF342HO12 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי677.08כן

AF343FO11- ביטנה לכנף קדמי ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי449.04כן

AF349MA02-04 חליפי168.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF34HY00- חליפי123.17לאיונדאי אקסנט ש' 00-02ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF355MA5D 04-08 '5כנף קד' שמD 04-08 'חליפי798.77כןמאזדה  3 ש

AF35OP16 - חליפי1,645.13כןאופל אסטרה ש' 16-19כנף קד' ימ' ללא חור

AF360MA05-10 חליפי385.25כןמאזדה 5 ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF360PE13- חליפי367.16כןפיג'ו 301 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי110.6כןשברולט ספארק 15-18מגב שמשה אח' - 9539137115

863822S00014- 'טפט מסגרת דלת אח' שמIX35 10-15 מקורי351לאיונדאי

V5C0951223C17 - מקורי394לאסקודה קודיאק ש' 17-22צופר

מקורי9,638.18לאשברולט קרוז 08-20דלת אח' שמ' - 8405233416

KB9T69121B17 - 'ש' 17-22מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי1,190.88כןמאזדה

מקורי8,154.29לאב.מ.וו X2 ש' 18-דלת אח' ימ' -4100849173018

87732J7CA020 - 'מקורי713.1לאקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

A177730140019- 'ש' -19דלת אח' ימ A קלאס W177 מקורי19,043.22לאמרצדס



V566857508GV 17-20 'מקורי3,628.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית ימ

821102S000

אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמ' -14 

מקורי334כןיונדאי IX35 10-15(ח)

821202S000(ח) אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין -14IX35 10-15 מקורי235.2כןיונדאי

KB7W51RD0D17 - 'ש' 17-22פס קישוט תחתון לדלת אח' שמ CX-5 מקורי241.78כןמאזדה

876213W35013- 'מקורי312.8לאקאיה ספורטג' ש' 13-15זכוכית מראה חיצונית ימ

TL12691G117 - ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין CX-5 מקורי159.84כןמאזדה

V5LG83305221 - 'מקורי7,603.00לאסקודה אניאק ש' - 21דלת אח' ימ

83610B9020SDH14- 'ש' 14-19ידית פנ' לדלת אח' שמ i10 מקורי155לאיונדאי

7574012490CW 13- 'גומי גשם לדלת אח' שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי810.15לא15

7573012400CW 13- 'גומי גשם לדלת אח' ימ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי810.15כן15

7572012890CW 13- 'גומי גשם לדלת קד' שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,094.66כן15

98811B900014- 'ש' 14-19זרוע מגב שמשה אח i10 מקורי267לאיונדאי

KB7W50M30B17 - ש' 17-22טפט לדלת אחורית ימין חלק קדמי CX-5 מקורי248.59לאמאזדה

23406425

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי793.7כןשברולט אקווינוקס ש' 1616-22

מדרגה צדדית שמאל -09 (ח)5178260251

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,306.00כן13

88880B9100PYN(ח) ש' 14-19חגורת בטיחות קד' ימין -14 i10 מקורי1,622.00כןיונדאי

8979054680

ידית חיצונית לדלת קדמי ימין - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי899.72לאאיסוזו די. מקס ש

GJR950M60A

טפט אחורי לדלת אחורית שמאל - 13 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי176.44כן18

GHK150991H(ח) טפט קשת לדלת אח' ימין -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי314.36כן18

863912B00006- 'מקורי271לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12טפט קד' לדלת אח' ימ

828765610R

פס קישוט לדלת אחורית ימין + ניקל 

מקורי440.92לארנו קליאו סטיישן 14-18(סט) -14

828770664R

פס קישוט לדלת אח' שמ' + ניקל (סט) -

מקורי260.52לארנו קליאו סטיישן 1414-18

V57B857508MV 18 - 'מקורי1,400.00לאסקודה קארוק 18-21מראה חיצונית ימ

S5P0955707B09- 'מקורי270לאסיאט איביזה  ש' 09-16זרוע מגב שמשה אח

מקורי901.87כןטויוטה פריוס ש' 16-20גומי גשם לדלת אחורית שמאל-16 (ח)7574047040

79390G600017 - עוצר דלת קד' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי152.5לא

מקורי2,996.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17דלת קד' ימין-670010622115

מקורי2,996.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17דלת אח' ימ'-670030624115

8791506060A015-מקורי393.43לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיסוי למראה חיצונית ימין

87721C870016- 'קרוס 16-18פס קישוט לדלת קד' שמ i20 מקורי235כןיונדאי

8794506060A015-מקורי393.43לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיסוי למראה חיצונית שמאל

87621F106016 - 'מקורי758.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית ימ

87751C870016- 'קרוס 16-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ i20 מקורי316כןיונדאי

877211D000(ח) 'מקורי226.4כןקאיה קארנס ש' 07-10פס קישוט לדלת אח' שמ

90422FJ150

טפט לדלת אח' שמאל (ניצב אח')-13 

מקורי255כןסובארו אימפרזה 13-16(ח)

87620J733120 - 'מקורי3,305.50לאקאיה אקס סיד - 20מראה חיצונית ימ

86373F200016- מקורי102כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט לדלת קדמית ימין

828207885R20 - 'מקורי2,572.43לארנו קולאוס - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

808203752R20 - 'מקורי3,246.09לארנו קולאוס - 20פס קישוט לדלת קד' ימ



98811A500012 - 'זרוע מגב שמשה אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי207לא/סטישין

8545EC(ח) מקורי530.84לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לדלת קד' שמ' 04-12

87731G6700

 X) 20 - 'פס קישוט לדלת אח' שמ

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3לא

86392D300015 - מקורי133כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט עליון לדלת אח' ימין

86381H800017 - 5טפט לדלת אח' שמאלD/4D 17-22 'מקורי101.8כןקאיה ריו ש

B5J68537539B9(ח) מקורי98כןסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' שמ' -08

76004G201016 - מקורי5,569.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20דלת קדמית ימין

87610G209016 - מקורי3,843.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מראה חיצונית שמאל

988152P00015 - '5זרוע מגב שמשה אחD 12-16 'מקורי126.4לאקאיה ריו ש

87712G200016 - מקורי745כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט לדלת קדמית ימין

87722G200016 - מקורי721כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט לדלת אחורית ימין

A118720220119- ש' -19דלת קד' ימין A קלאס W177 מקורי20,481.55לאמרצדס

B1Z1857508M09- 'מקורי649כןסקודה אוקטביה 09-13(ח) מראה חיצונית ימ

LR16482622 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

לנד רובר ריינג' רובר 5 ש' 22-

מקורי1,998.67לא23

86363G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט ניצב לדלת קדמית שמאל

86383G2000

טפט ניצב אחורי לדלת אחורית שמאל - 

מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

V80A833052CSTL17 - 'ש' 17-22דלת אח' ימ Q5 מקורי13,232.00לאאודי

AF368MA08-13 'חליפי1,136.02לאמאזדה 6  ש' 08-13כנף קד' ימ

AF370CI14 - ש' 14-16ביטנה לכנף קדמי שמאל C-4 חליפי739.54כןסיטרואן פיקסו

AF371CI14 - ש' 14-16ביטנה לכנף קדמי ימין C-4 חליפי511.82כןסיטרואן פיקסו

AF372MI10-('קד) ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי355.31כן15

AF384MI13 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי536.02לא16

AF386MI17 - 'ש' 17-19כנף קד' שמ ASX חליפי1,466.70כןמיצובישי

AF38SE97-00 (חור אובלי) 'חליפי386.02לאסיאט איביזה 94-98/ אינקה-95כנף קד' ימ

AF38SK13-'חליפי810כןסקודה אוקטביה 13-16כנף קד' שמ

AF38SZ11- 'חליפי1,050.74כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16כנף קד' שמ

AF391TO12-חליפי352.82כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF41SE

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

חליפי386.02כןסיאט אטקה ש' 16-21אחורי) 16-19

AF42CV07-10 'כנף קד' ימ

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי586.02לא

AF430TO13-'ש' 13-18כנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,803.31כןטויוטה

AF455TO15- חליפי767.7כןטויוטה אייגו ש' 15-21כנף קדמית ימין

AF457FO15 - חליפי1,706.02לאפורד אדג' ש' 15-18כנף קד' ימין

AF459TO11 - 'חליפי1,356.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23כנף קד' ימ

AF461FO14- חליפי618.98כןפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לכנף קד' שמ' חלק קדמי

AF462TO15 - חליפי513.77כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ קד' ימין

AF464TO99-02 חליפי168.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02ביטנה לכנף קדמי ימין

AF46IS03-07 חליפי257.62לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF470FOV 14 - 'חליפי1,343.30כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' שמ

AF477TO17 - 'כנף קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,700.17כן22



AF482TO16-18  חליפי745.12כןטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF48CH14 - 'חליפי1,759.50כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' ימ

AF497TO17 - חליפי893.03כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF49CV07-09 'חליפי2,394.59כןשברולט קפטיבה ש' 07-10כנף קד' ימ

AF50CV05-08 'חליפי844.44כןשברולט טריילבייזר ש' 05-08כנף קד' ימ

AF51HO09- 'חליפי1,209.25כןהונדה ג'אז ש' 09-11כנף קד' ימ

AF51HY3/4/5 03-06 חליפי136.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF51KI06-08 'חליפי600.72לאקאיה ספורטג' ש' 06-09כנף קד' ימ

AF530MA13-16 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 13-18 'חליפי267.48כןמאזדה 3 ש

AF551MA10-12 - חליפי466.94כןמאזדה 6  ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF554MA12 - ש' 12-16מגן בוץ קד' ימין CX-5 חליפי24.35כןמאזדה

AF55SE00-02 (איביז/קורדו) 'כנף קד' ימ

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי854.52כן00-02

5732A18221 - 'מקורי378לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר עליון דלת אחורית ימ

822101R00011- ש' 11-18אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמאל i25 מקורי111לאיונדאי אקסנט

5757A597

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי1,392.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 2121

מקורי140לאטויוטה RAV-4 ש' 05-06טפט קשת דלת אח' שמ' 759884203005-06

מקורי139.35לאטויוטה RAV-4 ש' 05-06טפט עמוד דלת אח' שמ' 759264203005-06

83250R2000

טפט עומד לדלת אחורית שמאל - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי292.8לאקאיה ספורטג' ש

87620F1AC0V 19 - 'מקורי6,043.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית ימ

8153H007 -  'ש' 07-10מראה חיצונית שמ C-4 מקורי1,063.29לאסיטרואן פיקסו

8211A28621 - מקורי619לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21צופר

קישוט למדרגה שמאל - 517726018014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,274.76כן21

82610G4010VCS18 - 'ידית פנ' לדלת אח' = קדמית שמi30 - 18 מקורי325לאיונדאי

80100W050PV 20 - מקורי6,977.00כןמיצובישי טרייטון - 20דלת קד' ימין

מדרגה שמאל - 517826027014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי4,717.17לא21

86381DB000

טפט עומד קדמי לדלת אחורית שמאל -

מקורי78.3לאקאיה נירו פלוס - 2222

5177360170V 09 - כיסוי סף מדרכה ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי961.79כן13

77003DB00022- 'מקורי8,897.90לאקאיה נירו פלוס - 22דלת אח' שמ

98110G2000V 16 - 'מקורי938כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנוע למיכל מתיז מים קד

87731DB00022- 'מקורי638.3לאקאיה נירו פלוס - 22פס קישוט לדלת אח' שמ

98510M400020 - 'ש' - 20מנוע למיכל מתיז מים קד i10 מקורי719כןיונדאי

86190H5200-19 'מקורי253כןיונדאי אקסנט 19-22קישוט משולש מראה חיצונית ימ

87722AT10023 - 'מקורי1,377.30לאקאיה נירו 16-23פס קישוט לדלת קד' ימ

9004Z4(ח) מקורי10,846.06כןפג'ו 308 08-13דלת קד' ימין -08

8471880J00ZJ3(ח) 4/5כיסוי מראה חיצונית ימ' -08D 08-14 'ש SX4  מקורי431.2כןסוזוקי

82540B900014 - ש' 14-19מוביל שמשה לדלת קדמית ימין i10 מקורי668לאיונדאי

82100W170P22 - 'מקורי7,243.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22דלת אח' ימ

מקורי61.33לאשברולט ספארק 11-15ציר תחתון דלת קד' ימין -9668991811

V6F0837902E9B9(ח) מקורי200כןסיאט איביזה  ש' 17-22טפט משקוף לדלת קד' ימין - 17

מקורי165כןטויוטה פריוס ש' 13-15טפט חיצוני לדלת קד' שמאל - 759224702013

5757A78722 - 'מקורי980כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת אח' שמ

7632C158XA22 - מקורי972לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כיסוי למראה חיצונית ימין



517020K01015 - מקורי1,352.39כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי פלסטיק למדרגה שמאל

82210K7000

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי224כןיונדאי i10 ש' - 2020

59110SJ03019-21 מקורי775לאסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

74207SEA000(ח) מקורי207.13כןהונדה אקורד ש' 03-08פס קישוט לכנף קד' שמ' 03-05

BCJH521104D 19 - '4/5כנף קד' ימD -19 'מקורי1,207.66כןמאזדה 3 ש

91112FL12018 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף קד' ימ XV מקורי1,790.00לאסובארו

מקורי1,983.06כןסיטרואן ברלינגו - 19כנף קד' ימ' - 981648238019

מקורי643.95כןפיג'ו 2008 13-19תומך כנף קד' שמ' - 13 (ח)9804293380

מקורי1,731.00לאפיאט 500X ש' 15-18ביטנה לכנף קידמית שמאל -5194695115

BCJH56140E4D 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD -19 'מקורי212.62כןמאזדה 3 ש

20310FL09018 - 'ש' - 18בולם זעזועים קד' שמ XV מקורי1,866.00לאסובארו

מקורי296.26לאשברולט אורלנדו ש' 12-18קשת לכנף קד' ימ' -9507431212

מקורי321.93כןפיג'ו 208 ש' 12-14גומי אטימה לכנף קדמית ימין - 967386208012

663211Y31011- 5כנף קד' ימ'  עם חורD 11-16 מקורי1,225.80לאקאיה פיקנטו

7722054P005PK15 - מקורי402.9לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22קשת לכנף קדמי שמאל

63843BA60A12- מקורי717.54לאניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

59110XC00A20 - מקורי948לאסובארו איבולטיס - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

9015EK09 - מקורי720.28כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט משולש לכנף קדמית שמאל

59110XC01A20 - מקורי948לאסובארו איבולטיס - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

D10E51W20C17 - 'ש' 17-21קשת לכנף קד' ימ CX-3 מקורי408.22כןמאזדה

מקורי2,201.90לאפיג'ו 2008 - 20כנף קד' שמ' - 982543918020

V8U0821111A(ח) ש' 11-18קצה כנף קד' שמ'-12 Q3 מקורי104לאאודי

YQ00049180(ח) איירקרוס - 18כנף קד' שמ' - 18 C3 מקורי1,545.92כןסיטרואן

98257364XT20 - 'מקורי1,117.04כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

57160SG0109P13 - מקורי216לאסובארו פורסטר 13-18תומך כנף קדמית שמאל

מקורי450לאטויוטה ספייס וורסו 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין -538055203011

60260T7AG00ZZ19 - 'ש' - 19כנף קד' שמ HRV מקורי3,914.78לאהונדה

V3G0821022B15- 'מקורי3,301.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כנף קד' ימ

מקורי779.28לאסיטרואן ברלינגו - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 981739858019

YQ0015288018 - איירקרוס - 18ביטנה לכנף קדמי ימין C3 מקורי833.5כןסיטרואן

74115SMGE50ZA09-10 '5/3קשת לכנף קד' ימD 06-12 'מקורי770.97כןהונדה סיוויק ש

V57A8548279B9

פס קישוט לכנף קד' שמ' (חלק קדמי) - 

(STYLE) 1818-21 מקורי237כןסקודה קארוק

מקורי2,541.53לאשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' ימ' עם חור לאיתות - 4233447217

V7C0821106B18 - 'כנף קד' ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי2,566.00לא22

59110AN05021 - מקורי880כןסובארו אאוטבק ש'  - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

631001150R09- '4כנף קד' ימD 09-15 'מקורי786.4לארנו פלואנס ש

מקורי901כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לכנף קד' ימ' (קצר) -73542272907

V7P6805912D9B9(ח) מקורי545כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17ביטנה לכנף קדמי ימין (קד') -11

AG103FO

סורג קדמי עם פס קישוט בצבע שחור - 

11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי586.02לא

AG108FO14 - חליפי1,079.71כןפורד טרנזיט ש' 14-21תושבת סורג קדמי

AG109OP92-94 חליפי144.92לאאופל אסטרה ש' 92-97סורג קד' שחור

AG10HYחליפי44.8כןיונדאי גטס ש' 03-05סורג קדמי פנימי 03-05 לא קיים חליפי

AG110BM

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) ללא 

חליפי138.36כןב.מ.וו 300 ש' 99-05חור למתז -99

AG111RE

קישוט סורג קדמי ללא חור למצלמה - 

(ZEN/INTENSE) 2020 - חליפי1,249.38כןרנו קליאו



AG111TO09- סורג קדמי ניקל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,856.61כן13

AG112RE

סט קישוטים ניקל לסורג קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי245.76כןרנו קליאו

AG113FO20 - חליפי5,931.92כןפורד אקספלורר ש' - 20סורג קדמי

AG113MI04-06 חליפי156.92כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי ימין

AG114OP17 - ש' 17-20כיסוי עליון לסורג קדמי X חליפי306.02לאאופל מוקה

AG114RE20 - חליפי725כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי פנימי

AG114SK17-20 חליפי744.6כןסקודה קודיאק ש' 17-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG115PE17 - חליפי1,099.04כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי ללא ניקל

AG116CV11- חליפי252.59כןשברולט ספארק 11-15סורג קדמי עליון

AG119MEסורג קדמי

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי788.98כן01-07

AG11SU17 - (לפנס) חליפי455כןסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם ימין תחתון לסורג

AG120VW18 - (לפנס) 5-שפם שמאל תחתון לסורגD 18 'חליפי297.5כןפולקסווגן פולו ש

AG121SK09- (לפנס) חליפי143.2כןסקודה אוקטביה 09-13שפם שמאל תחתון לסורג

AG125BM17 - ש' 13-21סורג קדמי ימין ניקל X1 חליפי957.16כןב.מ.וו

AG12BU09- חליפי860.02לאביואיק לוצרן ש' 06-08סורג קדמי ניקל

AG12DC12 - חליפי166.34כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תומך ימין לסורג קדמי

AG135CV13 - חליפי5,297.06כןשברולט טראוורס 13-16סורג קדמי

AG135PE00- חליפי340.52לאפיג'ו 406 ש' 00-03סורג קדמי

AG136AU

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 14 

4D12-19 'ש A3 חליפי98.56כןאודי

AG136KI16 - חליפי1,351.16כןקאיה פורטה 13-18סורג קדמי

AG136TO19 - 4קישוט ניקל לסורג קדמי שמאלD 19 - 'חליפי705.68כןטויוטה קורולה ש

AG137FI07-(דוקטו) חליפי1,553.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14סורג קדמי

AG139HY18-20 חליפי2,706.02לאיונדאי קונה ש' - 18סורג קדמי

AG140MI20 - חליפי3,890.00כןמיצובישי טרייטון - 20סורג קדמי

AG141MA08-(לפנס)חליפי40.87כןמאזדה 6  ש' 08-13שפם ימין תחתון לסורג

96610G210016 - מקורי354לאיונדאי איוניק ש' 16-20צופר -טונים נמוכים

SU001A421417 - 'מקורי945.36לאטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי8,218.51כןפורד קוגה ש' 13-18דלת אח' שמ' -13 (ח)2413516

8723A21715- מקורי246כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מוט לאנטנה

87626C500015 - מקורי194.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיסוי למראה חיצונית ימין

82661C571015 - מקורי537.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

82220D300115 - מקורי487כןיונדאי טוסון ש' 15-20גומי גשם דלת קדמית ימין

87752A8220

כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין - 20 

מקורי3,911.10לאקאיה אופטימה ש' 16-20היברידי

V80B857410C9B917 - 'ש' 17-22מראה חיצונית ימ Q5 מקורי2,774.00לאאודי

87616D401016 - מקורי73.2כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי למראה חיצונית שמאל

7632B68415- מקורי2,367.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מראה חיצונית ימין

87611B901017 - 'ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית שמ i10 מקורי329כןיונדאי

82661F101016 - מקורי471.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

75072F401017 - טפט לדלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי184.9כן22

75071F401017 - טפט לדלת קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי113.46כן22

V80A857528AGRU17 - ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין Q5 מקורי1,392.00לאאודי

963659182R15-17 'מקורי374.65כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית ימ

90422FJ140(ח) מקורי295כןסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת אח' ימין (ניצב אח')-13

מקורי409.76לאטויוטה אוריס ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח' - 487701201015



935703W000WK

פסנתר חלונות ראשי דלת קדמית 

מקורי650.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21שמאל - 16

876101W32115 - 5מראה חיצונית שמ' + איתותD 12-16 'מקורי1,635.00לאקאיה ריו ש

852210D25014 - מקורי449.5לאטויוטה יאריס ש' 14-19זרוע מגב שמשה קדמי

מקורי243.26כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18טפט ניצב לדלת קד' שמאל - 757564201013

V4M0857536D17 - ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין Q5 מקורי3,735.00לאאודי

75302SJD003'ש' 06-09פס קישוט לדלת קד' ימ FR-V מקורי1,020.56לאהונדה

770041H000(ח) '5 ש' 08-09דלת אח' ימD  מקורי2,253.30כןקאיה סיד

96610G5500(ח) מקורי212.2כןקאיה נירו 16-23צופר נמוך - 16

5725A26617 - ש' 17-19אטם לדלת (גומי גשם) ימין ASX מקורי2,308.00כןמיצובישי

75986F401017 - טפט פנימי קשת לדלת קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי262.02כן22

82260C101018 - מקורי101לאיונדאי סונטה ש' 18-19טפט לדלת קד' ימין

7632C07718 - 'מראה חיצונית שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,676.00לא21

81410G500016 - מקורי615.2כןקאיה נירו 16-23מנגנון נעילה דלת אח ימין

AF123RE99-01 'חליפי184.16כןרנו קליאו ש' 99-01כנף קד' ימ

AF124MA15-19  4ביטנה לכנף קדמי ימיןD/5D 15-21 'חליפי154.26כןמאזדה 2 ש

AF124TO2WD 98-01 חליפי109.88לאטויוטה היילקס ש' 98-01ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF125RE14 - חליפי929.58כןרנו טראפיק ש' 14-22ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

AF127PE02-05 'חליפי463.34כןפיג'ו  307 ש' 02-05כנף קד' שמ

AF128AU11 - 'ש' 11-18כנף קד' שמ Q3 חליפי3,095.67כןאודי

AF129KI13- 5/סטיישן ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור לאיתותD חליפי1,666.58כןקאיה סיד

AF129MI08- 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-15 'חליפי454.5כןמיצובישי לנסר ש

AF12AU

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

חליפי837.2כןאודי A6 ש' 1212-17

AF12MI2WD-W/O EXT 89-96 'ש' 89-96כנף קד' שמ L200 חליפי806.02לאמיצובישי

AF130CI07- ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין C-4 חליפי259.36כןסיטרואן פיקסו

AF130MI05-06 חליפי268.71כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF131KI

 5D/SW כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות

חליפי2,298.33כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש -13

AF132ME(אלומיניום) כנף קד' שמ' 12-18

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי1,877.95כן18

AF132OP03- 'חליפי350כןאופל וקטרה ש' 03-08כנף קד' שמ

AF133MI10- חליפי1,506.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12כנף קד' ימ' ללא חור לפנס

AF136CV

כנף קד' ימ'LTZ  +חור לפנס+קישוט -

חליפי906.02לאשברולט ספארק 1111-15

AF136OP05-07 'חליפי350כןאופל אסטרה ש' 05-07כנף קד' שמ

AF137HY19 - חליפי1,097.17כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF137TO03-07 '4כנף קד' ימD 03-04 'חליפי808.28כןטויוטה קורולה ש

AF13DC15- 'חליפי802כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' שמ

AF13FO19 - חליפי960.02לאפורד אדג' ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF141CV19 - 'חליפי766.67כןשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' שמ

AF142CI11- 'ש' 11-18כנף קד' ימ  C-4 חליפי1,185.00כןסיטרואן

AF142HY19 - 'חליפי3,081.25כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף קד' ימ

AF143RE04- 'חליפי509.02כןרנו קנגו ש' 04-08כנף קד' ימ

AF145PE08- 'חליפי706.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12כנף קד' שמ

AF148FO19 - חליפי145.31כןפורד טרנזיט ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF148SK15- חליפי1,891.25כןסקודה סופרב ש' 15-22כנף קדמית שמאל



AF149FO20 - '4 ש' - 20כנף קד' ימD/5/SW חליפי1,755.00כןפורד פוקוס

AF14KI07-11 'חליפי699.67כןקאיה ריו ש' 07-12כנף קד' ימ

AF14RE(ZEN/INTENSE) 20 - 'חליפי1,506.02לארנו קליאו - 20כנף קד' שמ

AF151HY08-10 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין i10 חליפי233.9כןיונדאי

AF152RE96-03 ('קד) חליפי229.5כןרנו מגאן ש' 96-98ביטנה לכנף קד' ימ

86362B200014- מקורי130.4כןקאיה סול ש' 14-18טפט קשת  דלת קד' שמאל

681800D13014- מקורי158.7לאטויוטה יאריס ש' 14-19אטם לדלת אח (גומי גשם) ימין

821006554R16- מקורי3,995.92לארנו קדג'אר 16-20דלת אחורית ימין

865200D22014- מקורי247.44לאטויוטה יאריס ש' 14-19צופר

DKY05902XC17-18 'ש' 17-21דלת קד' שמ CX-3 מקורי2,638.13לאמאזדה

863090D11014- מקורי268.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19מוט אנטנה

מקורי565.3כןרנו קנגו 09-18ציר תחתון דלת קד' ימין -778248800609

963016FL4A18 - 'טרייל ש' 15-23מראה חיצונית ימ X מקורי2,905.79לאניסאן

838603Z300(ח) פס קישוט לדלת אח' ימ' ניקל -12CW/4D i40 12-15  מקורי106.36כןיונדאי

D10E691G7

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל 

מקורי152.94כןמאזדה CX-3 ש' 17-1817-21

מקורי155כןטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת קד' ימין פנימי -759754702007

863732T000(ח) מקורי47.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15סט טפט לדלת קד' ימין-12

832603Z000(ח) טפט ניצב לדלת אח' ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי248כןיונדאי

8974780041

ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי400.34לאאיסוזו די. מקס ש

A117730010513-19 'דלת אח' שמ

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי7,900.00לא13-19

164771900B22 - 'ש' - 22מראה חיצונית שמ Y מקורי559.83לאטסלה מודל

821303W000(ח) מקורי358.8כןקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי קדר דלת קד' שמ' -10

828124CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט אחורי לדלת אחורית ימין X מקורי186.95כןניסאן

802841894R(RS LINE) 20 - מקורי202.33כןרנו קליאו - 20טפט לדלת קד' ימין

מקורי1,504.97לאשברולט ספארק - 19מראה חיצונית ימ' - 4269954719

832803Z300(ח) טפט בחלון דלת אח' ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי353.85כןיונדאי

71312A7D00(ח) מקורי5,397.50כןקאיה פורטה 13-18פח סף שמאל -13

מקורי246.08כןשברולט אורלנדו ש' 12-18זכוכית מראה חיצונית ימ' - 12 (ח)95218124

822834905R18 - מקורי2,264.56לארנו מגאן סטיישן - 18טפט לדלת אח' ימין

מקורי149.24כןשברולט טראקס ש' 13-16קישוט משולש למראה חיצונית ימ' - 9532691013

808713408R13 - 5טפט קדמי לדלת קד' שמאלD 13-19  מקורי388.37כןרנו קליאו

8546K1(ח) -ש' 02-09פס קישוט לדלת אח' ימ' 02 C-3 מקורי383.26כןסיטרואן

מקורי1,588.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14כיסוי מראה חיצונית שמ' -10 (ח)156091421

V8R0831051D09-16 'ש' 09-16דלת קד' שמ Q5 מקורי5,410.00לאאודי

מקורי403.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט לדלת אח' ימ' - 508105940022

7632B61015- 'מקורי557כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית ימ

95326909

קישוט משולש למראה חיצונית שמ' - 

מקורי126.5כןשברולט טראקס ש' 1313-16 (ח)

AF58CV06-08 חליפי228.96כןשברולט אפלנדר ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF5HO96-98 '4כנף קד' ימD 96-00 'חליפי491.06כןהונדה סיוויק ש

AF5LE18-21 ש' 15-23כנף קדמית שמאל בלי חור לפנס NX חליפי5,120.32כןלקסוס

AF60GM03- חליפי251.16לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF60SE02- 'חליפי861כןסיאט לאון ש' 00-05כנף קד' שמ

AF75SE09-14 'חליפי779.37כןסיאט איביזה  ש' 09-16כנף קד' שמ

AF75SZ06-10 'חליפי895כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10כנף קד' ימ

AF77AU05-07 'ש' 05-07כנף קד' ימ A4 חליפי1,104.02לאאודי

AF782RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

חליפי423.76כןרנו קנגו 0909-18



AF78KI07-08 חליפי396.08כןקאיה קארנס ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF794RE13- 5ביטנה לכנף קדמי (חלק קדמי) ימיןD 13-19  חליפי384.28כןרנו קליאו

AF795RE12- 'חליפי971.15כןרנו קנגו 09-18כנף קד' שמ

AF79CV08-10 (עם איתות) 'חליפי905.98כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' ימ

AF79VW97-00 'חליפי481.16כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00כנף קד' ימ

AF80NI04-07 'חליפי738.77לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07כנף קד' שמ

AF80SZ01-06 'חליפי1,260.02לאסוזוקי אגניס ש' 01-06כנף קד' ימ

AF816RE16 - 'חליפי1,009.38כןרנו קדג'אר 16-20תומך ברזל לכנף קד' ימ

AF81HY

כנף קד' שמ' (ללא חורים לקישוט) 05-

חליפי934.15כןיונדאי טוסון ש' 1005-10

AF81SE13- (אחורי) חליפי551.02כןסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF81VO11-12 (ללא חור פנס צד) 'ש' 11-14כנף קד' ימ S60 חליפי2,306.02לאוולוו

AF82VO11-12 (ללא חור פנס צד) 'ש' 11-14כנף קד' שמ S60 חליפי2,282.96כןוולוו

AF83NI08-09 'חליפי1,301.45כןניסאן קשקאי ש' 08-14כנף קד' שמ

AF84SZ02-08 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 02-04 'חליפי118כןסוזוקי ליאנה ש

AF84TO4WD 92-97 'חליפי906.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97כנף קד' שמ

AF86DI06-11 חליפי194.94כןדייהטסו טריוס ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF87CV08-10 חליפי486.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF87SE17 - 'חליפי1,362.80כןסיאט איביזה  ש' 17-22כנף קד' שמ

AF89KI09- חליפי304.64כןקאיה פורטה 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF89SE16 - 'חליפי1,810.80כןסיאט אטקה ש' 16-21כנף קד' שמ

AF8BU06-09 'חליפי847.46כןביואיק לה קרוס ש' 06-09כנף קד' ימ

AF8DA98-02 'חליפי350.02לאדייהו לאנוס ש' 98-02כנף קד' שמ

AF93ME01-05 'כנף קד' ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,133.97כן05

AF95CI97-03 חליפי250.18כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF96SZ06-11  חליפי257.57כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF97ME10- 'כנף קד' ימ

מרצדס 210 קלאס E  ש' 10-

חליפי3,106.02לא11

AG141SKV 15-19 חליפי1,076.95כןסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת סורג קדמי

AG141VW16 - (לפנס) חליפי767.6כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20שפם שמאל תחתון לסורג

AG142MA

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 08-

חליפי40.87כןמאזדה 6  ש' 1208-13

AG144HY09-11 (ניקל) סורג קדמי חיצוניi20 09-12 חליפי640.02לאיונדאי

AG144KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמיD חליפי1,463.30כןקאיה סיד

AG144VW97-02 חליפי137.47כןפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02סורג קדמי

AG145ME19 - ש' -19סורג קדמי A קלאס W177 חליפי5,327.45כןמרצדס

AG147SZ11- חליפי382כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג קדמי

AG14VW16 - (לפנס) חליפי714.4כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20שפם ימין תחתון לסורג

AG150VW98-03 חליפי168.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04סורג קדמי חיצוני

AG151TO(חשמלי) חליפי7,043.17כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי - 20

AG153HO12- (לפנס) 4שפם שמאל תחתון לסורגD 12-17 'חליפי185.09כןהונדה סיווק ש

AG153MA17 - 4/5תומך צד ימין לסורג קדמיD 13-18 'חליפי70.11כןמאזדה 3 ש

AG153PE14-18 חליפי212.79כןפג'ו 308 ש' 14-20תומך עליון לסורג קדמי

AG154FI14- חליפי1,680.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מסגרת סורג קדמי

AG154VW04-08 חליפי809.56כןפולקסווגן גולף ש' 04-08סורג קדמי



AG155CI09-14 חליפי1,209.16כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי פנימי

AG155TOV 18-20 חליפי2,266.95כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG155VW04-09 חליפי405.25כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09סורג קדמי

AG156HY21 - חליפי831.6כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג קדמי פנימי

AG156PE12 - חליפי228.32כןפיג'ו 208 ש' 12-14כיסוי סורג קדמי

AG156RE02-06 (ימין + שמאל) 5סורג קדמיD 02-06 'חליפי302.96כןרנו קליאו ש

AG156TO21 - חליפי6,005.83כןטויוטה היילנדר - 21סורג קדמי ניקל

AG159MA13- קישוט תחתון ניקל ימין לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי388.82כן18

AG15LE16 - ש' 08-22מסגרת ניקל לסורג קדמי RX  חליפי2,361.07כןלקסוס

AG160SU13- (ספורט) חליפי1,987.61כןסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי תחתון

AG161NI15 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי ללא חור למצלמה X חליפי2,506.76כןניסאן

AG162RE04-08 חליפי529.74כןרנו קנגו ש' 04-08סורג קדמי פנימי

AG162SZ15-18 חליפי1,714.15כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי ניקל

AG164NI16 - חליפי1,506.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18סורג קדמי

AG165HY21 - חליפי58.5כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי שמאל לסורג קדמי

AG165NI19 - חליפי386.02לאניסאן אלטימה ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

AG166PE14- חליפי358.63לאפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי פסי ניקל

AG167PE13 - (מושלם) חליפי971.91כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי

60117F401017 - 'קישוט המשך מראה חיצונית ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי265.6כן22

V4M0857527AGRUV 17 - 'ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ Q5 מקורי293לאאודי

8546R8(ח) ש' 07-10פס קישוט לדלת אח' ימ' -07 C-4 מקורי287.29כןסיטרואן פיקסו

7596647030

מדבקה שחורה אחורית לדלת קד' 

מקורי143.81לאטויוטה פריוס ש' 16-20שמאל - 16

83652G2010

כיסוי המשך ידית לדלת אחורית שמאל -

מקורי167כןיונדאי איוניק ש' 16-20 16

678720D09114 - מקורי563.94כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

7597902040SW 19 - 5טפט עומד לדלת אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי104כןטויוטה קורולה ש

מקורי409לאפיאט 500X ש' 15-18זרוע מגב שמשה אח' - 5207868015

V575857521C16 - מקורי698לאסיאט אטקה ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית שמאל

8470279J70ZNL11- 4/5מראה חיצונית שמ' +כיסויD 08-14 'ש SX4  מקורי1,567.40כןסוזוקי

V5G6853860B9B9GTI -13 (פלסטיק שחור) מקורי992לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פח סף ימין

8794002L31V 19 - '4מראה חיצונית שמD 19 - 'מקורי3,926.05לאטויוטה קורולה ש

77004K200020 - 'מקורי3,915.00כןיונדאי וניו - 20דלת אח' ימ

87620K233020 - 'מקורי3,925.00כןיונדאי וניו - 20מראה חיצונית ימ

87752K2000CA20 - מקורי1,050.00כןיונדאי וניו - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

98850J750019 - '5/סטיישן ש' - 19מגב שמשה אחD מקורי86.3לאקאיה סיד

8545Z5

פס קישוט לדלת קד' שמ' (שחור) 05-

מקורי235.33כןפיג'ו 407 ש' 0805-10 (ח)

87732K2000CA20 - 'מקורי500לאיונדאי וניו - 20פס קישוט לדלת אח' ימ

V83A831051D19 - 'ש' - 19דלת קד' שמ Q3 מקורי6,950.00לאאודי

76003J9010מקורי6,056.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת קד' שמ' - 20 היברידי

76523K200020 - מקורי129לאיונדאי וניו - 20טפט לדלת קדמית ימין

82661G2720מקורי391כןיונדאי איוניק ש' 16-20ידית חיצונית דלת קד' ימין - 16 לצבע

6921730140

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי113.44לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

76513K200020 - מקורי112כןיונדאי וניו - 20טפט לדלת קד' שמאל

87751D421016 - מקורי3,147.30כןקאיה אופטימה ש' 16-20פלסטיק סף שמאל



V1K4831302AB(ח) מקורי2,021.00כןפולקסווגן גולף ש' 04-08דלת קד' ימין 05-08

מקורי424.02כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' שמ' - 757664201019

83210H5010

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי227כןיונדאי אקסנט 1919-22

1MP36RXFAE14 - 'מקורי1,718.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קשת לדלת אח' ימ

87620B210014- מקורי2,596.00לאקאיה סול ש' 14-18מראה חיצונית ימ' עם איתות

82220H501019 - מקורי240לאיונדאי אקסנט 19-22אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

6925002410A0

כיסוי המשך ידית לדלת קדמי שמאל - 

מקורי312.64כןטויוטה קורולה ש' 1313-18

מקורי4,038.85לאב.מ.וו 200 ש' - 20כנף קד' שמ' - 4100949243520

מקורי4,923.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כנף קד' שמ' - 538124236019

86850C500015 - מקורי81לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן בוץ קד' שמאל

74165T0AJ0213-  'ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ CR-V מקורי785.33לאהונדה

74115TV0E0215- '5קשת לכנף קד' ימD 15-16 'מקורי760.91כןהונדה סיווק ש

57120FL0209P17 - מקורי1,427.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18כנף קד' ימין

63840HV00A17 - מקורי663.84לאניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין

66311S800021 - 'מקורי3,170.00כןיונדאי פאליסייד - 21כנף קד' שמ

86812Q500020 - מקורי712כןקאיה סלטוס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

66321H845018 -  מקורי2,779.50לאקאיה סטוניק - 18כנף קד' ימ' עם חור

87712J9500PGY18 - 'מקורי1,018.00כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' ימ

66320P200021 - 'מקורי5,036.20כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף קד' ימ

5.38E+17521 - מקורי1,108.23כןטויוטה היילנדר - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

87711J9500PGY18 - 'מקורי1,018.00כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' שמ

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 906684177706

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי422.3לא18

66310G300018 - 'כנף קד' שמi30 - 18 מקורי2,587.00לאיונדאי

86811P200021 - מקורי608.3כןקאיה סורנטו ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

485208Z14816 - 'מקורי492לאטויוטה קורולה ש' 13-18בולם זעזועים קד' שמ

87711S810121 - 'מקורי852כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

877F2P2000

קישוט ניקל לכנף קדמית ימין = שמאל - 

מקורי704.9כןקאיה סורנטו ש' - 2121

54661J7RB020 - 'מקורי1,239.50לאקאיה אקס סיד - 20בולם זעזועים קד' ימ

מקורי1,705.00כןאופל מוקה 14-16כנף קד' ימ' עם חור - V 14 (ח)42372138

485108Z29016 - 'מקורי492לאטויוטה קורולה ש' 13-18בולם זעזועים קד' ימ

87771C100015 - 'מקורי1,873.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17קישוט ניקל לכנף קד' שמ

86812H650021 - מקורי945כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי ימין

87772C150018 - 'מקורי1,873.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט עליון לכנף קד' ימ

87771C150018 - 'מקורי1,873.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט עליון לכנף קד' שמ

86811A6600V 12 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי901כן/סטישין

41007443689

כנף קד' שמ' עם חור לטעינת חשמל - 

מקורי8,053.28לאב.מ.וו 500 ש' - 1817

מקורי3,111.00כןיונדאי H350 17-18כנף קד' שמ' - 715105900017

66320S100019 - 'מקורי3,324.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כנף קד' ימ

756010D01021 - 'מקורי1,670.82כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

86812A23003D 13 - 3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-18 מקורי758.2כןקאיה פרו סיד

5727A511HA18 - 'פס קישוט ניקל לדלת קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,793.00לא21

מקורי156.89כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט עליון לדלת אח' ימין - 759874705013

87650G601017 - משולש המשך מראה שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי40.3לא



V8V1857410N9B95D 17 - ש' 12-19מראה חיצונית ימ' + איתות A3 מקורי3,021.00לאאודי

77004Q500020 - 'מקורי5,333.10לאקאיה סלטוס ש' - 20דלת אח' ימ

1NA50HAVAD

ידית חיצונית לדלת קדמית ימין = 

V 11 - מקורי1,133.00כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 08-11שמאל

86383J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

87961F401017 - 'זכוכית מראה חיצונית שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי650.29לא22

89810G5300WK16 - מקורי928.9לאקאיה נירו 16-23חגורת בטיחות (זכר אח' שמאל

77004G400018 - 'דלת אח' ימi30 - 18 מקורי4,048.00כןיונדאי

852420H02115 - 'מקורי46לאטויוטה אייגו ש' 15-21מגב שמשה אח

87722D700015- מקורי1,600.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת קדמית ימין

9008F4(ח) (SALOON) 05-08 'ש' 05-08דלת אח' ימ C-5 מקורי4,421.77כןסיטרואן

טפט דלת קד' ימין (קשת)  759230209010-11

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי203.01לא12

75852F401017 - פלסטיק סף שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,250.41כן22

86373G300018 - טפט לדלת קד' ימיןi30 - 18 מקורי288כןיונדאי

86391G300018 - טפט קדמי לדלת אחורית ימיןi30 - 18 מקורי288כןיונדאי

V8V0857527DGRU12 - 'ש' 12-19כיסוי מראה חיצונית שמ A3 מקורי495לאאודי

דלת קד' שמ' 5D -09 (ח)96897589

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי2,772.00כן

8793142G0019 - ש' - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין RAV-4 מקורי543כןטויוטה

87620A2130V 13-15 '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית ימD מקורי1,945.40לאקאיה סיד

96200D9000V 16 - מקורי418.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אנטנה

87620A2530CW 16 - '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית ימD מקורי3,528.30לאקאיה סיד

87549G500016 - מקורי114.9כןקאיה נירו 16-23מדבקה שקופה לדלת אח' ימין

87732H840018 - 'מקורי743.8כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט לדלת אח' ימ

53302308

לשונית עליונה אחורית דלת שרות צדדי 

מקורי749כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-07-14

V5F1857507P9B913 - מקורי1,015.00כןסיאט לאון ש' 12-19מראה חיצונית שמ' עם איתות

87610G613018 - 'מראה חיצונית שמGT LINE - 18 מקורי2,558.00כןקאיה פיקנטו

87610F156019 - 'מקורי3,622.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית שמ

מקורי403.43כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07פס קישוט לדלת קד' שמ' -05 (ח)7573213170

77004J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19דלת אח' ימD מקורי6,842.60לאקאיה סיד

87616D710015 - מקורי780כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי למראה חיצונית שמאל

AF98VW10- 'חליפי2,298.33כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15כנף קד' שמ

7721061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16קשת לכנף קדמית ימ SX4 מקורי432.8כןסוזוקי

מקורי801.91כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך פלסטיק לכנף קד' שמ' - 538280225019

7136AP08- מקורי546.2לאסיטרואן ג'אמפי 08-11ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי2,271.15כןשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' ימ' עם חור - 13 (ח)25981233

86812H600019-20 מקורי292כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי ימין

V5C680591111- מקורי450לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,038.00לאפיאט 3D 08-20 500כנף קד' ימ' - 5178534708

5380533060V 18 - מקורי598לאטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי8,612.06לאקאדילאק CT5 ש' - 22כנף קד' ימ' - 8403568522

מקורי1,064.96כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 982739768019

D10E51PJ0C

פלסטיק קישוט מתחת לכנף קדמית 

מקורי299.81כןמאזדה CX-3 ש' 17-21ימין - 17

91112SJ20019 - 'מקורי1,790.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף קד' ימ



8681259000

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

17 H350 17-18 מקורי748לאיונדאי

מקורי419.84כןפיג'ו 2008 13-19קישוט לכנף קדמית ימין - 13 (ח)9678382280

מקורי1,965.00לאפיאט 500X ש' 15-18קשת לכנף קד' שמ' -73560365515

663211W15012- '5כנף קד' ימD 12-16 'מקורי2,432.00לאקאיה ריו ש

57120XC01A9P20 - 'מקורי2,936.00לאסובארו איבולטיס - 20כנף קד' שמ

9015EL09 - מקורי701.45לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט משולש לכנף קדמית ימין

663111W15012- '5כנף קד' שמD 12-16 'מקורי2,432.00לאקאיה ריו ש

מקורי529.53לאפיג'ו 208 ש' 15-19תומך לכנף קדמי שמאל - 980230128015

B45A56391C(ח) 4/5מגן כנף קדמית ימין - 13D 13-18 'מקורי230.29כןמאזדה 3 ש

E4303BA61A(ח) מקורי1,005.85כןניסאן ג'וק 10-14בולם זעזועים קד' שמ' -12

5220F97713- 'מקורי303כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מבודד לכנף קד' שמ

638434EA0A14-16 מקורי371.38לאניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

638104EA0A14- 'מקורי1,962.15כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף קד' ימ

5220K097

כנף קד' שמ' עם חור עם חורים לקשת -

מקורי2,644.00לאמיצובישי טרייטון 15-19 15

מקורי962.59כןפיג'ו 208 ש' 15-19בולם זעזועים קד' ימ' - 982032538015

V3V0809958EV 15-19 מקורי886כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

7721064R005PK17 - 'קרוסאובר 17-21קשת לכנף קד' ימ SX4 מקורי597.7כןסוזוקי

מקורי999לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בולם זעזועים קד' שמ' - 485208063519

V4G0853887J

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי910לאאודי A6 ש' 1512-17

9816714380V 16 - 'ש' 16-18כנף קד' ימ C-4 מקורי2,933.94לאסיטרואן פיקסו

מקורי2,013.39לאאופל אסטרה ש' 16-19כנף קד' ימ' ללא חור - 3901139116

מקורי2,083.34כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף קד' שמ' - 982271698019

66310F250019 - 'מקורי3,625.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף קד' שמ

66311CV00023 - 'ש' - 23כנף קד' שמ EV6 מקורי2,488.10לאקאיה

מקורי1,294.27לאב.מ.וו 300 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171731572919

68376700AD21 - מקורי881לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

66311J751020 - מקורי2,736.00לאקאיה אקס סיד - 20כנף קד' שמ' עם חור לאיתות

54651F250016 - 'מקורי841לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18בולם זעזועים קד' שמ

52112YP010

המשך פס קישוט לכנף קד' ימ' במגן 

מקורי1,107.97לאטויוטה היילקס ש' 15-21קדמי -20 (סהרה)

86812J9CA021 - מקורי928לאיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

66310AT50023 - 'מקורי2,461.20לאקאיה נירו 16-23כנף קד' שמ

6PZ80GXHAD21 - 'מקורי953לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קשת לכנף קד' ימ

A246690020017 - ביטנה לכנף קדמי ימין

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי848.08לא18

מקורי648.8לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538761609022

87712N7100

פס קישוט לכנף קד' ימ' - 21 (עם מגן 

מקורי662כןיונדאי טוסון ש' - 21בוץ)

מקורי7,376.45לאלקסוס NX ש' 15-23כנף קד' ימ' - 538017802022

861847210A21 - 'ש' - 21קשת לכנף קד' ימ U5 מקורי112.75לאאיוויז

66320AR00021 - 'ש' - 21כנף קד' ימ G80 מקורי3,566.00לאגנסיס

מקורי5,917.00כןלקסוס UX200 ש' - 19כנף קד' ימ' - 538017603019

מקורי6,724.35לאוולוו XC-60 ש' 18-21כנף קד' שמ' - 18 (היברידי)32297443

543027321R18 - 'מקורי459.26לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בולם זעזועים קד' ימ

מקורי3,395.67כןאופל אינסיגניה 17-18כנף קד' ימ' - 3912544017

66311C8250V 16 - 'קרוס 16-18כנף קד' שמ i20 מקורי3,258.00כןיונדאי



מקורי2,043.79לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 5177729437313

87743H150003 - 'מקורי1,057.00כןיונדאי טרקאן ש' 03-08פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי826.31לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בולם זעזועים קד' שמ' -485208034713

8983561950(  LSE) 21 - מקורי249.5לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מגן בוץ קד' ימין

53852F401017 - מגן בוץ קד' שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי895.28כן22

מקורי927.65לאאופל מוקה X ש' 17-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 4252117917

ביטנה לכנף קדמי ימין - 538056012018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,375.33כן21

מקורי3,962.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף קד' שמ' - 538020228019

53153F401017 - תומך לכנף קדמית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי727.21כן22

מקורי489.14לאפורד מונדאו ש' 08-12פס קישוט ניקל לכנף קד' שמ' -175415911

868113U000V 13 - מקורי656.8כןקאיה ספורטג' ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

DFR55613020 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין CX-30 מקורי195.04לאמאזדה

מקורי952.1כןפיג'ו 208 ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 (ח)9823309080

20310FL07018 - 'ש' - 18בולם זעזועים קד' שמ XV מקורי3,260.00לאסובארו

V2GM821105B20 - 'מקורי1,725.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20כנף קד' שמ

54650K700020 - 'ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ i10 מקורי1,078.00לאיונדאי

98233010XY20 - 'מקורי2,054.69כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי795.61כןסיטרואן C-4  ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין - 983125848021

91112AN15021 - 'מקורי1,880.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

V8T0821106H08- 'ש' 09-16כנף קד' ימ A5 מקורי3,400.00לאאודי

מקורי53.91לאשברולט קרוז 08-20תומך לכנף קדמית ימין - 9684551711

מקורי1,310.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13כנף קד' שמ' -538125236012

BK3Z61278L00BB14 - 'מקורי619.32לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף קד' ימ

FB5Z16039AB15 - 'מקורי614.97לאפורד אקספלורר ש' 15-19קשת לכנף קד' שמ

BDMT5613Y5D 19 - 4/5המשך ביטנה לכנף קדמי ימיןD -19 'מקורי375.89כןמאזדה 3 ש

V565809958DV 17-20 מקורי508כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

74115TV0E015D 12- 'קשת לכנף קד' ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי592.34כן

V5C682113611 - 'מקורי200לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך כנף קד' ימ

מקורי7,309.28לאב.מ.וו X7 ש' 19-20כנף קד' שמ' - 4100749728919

66310M3200(ח) X 01- 'מקורי953.2כןקאיה ג'ויס ש' 01-05כנף קד' שמ

877111F00006-08 'מקורי626.1לאקאיה ספורטג' ש' 06-09קשת לכנף קד' שמ

5370C31720 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל ASX מקורי1,808.00כןמיצובישי

מקורי1,860.93לאשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין - 8450655919

KB9M56114A17 - ש' 17-22מגן אבנים בביטנה ימין CX-5 מקורי40.01כןמאזדה

9817764380

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי819.49לאסיטרואן ברלינגו - 19 19

87712K2000CA20 - 'מקורי571כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

868122K50012-מקורי354.3לאקאיה סול ש' 12-13ביטנה לכנף קדמי ימין

BCKA561404D V 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD -19 'מקורי212.62כןמאזדה 3 ש

7136LW(ח) מקורי632.83כןפיג'ו 3008 10-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -10

86811CM000מקורי886כןיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 היברידי

V3V0809957D15-19 מקורי744לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קידמית שמאל

877722K100

פס קישוט לכנף קד' ימ' (עם איתות) -

מקורי331.8לאקאיה סול ש' 1212-13

מקורי573.2לאשברולט טראקס ש' 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל מושלמת - 9514265113

AF152TO06- (עם חור לקישוט) 'חליפי858.3כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כנף קד' ימ

AF153HY09-11 'כנף קד' שמi20 09-12 חליפי755כןיונדאי

AF153PE08-13 'חליפי780.02לאפג'ו 308 08-13כנף קד' ימ



AF153TO06- (עם חור לקישוט) 'חליפי856.15כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כנף קד' שמ

AF154RE98-08 (קד) חליפי270.63כןרנו קנגו ש' 98-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF155FO17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל F -350 חליפי1,595.90כןפורד

AF156FO17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין F -350 חליפי1,595.90כןפורד

AF156SK16 - חליפי1,337.90כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' ימ' ללא חור

AF156TO07-11 'חליפי863.63כןטויוטה יאריס ש' 07-11כנף קד' ימ

AF156VW05-10 'חליפי1,186.02לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10כנף קד' שמ

AF15SE13- 'חליפי986.02לאסיאט מיי ש' 13-18כנף קד' שמ

AF160SK15-19 חליפי599.45כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF162ME19 - 'ש' -19כנף קד' שמ A קלאס W177 חליפי3,466.10כןמרצדס

AF164FI04-11 חליפי855.75כןפיאט פנדה ש' 04-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF164PE20 - 'חליפי756.02לאפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

AF164SK17-20 'חליפי370.6כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

AF165VW06- ('קד) 'חליפי197.71כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמ

AF167SK13 - חליפי323.86כןסקודה אוקטביה 13-16תומך לכנף קדמי ימין

AF168AU17 - 'ש' 15-21כנף קד' ימ Q7 חליפי5,460.02לאאודי

AF16BU10- 'חליפי1,680.02לאביואיק לה קרוס ש' 10-15כנף קד' שמ

AF16DC15-17חליפי452כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

AF16TO19 - (אלומיניום) 'ש' - 19כנף קד' שמ RAV-4 חליפי4,504.49כןטויוטה

AF171SK17 - חליפי463.81כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF171TO07-09 'חליפי1,030.84כןטויטה אוריס ש' 07-09כנף קד' שמ

AF172PE14- 'חליפי1,634.86כןפג'ו 308 ש' 14-20כנף קד' שמ

AF173MI18 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,325.60כן21

AF175OP17 - 'חליפי2,430.66כןאופל אינסיגניה 17-18כנף קד' שמ

AF176MI20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ ASX חליפי1,263.95כןמיצובישי

AF176VW10- חליפי505.01כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF17BU10- 'חליפי1,680.02לאביואיק לה קרוס ש' 10-15כנף קד' ימ

AF17DG12 - 'חליפי2,506.02לאדודג' ראם 12-19כנף קד' ימ

AF182HY11-13 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל i25 חליפי254.88כןיונדאי אקסנט

AF184MI20 - חליפי3,096.55כןמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' שמ' עם חור

AF184NI10-11  חליפי448.17כןניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF185CV13- חליפי736.4כןשברולט מאליבו ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

831201J00012- 'אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימi20 12-15 מקורי353כןיונדאי

962201J10009- מוט אנטנהi20 09-12 מקורי249לאיונדאי

מקורי39כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16כיסוי וו גרירה במגן קד'-10 (ח)735507113

BHS267321(ח) 4/5זרוע מגב שמשה קדמי שמאל - 13D 13-18 'מקורי141.02כןמאזדה 3 ש

מקורי2,148.72לאטויוטה פריוס ש' 13-15מראה חיצונית שמ' -13 (ח)8794047321

מקורי14,347.93לאב.מ.וו X6 ש' 10-19דלת אח' שמ' 4151738674314-19

מקורי241.55לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20טפט לדלת קד' שמאל - 898190438217

963014157R19 - 'מקורי1,836.21כןרנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית ימ

963021854R19 - 'מקורי1,520.75כןרנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית שמ

DG8R69181B15-16 (5 חוטים ) '4מראה חיצונית שמD/5D 15-21 'מקורי873.8לאמאזדה 2 ש

819701RA0011-'ש' 11-18צילינדר דלת קד' שמ i25 מקורי191לאיונדאי אקסנט

802824CA0A15 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' ימ X מקורי1,012.18כןניסאן

מקורי15,865.64לאב.מ.וו X6 ש' - 20דלת קד' ימין -4100849744220

B63B691N151V 17 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי249.85לא18

802846292R16 - מקורי234.36לארנו טווינגו ש' 16-18טפט לדלת קד' ימין

833317239R(ח) מקורי268.94כןרנו טווינגו ש' 16-18טפט לדלת אח' שמאל - 16



87751C5000

כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל -15 

מקורי631.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20(ח)

801013672R4D 17 - 4 ש' 17-23דלת קדמית שמאלD מקורי4,126.44כןרנו גרנד קופה

V8K0857536F12- 'ש' 12-19זכוכית מראה חיצונית ימ A3 מקורי830לאאודי

808327881R

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

מקורי1,267.22כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-1715-23

KR22691N76215 - ש' 12-16כיסוי למראה חיצונית שמאל CX-5 מקורי149.34לאמאזדה

V575839902B041

טפט לדלת אח' ימין - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי242כןסקודה קארוק

963737470R17 - '4 ש' 17-23כיסוי מראה חיצונית שמD מקורי316.61לארנו גרנד קופה

DB2M5924015 - '4ציר תחתון דלת קדמית ימD/5D 15-21 'מקורי118.4לאמאזדה 2 ש

87620F110016-18 מקורי3,172.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה חיצונית ימין

963012063R(ח) מקורי1,352.49כןרנו קדג'אר 16-20מראה חיצונית ימ' 16-18

מקורי979כןפיאט פנדה ש' 12-18כיסוי מראה חיצונית שמ' -12 (ח)735536798

V575831051D16 - 'מקורי3,960.00לאסיאט אטקה ש' 16-21דלת קד' שמ

DG8G691N151V 17 - 4כיסוי למראה חיצונית ימיןD/5D 15-21 'מקורי226.88לאמאזדה 2 ש

87752F100016- מקורי1,999.90כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

86363D900016- מקורי55.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21טפט לדלת קדמית שמאל

963665711R16-18 'מקורי575.07לארנו קדג'אר 16-20זכוכית מראה חיצונית שמ

87726Q5010

פס קישוט תחתון לדלת קדמית ימין - 

מקורי175.5כןקאיה סלטוס ש' - 2020

87621D701015 - מקורי498כןיונדאי טוסון ש' 15-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

87736Q5010

פס קישוט תחתון לדלת אחורית ימין - 

מקורי116.1לאקאיה סלטוס ש' - 2020

82220H800017 - 5גומי גשם לדלת קדמית ימיןD/4D 17-22 'מקורי139.3כןקאיה ריו ש

82620D7000NS5(ח) מקורי472כןיונדאי טוסון ש' 15-20ידית פנ' לדלת קד' ימ' - 15

83651F100016 - מקורי471.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

8266022001CA(ח) מקורי157כןיונדאי אקסנט ש' 95-99ידית חיצונית לדלת קד' ימין 98-99

מקורי52כןטויוטה יאריס ש' 14-19גומי למגב אח' -14 (ח)8521442040

86180G600017 - 'קישוט מראה חיצונית שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי160.1לא

83210G6010

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

(X LINE) 20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי152.9לא

8154CW(ח) ש' 09-11מראה חיצונית שמ' -09 C-5 מקורי1,353.06כןסיטרואן

8794060Q6018 - 'מראה חיצונית שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,321.28כן21

935703W400WK13 - מקורי650.1לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פסנתר חלונות נהג

96302BE10D12 - 'ש' 12-21מראה חיצונית שמ  NV 200 מקורי2,250.30כןניסאן

81420D701015 - 'מקורי459לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון נעילה דלת אח' ימ

935701W13315 - 4מתג חלונות חשמל ראשיD 12-16 'מקורי607.8לאקאיה ריו ש

8794560050A118 - כיסוי למראה חיצונית שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי845.91לא21

81310F203016 - 'מקורי685כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול דלת קד' שמ

83662D700015 - 'מקורי62לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי ידית דלת אח' ימ

110925300I21 - מקורי525.86לאטסלה מודל 3 ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

AF101NI10- 'חליפי1,306.02לאניסאן ג'וק 10-14כנף קד' ימ

AF103SZ09- חליפי135.37כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF103TO07-11 חליפי193.08כןטויוטה קאמרי ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF104CI03- חליפי392.06כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF104SZ17 - 'חליפי1,299.75כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף קד' שמ

AF104TO4WD 98-01 'חליפי395.5לאטויוטה היילקס ש' 98-01כנף קד' שמ



AF105HO08-09 חליפי640.02לאהונדה אקורד ש' 08-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF105ME08- 'חליפי1,810.57כןמרצדס 204  ש' 08-11כנף קד' ימ

AF106FI(דגם נמוך) חליפי1,586.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21כנף קד' ימ' - 14

AF106HO08-10 חליפי640.02לאהונדה אקורד ש' 08-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF108NI17 - חליפי565.46כןניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF109HO19 - 'ש' - 19כנף קד' שמ CR-V חליפי2,935.62כןהונדה

מקורי650.29כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18זכוכיתמראה חיצונית ימ' -879314727013

963028559R(ח) 4 ש' 17-23מראה חיצונית שמ' - 17D מקורי1,361.45כןרנו גרנד קופה

מקורי650.29לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית שמ' -879614716013

87721C800015- 'פס קישוט לדלת קד' שמi20 15-20 מקורי1,542.00כןיונדאי

77003A901015- מקורי5,880.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20דלת אחורית שמאל

87731C800015- 'פס קישוט לדלת אח' שמi20 15-20 מקורי1,136.00כןיונדאי

מקורי232.37כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18זרוע מגב שמשה אח' -13 (ח)8524142060

DB2M7324015 - '4ציר תחתון דלת אחורית שמD/5D 15-21 'מקורי43.63לאמאזדה 2 ש

DB2M6916YB

משולש המשך מראה חיצונית שמ' - 

מקורי113.65כןמאזדה 2 ש' 154D/5D 15-21 (ח)

6700302390SW 13- 'דלת אח' ימ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,917.00כן15

D09L7227015 - 4עוצר דלת אח' ימין = שמאלD/5D 15-21 'מקורי25.19לאמאזדה 2 ש

76004D400016- מקורי5,032.00כןקאיה אופטימה ש' 16-20דלת קדמית ימין

מקורי1,094.66כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18גומי גשם דלת אח' שמ' -757404204013

86363C700015- טפט לדלת קד' שמאלi20 15-20 מקורי234כןיונדאי

963012196RV 17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית ימD מקורי1,975.43כןרנו גרנד קופה

BDMT50660D19 - 4/5גומי גשם לחלון דלת אחורית ימיןD -19 'מקורי325.71כןמאזדה 3 ש

D10E5066017- 'ש' 17-21אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ CX-3 מקורי78.43כןמאזדה

מקורי9,884.89לאב.מ.וו 300 ש' 12-18דלת אח' שמ' 4100962876112-19

801010705R(ח) מקורי2,768.89לארנו מגאן סטיישן - 18דלת קד' שמ' - 18

821006310R18 - 'מקורי4,041.48כןרנו מגאן סטיישן - 18דלת אח' ימ

BCJH51P40D5119 - 4/5סף מדרכה פלסטיק ימיןD -19 'מקורי1,869.97לאמאזדה 3 ש

802844844RV 13 - מקורי604.13כןרנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת קד' ימין

BDGJ7260XL4D 19 - 4/5גומי מוביל חלון אחורי ימיןD -19 'מקורי1,420.07לאמאזדה 3 ש

821000245R11 - 'מקורי11,235.02לארנו מאסטר ש' 09-22דלת הזזה אח' ימ

256108854R17 - 5צופר טונים גבוהיםD 13-19  מקורי293.44לארנו קליאו

DB9L68710A0218 - 4כיסוי סף קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי40.01לאמאזדה 2 ש

963027553RV 17 - '4 ש' 17-23מראה חיצונית שמD מקורי2,433.43לארנו גרנד קופה

מקורי7,334.79לאב.מ.וו 120 ש' 15-19דלת קדמית שמאל-4100728451115

81320F201016 - מקורי685כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול דלת קד' ימין

90422FJ03013- (קשת)מקורי180לאסובארו אימפרזה 13-16טפט לדלת קד' שמאל

6800251K00000(ח) מקורי2,429.90לאסוזוקי ספלאש 09-15דלת קד' שמ' -09

77521J780020 - מקורי129.5כןקאיה אקס סיד - 20טפט קדמי לדלת אחורית ימין

10674782SPRP21 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ EHS מקורי3,466.46לאאם ג'י

מקורי312.63כןשברולט ספארק 11-15מנעול לדלת קד' שמ' -11 (ח)95975646

D2137711- 'מקורי4,107.48לאפורד אקספלורר ש' 11-14מראה חיצונית ימ

BCRE69181A4D 19 - '4/5מראה חיצונית שמD -19 'מקורי1,253.92כןמאזדה 3 ש

83660S101019 - מקורי379לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

76980S100019 - מקורי208לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20עוצר דלת קד' שמאל

77990S100019 - מקורי170לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20עוצר דלת אח' ימין

מקורי58.83לאטויוטה קאמרי ש' 12-14טפט עומד לדלת קד' שמאל - 759763302012

96611S110019 - מקורי326כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20צופר טונים נמוכים

מקורי534.82לאטויוטה קורולה ש' 10-13מעצור דלת קד' ימין -686101220110

מקורי651כןפיאט סדיצ'י ש' 12-14כיסוי מראה חיצונית שמ' - 7176825112



מקורי229כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט קשת לדלת קד' ימין - 759854205019

מקורי820.31כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מעצור לדלת קד' ימין=שמאל  -686104703013

8545FZ08- 'מקורי223.46כןפג'ו 308 08-13פס קישוט לדלת קד' שמ

83410D701015 - 'מקורי1,976.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20שמשה לדלת אח' שמ

87752C170018 - מקורי3,222.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

88810D7000YAK15 - מקורי3,667.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חגורת בטיחות (זכר קד' שמאל

67003K006020 - 'מקורי5,178.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת אח' ימ

81905B9010

צילינדר לדלת קדמי סט ימין+שמאל - 

מקורי951לאיונדאי i10 ש' 1714-19

935801R00111 - ש' 11-18מתג הרמת חלון לדלת קדמית ימין i25 מקורי173לאיונדאי אקסנט

83652G2000

כיסוי המשך ידית לדלת אחורית שמאל -

מקורי147כןיונדאי איוניק ש' 16-20 16

83220G600017 - גומי גשם לחלון דלת אחורית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי124.2כן

מקורי579.31כןאופל מוקה 14-16פס קישוט לדלת אח' ימ' - 9515744914

מקורי9,350.45כןפיג'ו 508 ש' - 19דלת קד' ימין - 982202858019

V5F1857508Q9B913 - 'מקורי1,015.00כןסיאט לאון ש' 12-19מראה חיצונית ימ

852420D130V 14 - 'מקורי44לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגב שמשה אח

83260L100020 - מקורי333כןיונדאי סונטה ש' - 20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

76250TM8G22ZD(ח) מקורי2,588.69כןהונדה אינסייט 09-14מראה חיצונית שמ' 09-12

GHK150660E13 - גומי גשם ניקל לדלת אחורית ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי191.94לא18

מקורי706.34לאטויוטה RAV-4 ש' - 19המשך קישוט סף מדרכה שמאל - 769024205019

7572042050

אטם גומי גשם לחלון דלת קדמית 

מקורי897.48לאטויוטה RAV-4 ש' - 19שמאל - 19

759270D03017 - מקורי285.25לאטויוטה יאריס ש' 14-19מדבקה שחורה לדלת אח' ימין

759280D03017 - מקורי285.25לאטויוטה יאריס ש' 14-19מדבקה שחורה לדלת אח' שמאל

AG168CI09-12 -חליפי2,399.34כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי

AG170MA12-  ש' 12-16כיסוי עליון לפח חזית CX-5 חליפי107כןמאזדה

AG170RE5D,CW 13- 3/5קישוט ניקל סורג קדמיD/CW 10-16 'חליפי404.04כןרנו מגאן ש

AG175CIV 19 - חליפי2,365.25כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

AG175SU16- חליפי2,110.90כןסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי + מסגרת תחתונה ניקל

AG177VW06- (מושלם) חליפי944.35כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סורג קדמי

AG17DC15 - חליפי1,185.36כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג קדמי

AG17TO98-00 חליפי286.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00סורג קדמי ניקל

AG180SU16 - ש' 12-17סורג קדמי XV חליפי640.02לאסובארו

AG182SU16- ש' 12-17קישוט ניקל לסורג קדמי XV חליפי956.02לאסובארו

AG18HY06- חליפי1,101.24לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12סורג קדמי +סמל

AG193RE16-18 חליפי798.77כןרנו קדג'אר 16-20קישוט עליון לסורג קדמי

AG1CV03-05 (ללא סמל) סורג קדמי

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי273.26כן5

AG206FO00- (כוורת) חליפי150.02לאפורד פיאסטה ש' 00-02מסגרת לגריל

AG207BM12 - חליפי640.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14סורג קדמי ימין עם ניקל

AG207MI08-15 סורג קדמי ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי222.23כן

AG208RE17 - 5סורג קדמי ערוםD 13-19  חליפי1,150.82כןרנו קליאו

AG209BM09 - (לפנס) חליפי456.02לאב.מ.וו 300 ש' 09-11שפם שמאל תחתון לסורג

AG213RE18 - חליפי676.62כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סט קישוטים ניקל לסורג קדמי

AG220FO08-11 חליפי481.65כןפורד פוקוס ש' 08-11סורג קדמי

AG228SK15- (לפנס) חליפי133.95כןסקודה פביה ש' 15-21שפם שמאל תחתון לסורג



AG229MI14-13  חליפי593.04כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג קדמי

AG23CV07-09 חליפי1,671.18לאשברולט סילברדו 07-12סורג קדמי

AG23FI07- (לפנס) חליפי485.05כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14שפם ימין תחתון לסורג

AG249NI07-09 חליפי560.02לאניסאן נוט ש' 07-13סורג קדמי

AG24KI09- חליפי785כןקאיה פורטה 09-12סורג קדמי

AG251KI17 - 5סורג קדמיD/4D 17-22 'חליפי780.02לאקאיה ריו ש

AG256KI13-15 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמיD חליפי1,706.02לאקאיה סיד

AG259KI16 - חליפי2,797.27כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי

AG25TO2WD 98-00 חליפי696.53כןטויוטה היילקס ש' 98-01סורג קדמי שחור

AG26LE15 - ש' 15-18מסגרת ניקל לסורג קדמי ES חליפי2,678.40כןלקסוס

AG26RE09-11 (פנימי) חליפי255.51כןרנו קנגו 09-18סורג קדמי

AG26SE15 - חליפי1,506.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16מסגרת לסורג קדמי לצבע

AG277NI10 - חליפי396.02לאניסאן ג'וק 10-14סורג קדמי שמאל

AG28CH17 - חליפי1,836.85כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לסורג קדמי שחור

DFR55211020 - 'ש' - 20כנף קד' ימ CX-30 מקורי1,123.37כןמאזדה

59110AN04021 - מקורי880כןסובארו אאוטבק ש'  - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,801.05לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 181821513

631006CA0A19 - 'מקורי1,854.00לאניסאן אלטימה ש' - 19כנף קד' ימ

V8V0821171M17 - ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל A3 מקורי668לאאודי

638614CE1AV 15 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף קד' שמ X מקורי2,594.20כןניסאן

57129CA0209P12 - 'ש' 12-21כנף קד' ימ BRZ מקורי3,087.00לאסובארו

V2GM805912A20 - מקורי651לאפולקסווגן טי קרוס - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

V80A853718EMX317-20 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ Q5 מקורי2,154.00לאאודי

74115SWWG0007-11 'ש' 03-08קשת לכנף קד' ימ CR-V מקורי734.14כןהונדה

631005FA0J20 - 'מקורי1,913.98כןניסאן מיקרה - 20כנף קד' ימ

57129CA0309P12 - 'ש' 12-21כנף קד' שמ BRZ מקורי2,705.00לאסובארו

60261TS6H00ZZ12- '4כנף קד' שמD 12-17 'מקורי2,198.49לאהונדה סיווק ש

631015FA0J20 - 'מקורי1,478.98לאניסאן מיקרה - 20כנף קד' שמ

98233011XY20 - 'מקורי2,054.69כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

V657809957D19 - מקורי327כןסקודה סקאלה - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

כנף קד' שמ' -217130411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,819.56לא

מקורי488.71לאפיג'ו 5008 17-21תומך לכנף קדמית שמאל - 980918108017

98329590XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ  C-4 מקורי797.3כןסיטרואן

V5C682113511 - 'מקורי215לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15תומך כנף קד' שמ

BDMT5614Y

המשך ביטנה לכנף קדמי שמאל - 19 

5D4/5D -19 'מקורי330.48כןמאזדה 3 ש

F31615FAMA

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי75.27כןניסאן מיקרה - 20 20

V3V0809958M20 - מקורי591לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

631013661R15- 'מקורי832.52לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' שמ

638615NA0A19 - 'ש' 19-22פס קישוט לכנף קד' שמ QX50 מקורי827.16לאאינפיניטי

V5L0821021A(ח) מקורי1,771.00כןסקודה יטי 14-18כנף קד' שמ' -13

מקורי1,211.31לאשברולט טראוורס 17-23ביטנה לכנף קדמי ימין - 8486596317

מקורי2,161.24כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' שמ' ללא חורים לקשת - 982320848020

E4302HV01A17 - 'מקורי1,627.00כןניסאן קשקאי ש' 14-20בולם זעזועים קד' ימ

86811K200020 - מקורי1,215.00כןיונדאי וניו - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל



538510K070

חלק קדמי לביטנה לכנף קדמי שמאל-

מקורי215.19כןטויוטה היילקס ויגו ש' 0606-15 (ח)

V8W0821172G20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין A4 מקורי1,011.00לאאודי

86811A700013-15מקורי459.7לאקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

74150TF200011- ביטנה לכנף קדמי שמאל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,237.44לא14

638606PA0A20 - 'מקורי1,225.30לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

638616PA0A20 - 'מקורי1,289.79לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

V5G0821135C17 - מקורי395כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך לכנף קדמית שמאל

מקורי354.93לאאופל אסטרה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 1337350811

מקורי10,350.41כןוולוו XC90 ש' 15-22כנף קד' שמ' - 3165167515

51820272

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 10 (דגם 

(ABARTH3D 08-20 500 מקורי1,622.00לאפיאט

868100X00008-10- ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 מקורי205כןיונדאי

2472026

פס קישוט לכנף קד' ימ' (חלק אחורי) - 

מקורי709.19לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

5220AT7020 - מקורי1,868.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' ימ' ללא חור לאיתות

5861157M0000015 - 'מקורי2,805.00לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18כנף קד' ימ

מקורי500.29כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 4276640420

מקורי1,238.00לאפיאט פנדה ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5196540812

KN1C34700A17 - 'ש' 17-22בולם זעזועים קד' ימ CX-5 מקורי524.47כןמאזדה

F31016LBMB20 - 'מקורי4,298.63לאניסאן סנטרה ש' - 20כנף קד' שמ

V2H682110218 - 'מקורי3,839.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18כנף קד' ימ

V5JA821022D16 - מקורי1,574.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' ימ' ללא חור

V8R0821172F09-12 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 מקורי1,043.00לאאודי

51611TARG0115 - 'מקורי1,006.50לאהונדה ג'אז ש' 15-19בולם זעזועים קד' ימ

D10E5611417 - ש' 17-21מגן אבנים קדמי ימין CX-3 מקורי64.49כןמאזדה

V8W0821171A16 - ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל A4 מקורי948לאאודי

66321K7000(PRIME) 20 - 'ש' - 20כנף קד' ימ i10 מקורי2,364.00כןיונדאי

D10E5611517 - ש' 17-21מגן אבנים קדמי שמאל CX-3 מקורי56.76כןמאזדה

5370C25420 - מקורי793כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

74150T7B90019 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל HRV מקורי1,321.15כןהונדה

54660H620019 - 'מקורי969לאיונדאי אקסנט 19-22בולם זעזועים קד' ימ

V5E0821106C17- מקורי1,502.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כנף קדמית ימין

DFR53470020 - 'ש' - 20בולם זעזועים קד' ימ CX-30 מקורי378.81לאמאזדה

5771163T1022 - 'קרוסאובר - 22כנף קד' שמ SX4 מקורי1,207.40כןסוזוקי

V5H0821022A21 - 'מקורי1,590.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21כנף קד' ימ

V5F0821021G(ח) מקורי2,027.00לאסיאט לאון ש' 12-19כנף קד' שמ' ללא פנס איתות -12

V8U082110511 - 'ש' 11-18כנף קד' שמ Q3 מקורי3,934.00לאאודי

B45A56115B13 - 4/5מגן בוץ קד' שמאלD 13-18 'מקורי68.53לאמאזדה 3 ש

V3V0809958B15-19 מקורי631לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,206.62לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין - 243306620

מקורי1,206.62כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 243307020

74100TF200011- ביטנה לכנף קדמי ימין

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,274.30כן14

7136JW11- מקורי656.24כןפיג'ו 5008 10-16ביטנה לכנף קדמי ימין

D0ZH522R0A15 - '4תומך כנף קד' שמD/5D 15-21 'מקורי202.83לאמאזדה 2 ש

מקורי8,077.99לאב.מ.וו X5 ש' 19-כנף קד' ימ' - 4100749236419

5380130A2013 - 'ש' 07-18כנף קד' ימ GS מקורי3,096.00לאלקסוס



A9068823104905114 - מגן בוץ קד' שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי408.57לא18

7840CA11- 'מקורי1,903.92לאפיג'ו 508 ש' 11-18כנף קד' שמ

V56582114217 - מקורי155כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך כנף קדמית ימין

V3AA82114215 - מקורי251כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך לכנף קדמית ימין

663211J00009-11 'כנף קד' ימi20 09-12 מקורי603לאיונדאי

7136NQ11- (אחורי) מקורי343.24כןפיג'ו 508 ש' 11-18(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

7232255L0100011 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי333.8לאסוזוקי

5220AT6920 - מקורי1,868.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות

7136NP11- (אחורי) מקורי343.24כןפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

7262054P10C4815 - 'מקורי290.1כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קישוט כנף קד' שמ

מקורי521.87כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ' - 4248554920

7242078R0019 - מקורי339.1לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

V56582110617 - מקורי2,357.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף קדמי ימין

V8W0853888L16 - ש' 16-19המשך ביטנה לכנף קדמי ימין A4 מקורי579לאאודי

5370C25320 - מקורי793כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

638416LB0A20 - מקורי812.06לאניסאן סנטרה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,325.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין - 5054519717

V4M8821105A18 - 'ש' 18-20כנף קד' שמ Q8 מקורי6,597.00לאאודי

מקורי3,613.87לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כנף קד' ימ' - 4273302920

538520D030

המשך ביטנה לכנף קדמי שמאל דגם 

מקורי461.92לאטויוטה יאריס ש' Hybrid12-13 ש-13 (ח)

V5H0821021B21 - 'מקורי2,259.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21כנף קד' שמ

86832S100019 - מקורי269לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן בוץ קד' ימין

538120R10013-'ש' 13-18כנף קד' שמ RAV-4 מקורי2,006.00לאטויוטה

V5H0805911H

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי468כןפולקסווגן גולף ש' - 21קדמי) - 21

V8X0809962EV 15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין A1 מקורי463לאאודי

AF109HY05-10 חליפי236.8כןיונדאי טוסון ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF10HY00-02 'חליפי680.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02כנף קד' שמ

AF110AU08-12 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל Q7 חליפי635.15לאאודי

AF110MA12- 'ש' 12-16כנף קד' ימ CX-5 חליפי982כןמאזדה

AF111HO18 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD -18 'חליפי451.72כןהונדה סיווק ש

AF111MI04-08 'חליפי802כןמיצובישי לנסר ש' 04-08כנף קד' שמ

AF111NI20 - 'חליפי1,306.02לאניסאן מיקרה - 20כנף קד' שמ

AF112MI02-חליפי959.96לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07כנף קד' ימ' עם קשת

AF112OP11 - (חלק קדמי) חליפי287.45כןאופל אסטרה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF113AU05-08 ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי ימין A6 חליפי387.32כןאודי

AF115VW15 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי710.21כן15-22

AF117CV13 - חליפי1,306.02לאשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' ימ' עם חור

AF117FO(קסטום) חליפי3,208.83כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' ימ' - 18

AF11KI04- 'חליפי350כןקאיה ריו ש' 04-06כנף קד' ימ

AF11RE09- 'חליפי766.82כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' שמ

AF121OP01-07 'חליפי184.16כןאופל קורסה ש' 01-07כנף קד' ימ

AF122MI08- '4כנף קד' ימD 08-15 'חליפי990.85כןמיצובישי לנסר ש

AF124KI12- '4כנף קד' שמD 12-16 'חליפי994.03כןקאיה ריו ש

AF125IS12 - חליפי400.65כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF126IS12 - חליפי399.96כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF126RE18 - חליפי714.63כןרנו מגאן סטיישן - 18ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

AF127CI05-10 ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי ימין  C-4 חליפי253.46כןסיטרואן



AF128PE20 - 'חליפי1,712.89כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

AF129AU11 - 'ש' 11-18כנף קד' ימ Q3 חליפי3,474.47כןאודי

AF130FO19 - חליפי960.02לאפורד אדג' ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF132PE(אחורי) חליפי181.4כןפיג'ו 206 ש' 99-07ביטנה לכנף קדמי שמאל -98

AF134OP93-00 'חליפי250כןאופל קורסה/קומבו 93-00פס קישוט (קשת) לכנף קד' שמ

AF134SK13-15 חליפי737.1כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור

AF134SU18 - ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין XV חליפי485.44כןסובארו

AF135CV11- (עם פנס צד) 'חליפי1,182.04כןשברולט ספארק 11-15כנף קד' ימ

AF136SU19-21 חליפי704.61כןסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF137HO12- 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 12-17 'חליפי481.65כןהונדה סיווק ש

AF139CI19 - 'איירקרוס - 19כנף קד' ימ C-5 חליפי2,206.99כןסיטרואן

AF139FO06- ש' 06-14ביטנה לכנף קדמי ימין S-MAX חליפי224.02לאפורד

AF139MI07- 'קשת נוי לכנף קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי756.02לא15

7420A078HA08- 'מקורי1,564.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12קשת לכנף קד' ימ

V5E0809958D17- מקורי522כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,212.70לאפיג'ו 301 ש' 13-18כנף קד' ימ' (ברזל)-967479068013

281131Y100(ח) 5בית פילטר אויר -11D 11-16 מקורי121.4כןקאיה פיקנטו

DA6A34900A15 - '4בולם זעזועים קד' שמD/5D 15-21 'מקורי476.07לאמאזדה 2 ש

5370A44008-15 ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי652לא

638429299R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי523.52כןרנו קפצ'ור ש'  1813-22

7242063T0022 - קרוסאובר - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל SX4 מקורי2,339.80לאסוזוקי

מקורי589.42כןפיג'ו 301 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל-13 (ח)9676736980

42810383(LT PLUS) 20 - 'מקורי501.89לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20קשת לכנף קד' ימ

V4M0821105D17 - 'ש' 15-21כנף קד' שמ Q7 מקורי5,520.00לאאודי

42810382(LT PLUS) 20 - 'מקורי501.89לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20קשת לכנף קד' שמ

2475028SW 20 - '4 ש' - 20בולם זעזועים קד' שמD/5/SW מקורי1,267.10לאפורד פוקוס

V8XA809961A15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל A1 מקורי668לאאודי

DA6V56396A15 - 'מקורי92.56לאמאזדה 5 ש' 10-18מבודד רעש לכנף קד' שמ

5220AG8420 - מקורי3,843.00כןמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' ימ' ללא חור

V4G0821134D12 - ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין A6 מקורי1,088.00לאאודי

V5N0854731B9B911 - 'מקורי1,930.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16קשת לכנף קד' שמ

V5F0854816G13- (קדמי) מקורי767לאסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

V5H0805970A

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי633כןפולקסווגן גולף ש' - 2121

F31007FMMAV 18 - 'טרייל ש' 15-23כנף קד' ימ X מקורי3,982.17לאניסאן

מקורי653.34כןפג'ו 308 ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל -14 (ח)9819027780

V2K782110521 - 'מקורי2,732.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כנף קד' שמ

D3696920 - 'מקורי3,531.76לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

638606PA0B(HYBRID) 22 - 'מקורי1,371.11לאניסאן ג'וק - 20קשת לכנף קד' ימ

V5E0821141A17 - 'מקורי713לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך כנף קד' שמ

מקורי1,974.00לאטויוטה פריוס ש' 13-15כנף קד' שמ' -538024712013

V760853717AGRU18 - 'מקורי1,519.00לאפולקסווגן טוארג - 18פס קישוט לכנף קד' שמ

281903W50010-  מקורי295.1לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מיכל אבק בכנף קדמית

5220H94114-19 'מקורי1,313.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף קד' שמ

57120AJ0509P10- 'מקורי1,608.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11כנף קד' שמ

מקורי4,664.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22כנף קד' ימ' - 5054951817

V5F0809958F13- (אחורי) מקורי405לאסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי450לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך פלסטיק לכנף קדמית שמאל - 531540211019



מקורי700.79לאפורד פיאסטה ש' 13-18כנף קד' ימ' - 212583118

V1S0809962F12- מקורי555לאסקודה סיטיגו 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,036.00לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14ביטנה לכנף קדמי שמאל -5051341310

מקורי1,778.56לאקאדילאק XT5 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ' - 8409607017

מקורי589.6לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל -503507040022

KD5356130H12- ש' 12-16ביטנה לכנף קדמי ימין CX-5 מקורי392.26לאמאזדה

מקורי6,062.96לאב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' ימ' 4135743844214-17

41007496138V 14-17 'מקורי5,799.76לאב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' ימ

DB2M56141B15-19 4ביטנה לכנף קידמית שמאלD/5D 15-21 'מקורי181.34כןמאזדה 2 ש

51717340785

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק קדמי - 

מקורי1,423.93לאב.מ.וו 500 ש' - 1717

A253885062215 - 'פס קישוט לכנף קד' ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,975.54לאש' 15-21

מקורי1,604.45כןאופל מוקה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 983514928021

PEHH133AY17 - ש' 17-21בית פילטר אוויר תחתון CX-3 מקורי214.33כןמאזדה

GHZ9521R0A13 - תומך לכנף קדמית ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי202.19לא18

68360832AB20 - מקורי2,298.00לאדודג' ראם - 20כנף קד' ימ' עם חורים לקשת

F3101JU4MA14 - 'ש' 14-19כנף קד' שמ Q50 מקורי4,337.41לאאינפיניטי

מקורי548.4לאסאנגיונג רקסטון - 18ביטנה לכנף קדמי ימין - 797203602018

8771125500CA03-06 'מקורי15לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי891.68לאאופל מוקה 14-16ביטנה לכנף קדמי שמאל - 9542256014

5771051K0009-13 'מקורי813כןסוזוקי ספלאש 09-15כנף קד' שמ

מקורי2,436.83לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177730339213

7232251K0009-10 מקורי575.1לאסוזוקי ספלאש 09-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,461.02לאקאדילאק XT5 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין - 8418280617

57120FJ0309P13- מקורי999לאסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' ימ'  עם חור

663211D05007- 'מקורי920.9לאקאיה קארנס ש' 07-10כנף קד' ימ

8200436709

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי689.65לארנו קנגו 0909-18

625B51030R13 - 'מקורי474.91לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך כנף קד' שמ

631001203R4D 17 - 4 ש' 17-23כנף קדמי ימיןD מקורי1,303.29לארנו גרנד קופה

990430979R17 - '4 ש' 17-23קישוט ניקל לכנף קד' שמD מקורי814.57לארנו גרנד קופה

8544J7(ח) מקורי162.87כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לכנף קד' שמ' -04

638410003R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי497.57לארנו מאסטר ש' 0909-22

F31001KKMA10- 'מקורי1,481.84לאניסאן ג'וק 10-14כנף קד' ימ

V6J0821119B09 - 'מקורי13לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך חיזוק לכנף קד' שמ

877121G60010-11 'מקורי56לאקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי22.39כןשברולט ספארק 11-15מגן בוץ קד' שמאל -11 (ח)96686855

63810BR01A08- 'מקורי1,052.25לאניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף קד' ימ

V8X0821105A(ח) ש' 11-18כנף קד' שמ' -11 A1 מקורי2,579.00כןאודי

מקורי2,937.59לאקאדילאק XT5 17-21קשת לכנף קד' שמ' - 8413777617

5035069700C15

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי314.7לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22 22

631003JA0B14 - 'ש' 14-19כנף קד' ימ QX60 מקורי2,789.67לאאינפיניטי

106369300D21 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל S מקורי425.43לאטסלה מודל

7840V609- 'ש' 09-11כנף קד' שמ C-5 מקורי1,715.33לאסיטרואן

V6F0821105B17 - 'מקורי1,384.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22כנף קד' שמ

7721079J005PK11- '4/5קשת לכנף קד' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי796.6כןסוזוקי

74101SJD00006-09 ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין FR-V מקורי517.79לאהונדה



מקורי1,144.99לאשברולט קפטיבה ש' 11-16קשת לכנף קד' שמ'-11 (ח)96660221

V8X0809962F11- ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין A1 מקורי479לאאודי

מקורי1,894.92לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פס קישוט לכנף קד' שמ' - 5177737601114

מקורי8,612.06לאקאדילאק CT5 ש' - 22כנף קד' שמ' - 8403568622

55369597AF14 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' שמ

960173784R15-  'מקורי495.52לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן קד' שמ

AG101RE07-10 (סט ימין+שמאל) 5סורג קדמיD 07-10  חליפי305.34כןרנו קליאו

AG103BM01-02 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03סורג קדמי ימין

AG103PEV 14-18 חליפי897.87כןפג'ו 308 ש' 14-20מסגרת לסורג קדמי

AG103RE09- (לפנס) 4שפם שמאל תחתון לסורגD 09-15 'חליפי488.72כןרנו פלואנס ש

AG106PE19 - חליפי285.98לאפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG108BM92-95 חליפי96.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98סורג קדמי שמאל

AG108PE17 - חליפי981.58כןפיג'ו 5008 17-21תושבת סורג קדמי פנימי

AG109RE19 - חליפי1,299.49כןרנו קדג'אר 16-20סורג קדמי

AG114SU17 - (לפנס) חליפי385כןסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם שמאל תחתון לסורג

AG117SK17- חליפי133.03כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימין לסורג קדמי

AG119SK17 - (ניקל) חליפי706.02לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG11DC12 - חליפי166.34כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תומך שמאלי לסורג קדמי

AG120SK13 - (לפנס) חליפי188.7כןסקודה ראפיד ש' 13-18שפם שמאל תחתון לסורג

AG124MI04-06 חליפי437.49כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי ימין שחור + ניקל

AG125TO12 - חליפי390.16כןטויוטה קאמרי ש' 12-14כיסוי עליון לסורג קדמי

AG28IS4WD 03-07 חליפי1,068.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07סורג קדמי + ניקל

AG29SE18-20 חליפי893.7כןסיאט ארונה ש' - 18סורג קדמי

AG2MG18 - ש' 18-23סורג קדמי ZS חליפי1,442.92כןאם ג'י

AG30IS06-07 (לדגם מפואר) חליפי869.82כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07סורג קדמי ניקל

AG34TO98- 4 אפורX4 חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01סורג קדמי

AG350VW11 - חליפי801.99כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15סורג מגן קדמי תחתון + ניקל

AG359MA5D 04-06 5סורג קדמיD 04-08 'חליפי629כןמאזדה  3 ש

AG35CV13- (כולל ניקל)חליפי3,207.12לאשברולט מאליבו ש' 13-15סורג קדמי עליון

AG35IS08- (ניקל) 4X4 חליפי1,036.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12סורג קדמי

AG363VW15 - קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי273.6כן15-22

AG365NI14-16 חליפי1,598.00כןניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

AG369NI15 - חליפי1,103.71כןניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי עליון

AG3MG18 - ש' 18-23קישוט עליון לסורג קדמי ZS חליפי541.18כןאם ג'י

AG43KI13- חליפי892כןקאיה פורטה 13-18סורג קדמי+מסגרת ניקל

AG47TO02-05 (לפנס) חליפי139.39כןטויוטה היילקס ש' 02-05שפם ימין תחתון לסורג

AG480HY11 - ש' 11-18ניקל שמאל לסורג קדמי i25 חליפי511.71כןיונדאי אקסנט

AG482HY16 - חליפי2,304.91כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18סורג קדמי

AG491TO09 -חליפי828.48כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קישוט ניקל גריל קד' תחתון

AG498TO12- חליפי526.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פס קישוט סורג קדמי

AG49TO07- חליפי253.46כןטויוטה יאריס ש' 07-11סורג קדמי

AG505TO-06 חליפי166.34כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לסורג קדמי שמאל

AG509TO13- קשוט שמאל סורג קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי306.02לא15

AG50SE00- חליפי319.99לאסיאט לאון ש' 00-05סורג קדמי מרכזי

AG513TO15 - חליפי450.68כןטויוטה אייגו ש' 15-21סורג קדמי

AG526TO(דגם מפואר) סורג קדמי 14-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי3,375.35כן21

AG5BU08-10 חליפי350כןביואיק לה קרוס ש' 06-09סורג קדמי



AG5VO14 - ש' 08-17סורג קדמי XC-60 חליפי1,704.71כןוולוו

AG61SE17 - חליפי355כןסיאט איביזה  ש' 17-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG622MA17 - ש' 17-22תומך שמאל לסורג קדמי CX-5 חליפי83.35כןמאזדה

AG62SEV 17 - חליפי645.3כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

AG62TO10- (היברידי) חליפי262.74כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סורג קדמי פנימי

AG630MA17 - (רשת) ש' 17-22סורג קדמי CX-5 חליפי401.52כןמאזדה

AG632MA17 - תומך עליון לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי97.72כן18

AG633MA17 - ש' 17-22כיסוי עליון למצננים CX-5 חליפי306.02לאמאזדה

AF185NI10-11 חליפי630.75כןניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF189AU20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ A4 חליפי4,142.93כןאודי

AF189HY11-13 ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל i35 חליפי382.28כןיונדאי אלנטרה

AF192RE04- חליפי147.97כןרנו סניק ש' 04-09ביטנה לכנף קדמי (קד') שמאל

AF193NI10- 'חליפי1,499.24לאניסאן קשקאי ש' 08-14כנף קד' ימ

AF193TO03-08 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי306.02לא08

AF194VW08 -  'חליפי1,169.09כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10כנף קד' שמ

AF195HY20 - 'חליפי3,128.85כןיונדאי סונטה ש' - 20כנף קד' שמ

AF197BM15 - 'ש' 10-19כנף קד' ימ X6 חליפי5,827.16כןב.מ.וו

AF197HY21 - 'חליפי2,425.05כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף קד' שמ

AF198MIV 20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ ASX חליפי1,263.95כןמיצובישי

AF19MA11-'חליפי506.02לאמאזדה 5 ש' 10-18כנף קד' שמ

AF200RE(RS LINE) 20 - 'חליפי1,426.95כןרנו קליאו - 20כנף קד' שמ

AF204MI13- 'חליפי849.15כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף קד' ימ

AF205CV07- 'חליפי4,742.89כןשברולט סילברדו 07-12כנף קד' ימ

AF207BM14 - 'חליפי2,886.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14כנף קד' שמ

AF209BM15 - ש' 13-21כנף קדמית שמאל X1 חליפי3,231.92כןב.מ.וו

AF209HY15 - 'חליפי1,592.05כןיונדאי סונטה ש' 15-17קישוט ניקל לכנף קד' שמ

AF20SK06-08 'חליפי648.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08כנף קד' ימ

AF20VO19 - 'ש' 16-19כנף קד' ימ S90 חליפי8,236.45כןוולוו

AF210HY15 - 'חליפי1,592.05כןיונדאי סונטה ש' 15-17קישוט ניקל לכנף קד' ימ

AF210MI03-07 חליפי248.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF213FO03-08 'חליפי601.94כןפורד קונקט ש' 03-13כנף קד' שמ

AF214FO03-08 חליפי237.62כןפורד קונקט ש' 03-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF214TO11-'ש' 10-12כנף קד' ימ RAV-4 חליפי1,506.02לאטויוטה

AF216KI09- חליפי263.92כןקאיה מגנטיס 09-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF218HY12- (עם איתות) 'כנף קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי966כן/סטישין

AF219TO07-09 חליפי256.02לאטויטה אוריס ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF219VW11- 'חליפי1,195.17כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15כנף קד' ימ

AF221VW08- 'כנף קד' שמCC 08-11 'חליפי2,106.02לאפולקסווגן פאסט ש

AF226CV16 - חליפי904.36כןשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF227VW11-('קד) חליפי229.5כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF229TO

פס קישוט לכנף קד' שמ' - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי802.75כןטויוטה

AF22NI11- חליפי354.2כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF230TO

פס קישוט לכנף קד' ימ' - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי802.75כןטויוטה

זרוע מגב שמשה אח'1786301

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי454.97לא

KD535181113 - '4/5מנוע למיכל מתיז מים קדD 13-18 'מקורי1,261.03לאמאזדה 3 ש



מקורי7,415.19כןפיג'ו 508 ש' - 19דלת אח' ימ' - 982202928019

96621L100020 - מקורי332כןיונדאי סונטה ש' - 20צופר טונים גבוהים

81310K700020 - ש' - 20מנגנון נעילה דלת קד שמאל i10 מקורי603כןיונדאי

81320K701020 - ש' - 20מנגנון נעילה דלת קד ימין i10 מקורי603כןיונדאי

87608L100020 - מקורי45לאיונדאי סונטה ש' - 20משולש המשך מראה ימין

8464162J00(ח) מקורי157.3כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גומי קדר דלת קד' ימין 06-10

82140F2000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי363כןיונדאי אלנטרה ש' 1919-20

V5JA857522C13- 'מקורי815כןסקודה ראפיד ש' 13-18זכוכית מראה חיצונית ימ

8465162J00(ח) מקורי157.3כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גומי קדר דלת קד' שמ' 06-10

מקורי8,677.89לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת אח' שמ' - 670044813008

879100E51021 - 'מקורי5,281.56כןטויוטה היילנדר - 21מראה חיצונית ימ

מקורי1,098.00לאפיאט 3D 08-20 500כיסוי מראה חיצונית ימ' -73545680608

8466163J00(ח) מקורי819כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10גומי קדר דלת אח' ימ' 06-10

863000K05016 - מקורי384.26לאטויוטה פריוס ש' 16-20אנטנה

879100K733(סהרה) מקורי4,076.74כןטויוטה היילקס ש' 15-21מראה חיצונית ימ' - 20

DB9H6733015 - '4מגב שמשה אחD/5D 15-21 'מקורי34.54לאמאזדה 2 ש

79390F200019 - מקורי176כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20עוצר דלת קד' ימין

87910K0040(HYBRID) 20 - 'מקורי3,564.01לאטויוטה יאריס ש' - 20מראה חיצונית ימ

SU001A546017 - 'מקורי376.5כןטויוטה פרואייס ש' 17-18זכוכית מראה חיצונית ימ

86372F900019 - מקורי118כןיונדאי אקסנט 19-22טפט עליון לדלת קד' ימין

מקורי125כןטויוטה RAV-4 ש' - 19טפט פנימי קד לדלת אח' ימין - 759774205019

82220S100019 - מקורי391לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

מקורי337.65לאטויוטה קאמרי ש' - 18טפט לדלת קד' שמאל - 757563310018

9004AW(ח) פיקסו ש' 10-18דלת קד' ימין -10 C-3 מקורי4,712.31כןסיטרואן

67364SNAA01ZA06-09 '4סט טפט דלת קד' שמD 06-12 'מקורי403.97לאהונדה סיווק ש

757310E903V 21 - 'מקורי1,222.00לאטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

81410B902014 - ש' 14-19מנגנון נעילה דלת אח שמאל i10 מקורי602לאיונדאי

KB8A50M20DV 17 - ש' 17-22טפט לדלת קדמית שמאל עומד CX-5 מקורי151.86לאמאזדה

V5JA837477A13- מקורי490לאסקודה ראפיד ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) שמאל

8472880J00ZJ308- '4/5כיסוי מראה חיצונית שמD 08-14 'ש SX4  מקורי362.3לאסוזוקי

963668339RV 17 - '4 ש' 17-23זכוכית מראה חיצונית שמD מקורי562.28לארנו גרנד קופה

760042S000

דלת קד' ימין (ללא חורים לפסי קישוט) -

10IX35 10-15 מקורי2,438.00לאיונדאי

879150K54015- מקורי324כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי למראה חיצונית ימין

B63B691N751V 17 - 'כיסוי מראה חיצונית שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי122.68לא18

828200148R09 - 'מקורי3,173.00לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

768180129R10 - 'מקורי976.41לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לעמוד לדלת קד' ימ

828719U000(ח) מקורי104.42כןניסאן נוט ש' 07-13פס קישוט לדלת אח' שמ' 07-10

6800151K00000(ח) מקורי2,429.90כןסוזוקי ספלאש 09-15דלת קד' ימין -09

82652A702013 - 'מקורי71.1לאקאיה פורטה 13-18המשך כיסוי ידית דלת קד' שמ

808D05343R20 - 'מקורי2,531.27כןרנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת קד' ימ

826611Y0000011 - 5ידית חיצונית לדלת קד' ימיןD 11-16 מקורי121.5לאקאיה פיקנטו

77004D700015- מקורי5,920.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת אחורית ימין

87620D705015-18 מקורי2,915.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מראה חיצונית ימין

77004G600017 -  דלת אחורית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,507.80כן

71312A6D00(5D) 12- 'פח סף קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,709.00לא/סטישין

802856201R17-21 4 ש' 17-23טפט ניצב לדלת קד' שמאלD מקורי669.81כןרנו גרנד קופה

B5L0949102A10- מקורי350לאסקודה יטי 10-13פנס איתות למראה ימין



87721D700015- 'מקורי1,503.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת קד' שמ

87616G601017 -  כיסוי למראה חיצונית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי157.8לא

638740438R17 - '4 ש' 17-23קישוט משולש מראה חיצונית ימD מקורי715.77לארנו גרנד קופה

638758950R17 - '4 ש' 17-23קישוט משולש מראה חיצונית שמD מקורי453.03לארנו גרנד קופה

86381D300015- מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט לדלת אחורית שמאל

מקורי243.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20טפט לדלת קד' שמאל-757624705016

806062700R

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי351.44לאדאצ'יה דאסטר ש' 1815-23

V5L0949101C10- מקורי315כןסקודה יטי 10-13פנס איתות למראה שמאל

מקורי166.74לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט קדמי לדלת אחורית ימין-757654701016

מקורי901.87כןטויוטה פריוס ש' 16-20גומי גשם לדלת אחורית ימין-757304704016

79490G600017 - עוצר דלת אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי155.4לא

מקורי4,904.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20דלת קד' שמ'-670024716316

808771248R20 - 'מקורי1,817.00לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת קד' שמ

87620J716019 - 5/סטיישן ש' - 19מראה חיצונית ימ' ללא איתותD מקורי2,482.60כןקאיה סיד

76003C820016- קרוס 16-18דלת קדמית שמאל i20 מקורי1,463.00לאיונדאי

מקורי888.4לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין-538754208013

KT4Z16102B19 - מקורי1,860.87לאפורד אדג' ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

V6V082114115 - 'מקורי83כןסקודה פביה ש' 15-21תומך לכנף קד' שמ

57120FG0309P08- 'ש' 08-13כנף קד' שמ B3 מקורי1,494.00לאסובארו

546501W001(ח) 4בולם זעזועים קד' שמ' -12D 12-16 'מקורי1,168.00כןקאיה ריו ש

מקורי4,664.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22כנף קד' שמ' - 5054951717

מקורי2,928.22לאוולוו S60 ש' 19-21כנף קד' שמ' - 3221976319

57110XA04A9W(ח) ש' 08-11כנף קד' ימ' -08 B9 מקורי2,620.00כןסובארו

5.77008E+1208- (בלי חורים לקשת) '4/5כנף קד' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי1,496.00לאסוזוקי

5220AG8320 - מקורי3,843.00לאמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' שמ' ללא חור

631000037R09- 'מקורי1,107.36לארנו קולאוס 09-11כנף קד' ימ

KPG151W20

 PURE) 22 - 'קשת לכנף קד' ימ

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי1,025.50לאמאזדה

מקורי2,232.62לאפיג'ו 2008 13-19כנף קד' שמ' 967873348014-15

V8Y0821171K20 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי560לאאודי

877123W00010- 'מקורי1,073.10לאקאיה ספורטג' ש' 10-12קשת לכנף קד' ימ

7420A095XA11- 'קשת נוי לכנף קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,990.56לא15

638406CA0A19 - מקורי854.01לאניסאן אלטימה ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי2,237.59לאפורד פומה ש' - 21כנף קד' שמ' - 240512621

546611M300(ח) מקורי598.1כןקאיה פורטה 09-12בולם זעזועים קד' ימ' -09

59120AJ22010- מקורי873לאסובארו אאוטבק ש' 10-11ביטנה לכנף קדמי ימין

868111R00011-13 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל i25 מקורי708לאיונדאי אקסנט

2498278V 21 - 'מקורי2,520.41לאפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

5370B05513- מקורי810לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי שמאל בתא מנוע

V575854820F9B9

פס קישוט לכנף קד' ימ' (חלק אחורי) - 

מקורי572כןסיאט אטקה ש' 1616-21

631009376R(ח) מקורי1,217.38כןרנו לטיטיוד ש' 13-15כנף קד' ימ' -13

57120SG0209P13 - (ללא איתות) 'מקורי1,395.00לאסובארו פורסטר 13-18כנף קד' ימ

V4KE853887D

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי333לאאודי אי-טרון - 1919

54651J9EA018 - 'מקורי488כןיונדאי קונה ש' - 18בולם זעזועים קד' ימ

V5F0854815L13- (קדמי) מקורי767כןסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

V4KE821172A19 - מקורי1,088.00לאאודי אי-טרון - 19ביטנה לכנף קדמי ימין



638458563R

ביטנה לכנף קדמי (חלק קדמי) שמאל -

135D 13-19  מקורי551לארנו קליאו

V4KE853717AGRU19 - 'מקורי2,041.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לכנף קד' שמ

868112V00011- מקורי985לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

1656102EDA22 - 'ש' - 22כנף קד' ימ Y מקורי3,376.29לאטסלה מודל

66321A410013- מקורי2,062.30כןקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' ימ' עם חור

5220G511(ח) כנף קד' שמ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,399.00לא16

V575821105A16 - 'מקורי2,012.00כןסיאט אטקה ש' 16-21כנף קד' שמ

מקורי811כןפורד פומה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 241896221

485208Z005(ח) מקורי696.04כןטויוטה קורולה ש' 13-18בולם זעזועים קד' שמ' -13

663211R35011 - (ללא חור לפנס) 'ש' 11-18כנף קד' ימ i25 מקורי953לאיונדאי אקסנט

868322T000(ח) מקורי81.2כןקאיה אופטימה ש' 12-15מגן בוץ קד' ימין -12

663111R35011-  (ללא חור לפנס) 'ש' 11-18כנף קד' שמ i25 מקורי953לאיונדאי אקסנט

7561260111B003- 'קשת לכנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,870.50לא08

663212R230(סטישין)09-12כנף קד' ימ' 09-12 עם חורים לספוליר CW i30 מקורי1,382.00לאיונדאי

HC3Z16103F17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל F -350 מקורי2,263.65לאפורד

663213X00011- 'ש' 11-15כנף קד' ימ i35 מקורי1,191.00לאיונדאי אלנטרה

638437392R13-17 ('אח) מקורי366.34כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

V81A821172B17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין Q2 מקורי775לאאודי

V57A821106A

 ,AMBITION) 18 - 'כנף קד' ימ

(STYLE18-21 מקורי1,789.00כןסקודה קארוק

50548859

ביטנה לכנף קידמית שמאל חלק קדמי -

מקורי1,053.74לאאלפא רומאו סטלביו 17-22 17

מקורי955.49לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לכנף קד' ימ' 756017801018-21

86812B2000(ח) מקורי576כןקאיה סול ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין -14

B00091068015- מקורי1,389.36כןפיג'ו 108 ש' 15-20כנף קד' ימ'+חור

663112V01011- 'מקורי1,034.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16כנף קד' שמ

מקורי849.3כןפיג'ו 208 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין -967376878012

87772B2100(ח) מקורי458.5כןקאיה סול ש' 14-18פס קישוט לכנף קד' שמ' -14

631002210R12- 'מקורי1,161.73לארנו קנגו 09-18כנף קד' ימ

V4M0821172R17 - ש' 15-21ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין Q7 מקורי948לאאודי

485200D34114-16 'מקורי767.23לאטויוטה יאריס ש' 14-19בולם זעזועים קד' שמ

מקורי592.4לאשברולט טראקס ש' 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -9514264913

86812L110020 - מקורי1,933.00כןיונדאי סונטה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

5370A97710- מקורי878לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5Q0413023FP16 - 'מקורי736לאסיאט לאון ש' 12-19בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

מקורי1,162.71לאב.מ.וו 120 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171724184512

7136HQ10- פיקסו ש' 10-18(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל C-3 מקורי488.91כןסיטרואן

V3V0809958PV 20 - מקורי591לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AG127VW05-08 חליפי530.4כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סורג קדמי מושלם

AG133CV20 - חליפי4,157.22כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20סורג קדמי

AG134FI07- חליפי404.3כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11סורג קדמי

AG134TO19 - 5כיסוי עליון לסורג קדמיD/SW 19 - 'חליפי2,320.50כןטויוטה קורולה ש

AG135SU10- חליפי1,931.00כןסובארו אאוטבק ש' 10-11סורג קדמי

AG136VW11 - חליפי350כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15מסגרת סורג מגן קדמי

AG137HY19 - חליפי392.46כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG137TO19 - 4קישוט ניקל לסורג קדמי ימיןD 19 - 'חליפי706.02לאטויוטה קורולה ש



AG139KI12-15- 4סורג קדמי + מסגרת ניקלD 12-16 'חליפי700.57כןקאיה ריו ש

AG139PE05- חליפי653.69כןפיג'ו 407 ש' 05-10מסגרת ניקל לגריל מגן קדמי

AG13RE09- חליפי101.09כןרנו קולאוס 09-11סורג קדמי ימין

AG140TO10-11 (אפור) חליפי1,200.59כןטויוטה קורולה ש' 10-13סורג קדמי חיצוני

AG141AU17 - (לפנס) ש' 17-22שפם שמאל תחתון לסורג Q5 חליפי351.9כןאודי

AG141ME08-  חליפי1,256.02לאמרצדס 204  ש' 08-11סורג קדמי חיצוני ניקל

AG142KI12-145סורג קדמי ללא מסגת ניקלD 12-16 'חליפי282.4כןקאיה ריו ש

AG143MI20 - חליפי2,148.96כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20סורג קדמי

AG144MA(מבריק) 4/5סורג קדמי - 17  2.0D 13-18 'חליפי351.87כןמאזדה 3 ש

AG144PE11- חליפי907.74כןפיג'ו 508 ש' 11-18סורג קדמי

AG145MA17 - 4/5תומך עליון לסורג קדמיD 13-18 'חליפי256.85כןמאזדה 3 ש

AG146IS( LS) 21 - חליפי2,141.01לאאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי עליון

AG146ME19 - ש' -19סורג קדמי עם ניקל A קלאס W177 חליפי7,154.09כןמרצדס

AG149HY19-20 חליפי1,702.61כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי עליון לסורג קדמי

AG150FI06-09 חליפי653.26לאפיאט דובלו ש' 03-10סורג קדמי הכנה לצבע

AG151KI18 - חליפי295.29כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG154HO12- (לפנס) 4שפם ימין תחתון לסורגD 12-17 'חליפי185.09כןהונדה סיווק ש

AG157NI11- (ללא קישוט ניקל) חליפי581.62כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סורג קדמי

AG157PE15 - חליפי677.6כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג קדמי

AG158HY21 - (לפנס) חליפי230.35כןיונדאי אלנטרה ש' - 21שפם ימין תחתון לסורג

AG159RE04-06 4/5סורג קדמי שמאלD 04-09 'חליפי450.42כןרנו מגאן ש

AG161PE15- חליפי498.43כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג קדמי פנימי

AG162MA19 - חליפי1,339.61כןמאזדה 6  ש' - 19סורג רשת קדמי

AG163HY20 - חליפי529.2כןיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG165RE07-08 (סט) L+R 4/5סורג קדמי עליוןD 04-09 'חליפי310.18כןרנו מגאן ש

AG168VW06- סורג קדמי מושלם ללא חור לחיישן

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,806.02לא

מקורי1,041.85לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מראה חיצונית שמאל-879060606015

מקורי13,136.07לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת אח' ימ' - 4152264278019

87731C870016- 'קרוס 16-18פס קישוט לדלת אח' שמ i20 מקורי1,290.00כןיונדאי

87752C870016- 'קרוס 16-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימ i20 מקורי1,236.00לאיונדאי

82850D900016 - 'מקורי599.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21קישוט ניקל למשקוף דלת קד' שמ

87621J701019 - 5/סטיישן ש' - 19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD מקורי467.8כןקאיה סיד

822827153R

טפט עומד לדלת אחורית שמאל -20 

(INTENSE)20 - מקורי355.54לארנו קליאו

821014363R(INTENSE) 20- 'מקורי5,969.77לארנו קליאו - 20דלת אח' שמ

מקורי3,335.72כןטויוטה אוונסיס 15-18מראה חיצונית שמאל -879400542015

V8W0831051D16 - 'ש' 16-19דלת קד' שמ A4 מקורי8,586.00לאאודי

מקורי2,580.62כןטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמ' -758600590115

86363F200016- מקורי104כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט לדלת קדמית שמאל

87626G6020

 X) 20 - כיסוי למראה חיצונית ימין

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי157.8לא

87752G6700

 X) 20 - כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,240.60כן

82661G2730

ידית חיצונית דלת קד' ימין - 16 חצי 

מקורי395כןיונדאי איוניק ש' 16-20ניקל חצי לצבע

82210G6010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

(X LINE) 20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי168.9לא

82651F2020

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי 

מקורי514לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18שמאל - 16

86362D300015 - מקורי134כןיונדאי טוסון ש' 15-20טפט ניצב קטן לדלת קד' שמאל



86363H800017 - 5טפט לדלת קד' שמאלD/4D 17-22 'מקורי101.8כןקאיה ריו ש

מקורי733.25כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט לדלת קדמית ימין -15 (ח)7571002290

86391H800017 - 5טפט לדלת אח' ימיןD/4D 17-22 'מקורי101.8לאקאיה ריו ש

מקורי597.99כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פס קישוט לדלת אח' ימ' 07-08 (ח)96439710

8393180J000CB4/5D 08- '4/5טפט דלת אח' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי348.9לאסוזוקי

6700412A00(ח) 4דלת אח' שמ' 05-07D 05-07 'מקורי2,493.97כןטויוטה קורולה ש

8470254G01ZA4(ח) 4/5מראה חיצונית ימ' 02-04D 02-04 'מקורי565.9כןסוזוקי ליאנה ש

89804323802WD 07- 'מקורי7,254.71לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12דלת קד' שמ

87721G200016 - מקורי677כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט לדלת אח' שמאל

86391G200016 - מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 16-20טפט ניצב קדמי לדלת אחורית ימין

9008P6(ח) ש' 07-10דלת אח' ימ' (7 מ') -07 C-4 מקורי4,182.55כןסיטרואן פיקסו

821017625R15 - 'מקורי3,644.99כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21דלת אח' שמ

מקורי11,679.72כןפורד קוגה ש' 13-18דלת אח' ימ' -13 (ח)2032832

AF232FO03-06 'חליפי483.22כןפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף קד' ימ

AF234PE08-  'חליפי986.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14כנף קד' שמ

AF236FO06-10 חליפי350כןפורד אקספלורר ש' 06-11כנף קד' ימ' עם חורים

AF236TO19 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/SW 19 - 'חליפי1,219.00כןטויוטה קורולה ש

AF238BM18 - 'ש' 13-21כנף קד' שמ X3 חליפי5,206.02לאב.מ.וו

AF23SK08- 'חליפי882כןסקודה פביה ש' 08-14כנף קד' שמ

AF241TO19 - '4כנף קד' ימD 19 - 'חליפי3,367.70כןטויוטה קורולה ש

AF245HO99-00 '4כנף קד' שמD 96-00 'חליפי706.02לאהונדה סיוויק ש

AF24TO19 - '4כנף קד' שמD 19 - 'חליפי3,815.61כןטויוטה קורולה ש

AF250FO11- 'חליפי2,560.02לאפורד אדג' ש' 09-14כנף קד' שמ

AF250VW06-  'קשת לכנף קד' שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי706.02לא11

AF252HO01-04 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 01-06 'חליפי186.02לאהונדה סיווק ש

AF257FO11- 'חליפי3,356.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14כנף קד' ימ

AF25DG20 - חליפי2,183.10כןדודג' ראם - 20כנף קד' ימ' עם חורים לקשת

AF25SU09- חליפי483.89כןסובארו פורסטר ש' 09-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF260HO03-07 'חליפי1,670.71כןהונדה אקורד ש' 03-08כנף קד' שמ

AF260VW13 - 'חליפי2,671.20כןפולקסווגן אמארוק 13-18כנף קד' ימ

AF26SU09- חליפי486.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF274HO3/5D 06- '5/3כנף קד' ימD 06-12 'חליפי1,303.12כןהונדה סיוויק ש

AF274KI16-18 חליפי908.52כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF275FI14 - חליפי642.18כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF276KI15- 5ביטנה לכנף קידמית שמאלD 12-16 'חליפי266.94כןקאיה ריו ש

AF277HO5D 01-04 '5כנף קד' ימD 01-04 'חליפי519.18כןהונדה סיוויק ש

AF277VW18 - '5-כנף קד' ימD 18 'חליפי1,693.38כןפולקסווגן פולו ש

AF278FI15- 500 ש' 15-18כנף קדמית ימיןX חליפי1,797.89כןפיאט

AF278NI15- 'חליפי1,944.34כןניסאן ג'וק 15-19כנף קד' ימ

AF279NI13- 'חליפי1,472.13כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כנף קד' שמ

AF280NI13- 'חליפי1,453.25כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כנף קד' ימ

AF282FI16-'חליפי968.02לאפיאט טיפו ש' 16-18כנף קד' ימ

AF283HY15- 'חליפי1,895.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כנף קד' ימ

AF286HO09-14 'חליפי1,310.00כןהונדה אינסייט 09-14כנף קד' שמ

AF287KI17-20  כנף קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,288.52כן

AF289HY08- (עם חורים לקישוט) 'כנף קד' שמi800 08-21 חליפי1,206.02לאיונדאי



AF298VW20 - 'כנף קד' ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,360.02כן15-22

AF29DC21 - 'חליפי1,192.00כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

AG65PE12- (שחור) חליפי513.6כןפיג'ו 208 ש' 12-14סורג קדמי

AG67RE13-  חליפי630.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת פנימית לגריל

AG68SU15- (לפנס) ש' 15-18שפם שמאל תחתון לסורג B4 חליפי297.5כןסובארו

AG6CV05-10 4סורג קדמיD 03-10 'חליפי387.71כןשברולט אופטרה ש

AG71CI97-02 (לפנס) חליפי53.48כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03שפם ימין תחתון לסורג

AG76RE

תומך פנס ערפל ימ'+שמ' (סט) 

חליפי502.81כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סטיישן) -14

AG7DC15- חליפי682.64כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט סורג קדמי

AG87VOV 18 - ש' 18-21סורג קדמי XC-60 חליפי3,593.98כןוולוו

AG92CI10 -   ש' 10-16סורג קדמי C-3 חליפי488.61כןסיטרואן

AG96ME01-05 סורג קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי456.69כן05

מקורי4,782.95לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20סורג קדמי - 4279738820

86350C560018 - מקורי4,230.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20סורג קדמי

86353H840018-20 מקורי219.2לאקאיה סטוניק - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

86360F2AA019 - מקורי535כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי עליון לסורג קדמי

86350B950017 - ש' 14-19סורג קדמי + סמל i10 מקורי1,090.00כןיונדאי

260946701R

סט שפמים ימין +שמאל תחתון לסורג 

מקורי1,695.76לארנו קליאו  5D 13-19(לפנס) - 17 (ח)

86350A8000מקורי1,884.30כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי - 16 היברידי

7450A885(ח) 2D 4X4 15 - מקורי1,768.00כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג קדמי

מקורי683לאטויוטה RAV-4 ש' - 19סורג קדמי ללא חיישן - 531124214019

71140T5BJ6018 - (לפנס) מקורי207.93לאהונדה ג'אז ש' 15-19שפם ימין תחתון לסורג

מקורי1,624.42לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20סורג קדמי - 235995120

71125T7AJ0119 - ש' - 19תומך לסורג קדמי HRV מקורי1,473.32לאהונדה

872201Y00015 - 5קישוט ימין לגגD 11-16 מקורי164לאקאיה פיקנטו

5256B52313 - מקורי623לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח משקפיים עליון קד' שמאל

623822090R18 - (מבריק ) מקורי922.93לארנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט לסורג קדמי

LB5Z8200CD20 - מקורי7,737.97לאפורד אקספלורר ש' - 20סורג קדמי

863503X800V 14 - ש' 11-15סורג קדמי i35 מקורי937לאיונדאי אלנטרה

KB8C5071917 - (רשת) ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי572.31לאמאזדה

531000K90518-19 מקורי3,681.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי

86526B950017 - (לפנס) ש' 14-19שפם ימין תחתון לסורג i10 מקורי322כןיונדאי

7450A95914-15 מקורי947לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג קדמי

960109845R

סט קישוטים ניקל לסורג קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי300.95כןרנו קליאו

623829268R19 - מקורי939.34כןרנו קדג'אר 16-20קישוט סורג קדמי

AF2OP92-94 'חליפי350כןאופל אסטרה ש' 92-97כנף קד' ימ

AF302SU15 - 'חליפי705.16כןסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' ימ

AF306HY15 - 'חליפי2,765.05כןיונדאי סונטה ש' 15-17כנף קד' ימ

AF309NI17 - חליפי962כןניסאן סנטרה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF30BM02-05 'חליפי329.59לאב.מ.וו 300 ש' 99-05כנף קד' שמ

AF322HY12 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 12-15 חליפי450.6כןיונדאי

AF323HO13-  'ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ CR-V חליפי624.51כןהונדה

AF32SE18 - 'חליפי1,384.15כןסיאט ארונה ש' - 18כנף קד' ימ



AF332HO15- ש' 15-18כנף קדמית שמאל HRV חליפי2,562.00כןהונדה

AF333TO13- 'כנף קד' שמ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי1,702.61כן15

AF347HO1.5L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 17-22 'חליפי516.68כןהונדה סיווק ש

AF351MA00- 'ש' 00-03כנף קד' ימ MPV חליפי1,104.02לאמאזדה

AF356PE11- (קדמי) חליפי264.2כןפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF359MA4/5D 04-08 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 04-09 'חליפי355.73כןמאזדה 3 ש

AF35SK09- 'חליפי1,206.02לאסקודה אוקטביה 09-13כנף קד' ימ

AF361CI15-'ש' 14-18כנף קד' שמ C-1 חליפי1,016.02לאסיטרואן

AF362CI16- ש' 16-18כנף קדמית שמאל C-4 חליפי1,787.96כןסיטרואן פיקסו

AF36SE

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) 16-

חליפי386.02כןסיאט אטקה ש' 1916-21

AF377MI

כנף קדמית ימין ללא חור עם חורים 

חליפי2,874.60כןמיצובישי טרייטון 15-19לקשת -15

AF381MI13 - חליפי924.63כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF388MI14-19 חליפי308.33כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF38KI09-12 'חליפי901.94כןקאיה פורטה 09-12כנף קד' שמ

AF410TO12- 'חליפי1,074.07כןטויוטה יאריס ש' 12-13כנף קד' שמ

AF411TO12- 'חליפי1,083.61כןטויוטה יאריס ש' 12-13כנף קד' ימ

AF420TO09- 'ש' 10-12כנף קד' שמ RAV-4 חליפי1,806.02לאטויוטה

AF421TO11- חליפי436.02לאטויוטה ספייס וורסו 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF426TO13-14 חליפי677.88כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF432TO5D 13- ביטנה לכנף קדמי ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי638.94כן15

AF439TO15- 'חליפי2,590.12כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קד' שמ

AF43HO09- חליפי357.02כןהונדה ג'אז ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF43SK15- 'חליפי1,007.25כןסקודה פביה ש' 15-21כנף קד' ימ

AF458TO11 - 'חליפי1,369.90כןטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23כנף קד' שמ

AF461TO15 - חליפי605כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ קד' שמאל

AF465TO07-09 חליפי169.52כןטויוטה יאריס ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF468FO15 - 'חליפי3,935.39כןפורד אקספלורר ש' 15-19כנף קד' שמ

165630T05019 - 4תומך שמאל לסורג קדמיD 19 - 'מקורי38כןטויוטה קורולה ש

07BCKA507K0C4D 19 - 4/5קישוט שמאל ניקל לסורג קדמיD -19 'מקורי1,210.23לאמאזדה 3 ש

53112F407020 - סורג קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,019.96לא22

623829863R16-18 מקורי951.35לארנו קדג'אר 16-20קישוט עליון לסורג קדמי

מקורי3,851.75לאב.מ.וו X7 ש' 19-20סורג קדמי - 5113745489519

68143073AC14 - (שחור) מקורי1,085.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת לסורג קדמי

מקורי3,057.84לאשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי עליון 8406103416-18

68147353AAV 12 - מקורי4,980.00לאדודג' ראם 12-19סורג קדמי

V57A8533439B918 - מקורי455לאסקודה קארוק 18-21כיסוי עליון לסורג קדמי

86351A5000GT 13-14 ש' 11-15סורג קדמי i35 מקורי1,242.00כןיונדאי אלנטרה

V3V0853653GFOD20 - מקורי1,284.00כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי

D10J50717E(ח) ש' 17-21כיסוי עליון לסורג קדמי - 17 CX-3 מקורי187.61כןמאזדה

7450B35220 - מקורי3,564.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג קדמי

6402A38017 - סורג קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי1,825.00כן19

V6578533439B919 - מקורי139כןסקודה סקאלה - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

86350H8AB05D 21 - 5סורג קדמיD/4D 17-22 'מקורי1,288.40לאקאיה ריו ש

86391H8AA05D 21 - 5כיסוי עליון לסורג קדמיD/4D 17-22 'מקורי40.7כןקאיה ריו ש



מקורי1,300.85לאאופל אינסיגניה 11-16סורג קדמי - 1343115314

623109221R

סורג קדמי עם מסגרת ניקל וקישוטי 

מקורי3,913.33לארנו טראפיק ש' 14-22ניקל - 20

86371P200121 - מקורי1,516.20כןקאיה סורנטו ש' - 21קישוט כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי1,369.65כןפיג'ו 301 ש' 13-18סט קישוטי ניקל לסורג קדמי -13 (ח)1608715980

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 532466002018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,148.67כן21

628952659R20 - מקורי694.04לארנו טראפיק ש' 14-22קישוט לסורג קדמי

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 532456002018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,148.67לא21

V5E3805932A20 - (לפנס) מקורי157לאסקודה אוקטביה ש' - 20שפם ימין תחתון לסורג

91121SJ000(X דגם) מקורי1,430.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון - 19

531000KG20V 20 - מקורי4,430.56לאטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי

51118073959

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 17 

(M דגם)ש' 13-21 X1 מקורי684.4לאב.מ.וו

6ML09SZ0AA17 - מקורי564לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קישוט ניקל לסורג קדמי

86356G400018 - קישוט מסגרת סורג קדמיi30 - 18 מקורי328לאיונדאי

86351Q4000(חשמלי) מקורי1,660.30כןקאיה נירו 16-23סורג קדמי - 21

V5E3806929B20 - (לפנס) מקורי88כןסקודה אוקטביה ש' - 20שפם שמאל תחתון לסורג

AF139TO03-07 '5כנף קד' שמD 03-04 חליפי806.02לאטויוטה קורולה רנקס

AF140MI2 ללא חור לקשתWD 07- 'כנף קד' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,514.30כן15

AF140RE08- 'חליפי195.77כןרנו סימבול ש' 08-10כנף קד' ימ

AF141FO11- 'כנף קד' שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,048.25כן

AF141KI18 - חליפי380.04כןקאיה סטוניק - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF141ME15 - 'כנף קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי4,300.85כןש' 15-20

AF142BM05-06 'ש' 06-10כנף קד' ימ X5 חליפי4,560.02לאב.מ.וו

AF142KI18 - חליפי380.04כןקאיה סטוניק - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF144SU12 -20 'ש' 12-21כנף קד' ימ BRZ חליפי2,559.30כןסובארו

AF145CI19 - 'חליפי1,725.26כןסיטרואן ברלינגו - 19כנף קד' שמ

AF145TO03-07 'כנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,706.02לא08

AF146SK17-20 חליפי506.6כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF147RE09- '4כנף קד' שמD 09-15 'חליפי730כןרנו פלואנס ש

AF147TO4WD 02-05 'חליפי856.15כןטויוטה היילקס ש' 02-05כנף קד' שמ

AF148TO03-07 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 03-04 'חליפי185.18כןטויוטה קורולה ש

AF149CV19 - חליפי1,505.61כןשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF149SK15- חליפי2,028.25כןסקודה סופרב ש' 15-22כנף קדמית ימין

AF14ME10 - תומך לכנף קדמית ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי158.47כן18

AF150FO20 - '4 ש' - 20כנף קד' שמD/5/SW חליפי1,755.00כןפורד פוקוס

AF151MI08- (עם חורים לכנפון) 'חליפי1,944.34כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כנף קד' ימ

AF151OP05-07 ('אח) חליפי156.02לאאופל אסטרה ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF151TO06-11 (ללא חור לקישוט) 'חליפי955.7כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כנף קד' שמ

AF151VW04-08 'חליפי630.76כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כנף קד' ימ

AF152KI15-17 חליפי435.88כןקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF153KI21 - 'חליפי4,658.49כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף קד' שמ



AF154CV16-18 חליפי1,171.95כןשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF154FO20 - 'חליפי2,435.31כןפורד אקספלורר ש' - 20כנף קד' ימ

AF155PE06-07 חליפי359.78כןפיג'ו 307 ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF155SK16 - חליפי1,162.18כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' שמ' ללא חור

AF157ME13 - 'כנף קד' ימ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

חליפי4,678.75כן19

AF157MI07-09 ('אח) ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי236.02לא15

AF159BM08- 'ש' 06-10קשת לכנף קד' שמ X5 חליפי306.02לאב.מ.וו

AF160TO03-06 חליפי170.08כןטויוטה יאריס ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי ימין

AF161TO03-06 חליפי179.42לאטויוטה יאריס ש' 03-06בטנה לכנף קדמית שמאל

V5F0853970B(ח) מקורי169כןסיאט לאון ש' 12-19מבודד לכנף קדמית ימין - 17

V57A82116818 - 'מקורי153כןסקודה קארוק 18-21תומך כנף קד' ימ

5761161MB013- (בלי איתות) 'קרוסאובר 13-16כנף קד' ימ SX4 מקורי1,155.90כןסוזוקי

מקורי1,213.96כןשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' ימ' ללא חור -13 (ח)95210619

5370C149

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי467כןמיצובישי טרייטון - 20אחורי) - 20

66320L100020 - 'מקורי3,681.00כןיונדאי סונטה ש' - 20כנף קד' ימ

V5L0809958B14 - מקורי353כןסקודה יטי 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין

8544K3

פס קישוט (אח') לכנף קד' שמ' 05-08 

מקורי143.04כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08(ח)

מקורי473.07כןשברולט טראקס ש' 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין -9514265013

86811D4500(ח) מקורי1,144.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 18

V2Q0413031AA18 - 'מקורי1,020.00כןסיאט ארונה ש' - 18בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

86812G550019 - מקורי1,017.10כןקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי568.11לאטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 (חשמלי)5387647130

7136HP10- פיקסו ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי ימין C-3 מקורי488.91לאסיטרואן

מקורי1,989.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22כנף קד' ימ' - 137774460022

מקורי4,982.00לאקאדילאק ATS 13-21כנף קד' שמ' - 8411067713

מקורי420לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לכנף קד' שמ' - 1025236718

8403200EJ01D22 - 'ש' - 22כנף קד' ימ EV3 מקורי481.1לאסרס

V3V0809957RV 20 - מקורי591כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

7136KC(ח) ש' 10-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -10 C-3 מקורי449.4כןסיטרואן

מקורי1,111.27לאשברולט אימפלה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין -8420444213

D2661815 - מקורי2,055.47לאפורד אדג' ש' 15-18כנף קד' ימין

V5L0853888A14 - מקורי50לאסקודה יטי 14-18ספוילר לביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי2,173.82כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ' 9456050713-15

LJ8Z16006A(חשמלי) מקורי4,118.11לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' שמ' - 22

638430011R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (אחורי) -13 

3D3/5D/CW 10-16 'מקורי1,393.02כןרנו מגאן ש

V5FF809958C

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי610כןקופרה פורמנטור - 2121

5387502660V 19 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 19 - 'מקורי1,840.54כןטויוטה קורולה ש

868102B200(ח) מקורי955כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי שמאל -10

ביטנה לכנף קדמי ימין 538056008014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי698כן21

98252889XT17 - 'מקורי1,175.26כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ

V5E3821228

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי129כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

7407A08817 - ש' 17-19קישוט ניקל לכנף קדמית ימין ASX מקורי663כןמיצובישי

663213Z000(ח) כנף קד' ימ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי1,597.00כןיונדאי



638430101R10- (אחורי) 3/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD/CW 10-16 'מקורי415.68לארנו מגאן ש

V2Q0413031DC19 - מקורי786כןסקודה סקאלה - 19בולם קד ימ = שמ

V4K0821106B18 - 'ש' 18-22כנף קד' ימ A6 מקורי5,530.00לאאודי

מקורי901.11לאפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ' - 245607021

7407A30113- 'מקורי999כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף קד' שמ

V658821228A

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי99לאסקודה קאמיק - 2020

638440014R5D 10- 3/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD/CW 10-16 'מקורי408.59לארנו מגאן ש

V5FA809958H20 - מקורי305כןסיאט לאון ש' - 20ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין

V81A853717AGRU17-19 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ Q2 מקורי1,475.00לאאודי

V81A82110617 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ Q2 מקורי4,803.00לאאודי

V565809957CV 17-20 מקורי994לאסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

68292514AC19 - 'מקורי5,843.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' ימ

631006076R18 - 'מקורי1,176.51כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

9076840200

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי413.46לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19אחורי) - 19

66311H90004D - 17 '5כנף קד' שמD/4D 17-22 'מקורי1,826.90כןקאיה ריו ש

V575809957C

ביטנה אחורית לכנף קידמית שמאל - 

מקורי331לאסיאט אטקה ש' 2016-21

86811A8000V 16 - מקורי686.8כןקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

5220K68615- 'מקורי2,924.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' ימ

מקורי503.97לאפיג'ו 301 ש' 13-18תומך (פחית) בכנף קדמי ימ' -967479918013

מקורי2,406.34כןשברולט ספארק 15-18כנף קד' שמ' - 4235564315

86812J7CA020 - מקורי1,572.20לאקאיה אקס סיד - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

4060A60315- 'מקורי1,306.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם זעזועים קד' שמ

86811J7CA020 - מקורי1,572.20כןקאיה אקס סיד - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

5220AG8120 - מקורי3,643.00כןמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' שמ' עם חור

87712J7CA020 - 'מקורי908.9כןקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

5220K100

כנף קדמית ימין ללא חור עם חורים 

מקורי3,194.00כןמיצובישי טרייטון 15-19לקשת -15

מקורי1,896.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22קשת לכנף קד' שמ' - 5055150917

מקורי4,138.25לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22כנף קד' ימ' - 4100744937618

68243850AA17 - 'מקורי6,216.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כנף קד' ימ

מקורי663.39לאלקסוס NX ש' 15-23מגן בוץ קד' שמאל - 769027801015

98015547XT15- 'מקורי673.53כןסיטרואן קקטוס 15-20קשת לכנף קד' שמ

V5NA857521

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי580לאפולקסווגן טיגואן ש' 1717-22

82140G2000

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית ימין - 

מקורי587לאיונדאי איוניק ש' 1616-20

9008V6(ח) פיקסו ש' 10-18דלת אח' ימ' -10 C-3 מקורי4,712.31כןסיטרואן

מקורי1,627.80כןאופל מוקה 14-16קישוט סף מדרכה ימין - 9537412614

V8X0831404E

ציר עליון = תחתון לדלת קדמית = 

מקורי124כןסיאט איביזה  ש' 17-22אחורית ימין - 17

8473080J0008- '4/5זכוכית מראה חיצונית ימD 08-14 'ש SX4  מקורי709.6לאסוזוקי

V5NA831056N17 - מקורי8,361.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22דלת קד' ימין

75921K201021 - מקורי344לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

83130D7000

גומי אטימה מסביב לדלת אחורית 

מקורי745לאיונדאי טוסון ש' 15-20שמאל - 15

V1S4833056B(ח) מקורי2,950.00כןסקודה סיטיגו 12-18דלת אח' ימ' 5 דלתות -12

75923120604D 08-11 'מקורי261.4לאטויוטה קורולה ש' 08-10טפט לדלת אח' ימ



87752S1000CA19 - מקורי774לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מקורי15,352.81כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת קד' ימין - 8460643818

82652G2000

כיסוי המשך ידית לדלת קדמית שמאל - 

מקורי252לאיונדאי איוניק ש' 1616-20 לצבע

6815202371

גומי אטימה לחלון לדלת אחורית שמאל 

19 -4D 19 - 'מקורי442לאטויוטה קורולה ש

82250S100021 - מקורי471כןיונדאי סנטה פה ש' - 21טפט לדלת קד' שמאל

821002434R15 - 'מקורי3,029.35כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21דלת אח' ימ

V566857507GV 17-20 'מקורי3,175.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מראה חיצונית שמ

108982800D21 - מקורי862.07לאטסלה מודל 3 ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

87611S1120

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי627כןיונדאי סנטה פה ש' - 2121

82110D7000

גומי אטימה לדלת קדמית שמאל (בודי) 

מקורי862לאיונדאי טוסון ש' 15-20- 15

82660S185021 - מקורי836לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

759220H080(PULSE) 22 - ש' - 22טפט לדלת קד' שמאל X מקורי237.31כןטויוטה אייגו

3882068P00M16 - מקורי324כןסוזוקי בלנו ש' 16-18זרוע מגב שמשה אח' + מגב

670030H100(PULSE) 22 - 'ש' - 22דלת אח' ימ X מקורי7,864.19לאטויוטה אייגו

67862K0010

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי759.57כןטויוטה יאריס ש' - 20שמאל - 20

9002EF(ח) ש' 11-18דלת קד' שמ' 11-12  C-4 מקורי5,707.86כןסיטרואן

8545JC(ח) מקורי578.7כןפיג'ו 5008 10-16פס קישוט לדלת קד' שמ' -11

83260S800021 - מקורי346כןיונדאי פאליסייד - 21טפט קדמי לדלת אחורית ימין

87752S8000CA21 - מקורי1,446.00לאיונדאי פאליסייד - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

87722S810121 - 'מקורי1,634.00כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לדלת קד' ימ

AG169ME-14-18 סורג קדמי +ניקלים

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי4,206.02לא18

AG16CV06-08 חליפי1,084.25כןשברולט אפלנדר ש' 06-09סורג קדמי עליון

AG16DC18 - חליפי1,145.96כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי עם חור למצלמה

AG170CI12- חליפי981.08כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט עליון סורג קדמי

AG172MA5D 19 - 4/5קישוט שחור ימין לסורג קדמיD -19 'חליפי728.92כןמאזדה 3 ש

AG173VW12 -15 חליפי3,506.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סורג קדמי

AG174SU17- חליפי1,674.14כןסובארו אימפרזה ש' 17-18קישוט מרכזי ניקל לסורג קדמי

AG183RE

סורג קדמי חיצוני עם הכנה לניקלים 

חליפי734.55כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סטיישן) -14

AG184SU18 - ש' - 18מסגרת ניקל לסורג קדמי XV חליפי1,286.50כןסובארו

AG185BM09-10 חליפי164.03כןב.מ.וו 300 ש' 09-11סורג קדמי שמאל ניקל

AG191RE07-10 5סורג קדמי שמאלD 07-10  חליפי306.02לארנו קליאו

AG194RE16-18 חליפי534.95כןרנו קדג'אר 16-20קישוט תחתון ניקל לסורג קדמי

AG194SU18 - ש' - 18קישוט כסוף ימין לסורג קדמי XV חליפי902.85כןסובארו

AG1AU09 - ש' 09-11סורג קדמי + מסגרת ניקל A6 חליפי1,860.02לאאודי

AG206MI08- מסגרת ניקל לסורג קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי1,710.10כן

AG219BM17 - חליפי1,071.05כןב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי ימין

AG21SE17 - חליפי157.7כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין

AG223BM13 - ש' 13-18סורג קדמי שחור ימין X5 חליפי1,400.70כןב.מ.וו

AG228MA00- ש' 00-02סורג קדמי ניקל + אפור B2500 חליפי408.99לאמאזדה

AG230SK15-17 חליפי317.05כןסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי

AG232FO08- (בגג) חליפי43.58כןפורד פוקוס ש' 08-11כיסוי מרזב

AG234SK15-19 חליפי1,091.45כןסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת ניקל לסורג קדמי



AG235SK10- חליפי697.3כןסקודה יטי 10-13פס קישוט סורג קדמי

AG237FO14- (דגם קסטיום) חליפי844.79כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי

AG237NI01-03 חליפי554.42כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03סורג קדמי ימין

AG239FO14 - חליפי2,243.70כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי

AG23HY08- סורג קדמי ניקלi800 08-21 חליפי1,565.75כןיונדאי

AG244FOV 14 - חליפי2,212.72כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי

AG244SK17 - חליפי625.6כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג קדמי שחור מט

AG245NI06-08 חליפי225.42לאניסאן מיקרה ש' 06-11סורג קדמי שמאל

AG245SK15-17 חליפי340.1כןסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי ניקל

AG246NI02- חליפי114.14כןניסאן פרימרה ש' 02-08סורג קדמי שמאל

AG246SK17 - חליפי750כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג קדמי מבריק

AG250NI97-99 חליפי1,025.71כןניסאן טראנו ש' 94-99סורג קדמי

V4F0857536AE10- 'מקורי716לאסקודה אוקטביה 09-13זכוכית מראה חיצונית ימ

SU001A571517 - 'מקורי1,231.48לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מראה חיצונית ימ

SU001A571617 - 'מקורי1,538.05כןטויוטה פרואייס ש' 17-18מראה חיצונית שמ

87610A2530CW 16 - '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית שמD מקורי3,528.30לאקאיה סיד

8253A23215- 'מקורי100.4כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגב שמשה אח

SU001A421517 - 'מקורי945.36כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט לדלת קד' שמ

282158477R15 - מקורי79.41כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מוט אנטנה

8723A18415- מקורי764לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בסיס לאנטנה

5725A394(ח) מקורי1,704.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי מסביב על דלת קד ימין -15

828216198R17 - 'מקורי700.02כןדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט לדלת אח' שמ

7632B414XA13- 'מקורי216לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי מראה חיצונית ימ

טפט אנכי לדלת אח' ימין - 759876058014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי176.57לא21

87616B901017 - 'ש' 14-19כיסוי מראה חיצונית שמ i10 מקורי330כןיונדאי

7632B413XA(ח) מקורי479כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי מראה חיצונית שמ' -13

5730B49215- מקורי2,945.00לאמיצובישי טרייטון 15-19דלת אחורית ימין

757420D21017 - 'מקורי888.69כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' שמ

67550SNAU00ZZ(ח) 4D 06-12 '4דלת אח' שמD 06-12 'מקורי2,528.97כןהונדה סיווק ש

A910720310019- מקורי14,202.67לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת קד' ימין

83210B9000

אטם לדלת אחורית שמאל (גומי גשם) -

מקורי116כןיונדאי i10 ש' 14-19 17

75732F401017 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,746.81לא22

82220D900016 - מקורי615.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

V6F1857507J9B917 - 'מקורי966לאסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית שמ

813101R01011 - 'ש' 11-18מנעול דלת קד' שמ i25 מקורי820כןיונדאי אקסנט

מקורי4,072.36לאטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית ימ'  879104739016-18

V80A857527AGRU17 - ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית שמאל Q5 מקורי1,392.00לאאודי

V5F0857538BGRU12 - מקורי209כןסיאט לאון ש' 12-19כיסוי למראה חיצונית ימין

96475145

כיסוי (משולש) פנימי למראה חיצונית 

שמ' -03 (ח)

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי32.34כן5

98510G500016 - 'מקורי361לאקאיה נירו 16-23מנוע למיכל מתיז מים קד

7632B61417 - ש' 17-19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין ASX מקורי775כןמיצובישי

96620G5500(ח) מקורי212.2כןקאיה נירו 16-23צופר גבוה - 16

5725A26517 - ש' 17-19אטם לדלת (גומי גשם) שמאל ASX מקורי2,308.00לאמיצובישי

79480G500016 - 'מקורי94.1לאקאיה נירו 16-23מעצור לדלת אח' שמ

AG260NI11- חליפי1,035.17כןניסאן קשקאי ש' 08-14סורג קדמי



AG278NI15- חליפי1,621.43כןניסאן אלמרה ש' 15-17סורג קדמי

AG27CV12- חליפי377.36כןשברולט סילברדו 07-12סורג קדמי ימין

AG282HO18 - 4סורג קדמיD -18 'חליפי2,063.08כןהונדה סיווק ש

AG283CV11-4/5מסגרת גריל מגן תחתוןD 11-17 'חליפי387.32כןשברולט סוניק ש

AG286HO17 - 5קישוט ימין לסורג קדמיD 17-22 'חליפי456.02לאהונדה סיווק ש

AG31TO01-02 חליפי184.16כןטיוטה קורולה ש' 01-02סורג קדמי

AG33IS07-09 חליפי1,360.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12סורג קדמי שחור

AG343VW05- דגם GTI חליפי1,306.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08סורג קדמי

AG348VW10- חליפי589כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12סורג קדמי

AG34IS12-16 (ניקל) חליפי1,363.20כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי חיצוני

AG351VW14- 5סורג קדמי עם קישוט ניקלD 10-17 'חליפי1,406.88כןפולקסווגן פולו ש

AG354MA02-04 חליפי109.17כןמאזדה לנטיס ש' 99-04פס קישוט ניקל לגריל

AG358MA4D 04-06 4סורג קדמיD 04-09 'חליפי357.41כןמאזדה 3 ש

AG366VW17 - חליפי1,404.20כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

AG38CH

קישוטי ניקל לסורג קדמי - 17 (7 

חליפי1,266.50כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23חלקים)

AG43CH(RUBICON S) 21 - חליפי2,905.30כןקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21סורג קדמי

AG43SE00-02 (איביז/קורדו) (לב) סורג קדמי

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי196.02לא00-02

AG479HY10 - סורג קדמיIX35 10-15 חליפי588.2כןיונדאי

AG49SE03- סורג קדמי ימין

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי60.02לא03

AG49VW

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 09-

חליפי368.02לאפולקסווגן גולף ש' 1209-13

AG4DC

פס קישוט שמאל תחתון לסורג קדמי -

חליפי223.25כןדאצ'יה דאסטר ש' 1515-23

AG506TO13-15 חליפי1,076.25כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג קדמי + ניקלים

AG534TO17 - תומך לחיישן בסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי451.92כן22

AG545TO15-19 חליפי3,017.35כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי שחור

AG54SE15- חליפי544.85כןסיאט איביזה  ש' 09-16מסגרת לסורג קדמי

AG55NI11- (עם קישוט ניקל) חליפי581.62כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סורג קדמי

AG59SE17 - חליפי1,187.93כןסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

AG5LE15 - ש' 15-23קישוט ניקל לסורג קדמי NX חליפי1,360.61כןלקסוס

AG606MA13-16 4/5קישוט עליון סורג קדמיD 13-18 'חליפי620.76כןמאזדה 3 ש

AG611MA16-15 4/5סורג קדמיD 13-18 'חליפי1,535.07כןמאזדה 3 ש

AG618MA13 - סורג קדמי עליון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי755.37כן18

AG625MA17 - ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי CX-5 חליפי655.38כןמאזדה

AG626MA17 - ש' 17-21מסגרת ניקל שמאל לסורג קדמי CX-3 חליפי563.22כןמאזדה

91121SJ040(דגם ספורט) מקורי2,491.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון 19-21

623851530R22 - 4 ש' 17-23קישוט ניקל תחתון לסורג קדמיD מקורי1,219.77לארנו גרנד קופה

V5E3853653ZD4(AMBITION) 20 - מקורי547כןסקודה אוקטביה ש' - 20סורג קדמי

91121SJ140(דגם ספורט) מקורי2,637.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי תחתון 19-21

98039139XT14-18 מקורי239.55לאפג'ו 308 ש' 14-20תומך עליון לסורג קדמי

638210174R22 - מקורי745.13לארנו ארקנה ש' - 22קישוט שמאל ניקל לסורג קדמי

מקורי976.57לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט שמאל לסורג קדמי - 531240244019

863A0L5270(PREMIUM) 20 - מקורי6,900.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סורג קדמי

5271102220SW 19 - 5קישוט ניקל ימין לסורג קדמיD/SW 19 - 'מקורי1,777.38כןטויוטה קורולה ש



מקורי3,386.68לאאופל אסטרה ש' 11-15סורג קדמי (עם מסגרת ניקל)-1330094511

86350R2000HMA(URBAN) 22 - מקורי5,685.20לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג קדמי

7174063T10EJ122 - קרוסאובר - 22סורג קדמי SX4 מקורי4,028.50כןסוזוקי

91123FL12118 - ש' - 18קישוט שמאל לסורג קדמי XV מקורי888כןסובארו

BHN1507J1A13- 4/5קישוט ניקל ימין סורג קדמיD 13-18 'מקורי501.88לאמאזדה 3 ש

57707AL08015- (לפנס) ש' 15-18שפם ימין תחתון לסורג B4 מקורי666לאסובארו

7174151K005PK09-11 מקורי393לאסוזוקי ספלאש 09-15סורג קדמי

BHN1500335013-16 4/5קישוט עליון סורג קדמיD 13-18 'מקורי848.51לאמאזדה 3 ש

57707AL09015- (לפנס) ש' 15-18שפם שמאל תחתון לסורג B4 מקורי444לאסובארו

מקורי3,373.10לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג קדמי - 5113744943219

מקורי1,700.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20קישוט ניקל לסורג קדמי 527115304114-16

86350G6BA0SA121 - סורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,408.50לא

YP0002398018 - סורג קדמיX - 18 מקורי1,193.12לאאופל גרנדלנד

86350N700021 - מקורי4,078.00כןיונדאי טוסון ש' - 21סורג קדמי

GHK1509H013- פס קישוט לגג ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי184.74לא18

מקורי1,004.86לאפיג'ו 301 ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 160871608013

מקורי4,235.83לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי - 531013362021

מקורי1,595.39כןפיג'ו 3008 17-21מסגרת ניקל לסורג קדמי - 981644128017

מקורי1,045.75לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סט קישוטים סורג קדמי -161019418014

מקורי5,134.76לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19סורג קדמי - 163849508019

מקורי1,062.62כןפיג'ו 3008 17-21מסגרת תמיכה לסורג קדמי - 981531778017

68316767AC2D , 4D 18 - מקורי3,312.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22סורג קדמי

9816749780V 19 - מקורי2,159.42כןסיטרואן ברלינגו - 19סורג קדמי פנימי

86366AA010CA21 - מקורי924לאיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג קדמי פנימי

AF469FO15 - 'חליפי3,960.02לאפורד אקספלורר ש' 15-19כנף קד' ימ

AF46HY05- 'חליפי534.4כןיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט (קשת) לכנף קד' שמ

AF488TO18 - חליפי1,261.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF489TO18 - 'חליפי2,539.54כןטויוטה קאמרי ש' - 18כנף קד' שמ

AF496TO17 - 'קשת לכנף קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי793.93כן22

AF50HY3/4/5D 03-06 'חליפי136.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06ביטנה לכנף קד' ימ

AF518MA12- ש' 12-16ביטנה לכנף קדמי ימין CX-5 חליפי303.65כןמאזדה

AF51CH21 - 'חליפי7,790.25כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' שמ

AF53CH17 - 'חליפי821.1כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כנף קד' שמ

AF53IS03-07 חליפי260.15כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF569MA13 - תומך לכנף קדמית ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי147.93כן18

AF56SK10- 'חליפי1,306.02לאסקודה יטי 10-13כנף קד' שמ

AF59CH18 - חליפי2,066.40כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF64SE06-08 'חליפי960.02לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11כנף קד' שמ

AF66CV08- (ללא איתות) 'חליפי1,089.40כןשברולט מאליבו ש' 08-12כנף קד' ימ

AF74MI98-00 'חליפי2,257.94כןמיצובישי כריזמה ש' 98-00כנף קד' ימ

AF75VO07- 'ש' 07-09כנף קד' ימ S80 חליפי4,138.94כןוולוו

AF779RE09- ('קד) חליפי412.97כןרנו קנגו 09-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF77CV09-10 ('אח) חליפי821.71כןשברולט טראוורס 09-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF79CI08- 'חליפי1,860.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11כנף קד' ימ

AF79SZ06-10 חליפי235.5כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF805RE16- חליפי985.7כןרנו קדג'אר 16-20כנף קדמית שמאל



AF818RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) 

4D 17-2117-23 '4 שD חליפי573.36כןרנו גרנד קופה

AF81NI04-07 'חליפי739.72כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07כנף קד' ימ

AF827RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

חליפי456.02לארנו מאסטר ש' 0909-22

AF82SE13- (אחורי) חליפי384.75כןסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF83VO18-08 'ש' 08-17כנף קד' ימ XC-60 חליפי3,298.00כןוולוו

AF85SE

ביטנה לכנף קדמי שמאל דגם טורבו 

חליפי224.02לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבו5D ש-13

AF85SZ

כנף קד' ימ' + חור לאיתות ללא חורים 

חליפי1,692.37כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15לקשת 06-08

AF87FI07- חליפי489.28כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF88MI00-03 'חליפי2,106.77כןמיצובישי לנסר ש' 00-03כנף קד' ימ

AF89DI06-11 'חליפי1,136.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11כנף קד' שמ

AF89ME01-07 'כנף קד' שמ

מרצדס W211 קלאס S  ש' 

חליפי1,286.69כן01-07

AF89NI07- חליפי468.02לאניסאן נוט ש' 07-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5FF853717D9DG21 - 'מקורי682לאקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי1,724.19לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בית פילטר אויר -177003724113

42702451

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי183.37לאשברולט ספארק 1515-18

638754702R18 - (ניצב) 'מקורי397.73לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט לכנף קד' שמ

537140D04014 - (פחית ) מקורי245.35לאטויוטה יאריס ש' 14-19תומך לכנף קדמית שמאל

מקורי545.44כןסיטרואן קקטוס 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין -980561548015

53835F401017 - תומך כנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי587.15כן22

מקורי505.52כןסיטרואן קקטוס 15-20ביטנה לכנף קדמי שמאל -980561508015

868121Y50011 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 11-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

5220AG8220 - מקורי3,243.00כןמיצובישי טרייטון - 20כנף קד' ימ' עם חור

מקורי428.27לאשברולט טראקס ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 4252519017

631012967R20 - 'מקורי1,117.25כןרנו גרנד סניק ש' - 20כנף קד' שמ

V5F0821184B12 - 'מקורי77לאסיאט לאון ש' 12-19תומך כנף קד' ימ

485108Z367SW 19 - '5בולם זעזועים קד' ימD/SW 19 - 'מקורי604לאטויוטה קורולה ש

4060A68221 - 'מקורי2,083.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בולם זעזועים קד' ימ

538060K15015-19 מקורי1,322.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

5220BF1821 - 'מקורי4,678.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף קד' ימ

89818102904WD 12- 'מקורי2,030.75לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' שמ

מקורי1,173.21לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16בית פילטר אוויר - 967642348014

66321C500015- מקורי3,529.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף קדמית ימין

V5QF413031CL17 - 'מקורי802לאסקודה קודיאק ש' 17-22בולם זעזועים קד' ימ

538750H051(ח) מקורי1,196.82כןטויוטה אייגו ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין -15

87712C500015- 'מקורי637.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' ימ

868123X70014- ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין i35 מקורי1,269.00כןיונדאי אלנטרה

87712F100016- 'מקורי888.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קשת לכנף קד' ימ

V5LA821022A21 - 'מקורי2,003.00כןסקודה אניאק ש' - 21כנף קד' ימ

מקורי3,571.24לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כנף קד' שמ'-538120621015

ביטנה לכנף קדמי שמאל -191910411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי641.13לא

מקורי3,588.70כןסיטרואן ג'אמפי - 18כנף קד' ימ' - 980875798018



868322S00014- מגן בוץ קד' ימיןIX35 10-15 מקורי221כןיונדאי

1500A64718 - בית פילטר אוויר

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי687כן21

638418554R16 - מקורי1,249.04לארנו קדג'אר 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי4,201.78כןטויוטה אוונסיס 15-18כנף קדמית שמאל -538020503015

AF162AU15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין A1 חליפי567.8כןאודי

AF164AU17 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ Q5 חליפי6,819.06כןאודי

AF167HY10-13 ביטנה לכנף קדמי ימיןIX35 10-15 חליפי383.46כןיונדאי

AF167TO97-08 'חליפי806.02לאטויוטה היאס ש' 97-08כנף קד' שמ

AF168MI17 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' ימ ASX חליפי1,093.95כןמיצובישי

AF168RE10- 'חליפי338.73כןרנו סניק ש' 10-12כנף קד'  שמ

AF16SE17 - חליפי456.45כןסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF170AU17-20 ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 חליפי560.02לאאודי

AF171FI09- 'חליפי896.96כןפיאט בראבו ש' 09-11כנף קד' ימ

AF171MI20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין ASX חליפי1,536.80כןמיצובישי

AF172MEV 15 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי7,127.27כןש' 15-20

AF172MI18 - ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,299.00כן21

AF172VW06- (אח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי260.61כן

AF173HY07-09 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-12 'ש i30 חליפי484.4כןיונדאי

AF174AU19 - 'ש' - 19כנף קד' שמ A1 חליפי6,819.06כןאודי

AF174OP14 - חליפי677.27כןאופל מוקה 14-16ביטנה לכנף קדמי ימין

AF174VW06-09 '5כנף קד' שמD 06-09 'חליפי798.77כןפולקסווגן פולו ש

AF175PE14-15 'חליפי1,690.67כןפיג'ו 2008 13-19כנף קד' ימ

AF175SK17 - 'חליפי594.83כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך לכנף קד' ימ

AF175VW10- חליפי501.47כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF176ME20 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי8,506.02לאש' 15-20

AF178OP15 - חליפי577.39כןאופל קורסה ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF17VO15 - 'ש' 15-22פס קישוט לכנף קד' שמ XC90 חליפי665.22כןוולוו

AF180AU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' שמ Q3 חליפי3,614.20כןאודי

AF181FI06-08 חליפי1,414.58כןפיאט דובלו ש' 03-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF184OP20 - חליפי486.02לאאופל קורסה ש' - 20תומך לכנף קדמית שמאל

AF184RE5D 07-09 ('אח) 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-10  חליפי167כןרנו קליאו

AF184TO08-10 חליפי356כןטויוטה קורולה ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF186OP20 - 'חליפי1,965.00כןאופל קורסה ש' - 20כנף קד' ימ

AF186RE08-10 'חליפי630.42כןרנו לוגן 08-11כנף קד' ימ

AF186TO07-09 ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי שמאל RAV-4 חליפי337.44כןטויוטה

AF187MI13- חליפי736.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי ימין בתא מנוע

AF189SK19 - 'חליפי1,127.65כןסקודה סקאלה - 19כנף קד' שמ

AF18CV00-05 'חליפי1,320.26כןשברולט אימפלה ש' 00-05כנף קד' ימ

AF18DG12 - 'חליפי2,498.00כןדודג' ראם 12-19כנף קד' שמ

98117893XT18 - מקורי699.25כןסיטרואן ג'אמפי - 18סורג קדמי

64117AA00021 - (לפנס) מקורי271לאיונדאי אלנטרה ש' - 21שפם שמאל תחתון לסורג

86391BY00021 - מקורי1,326.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

DFR5507E1B6420 - ש' - 20קישוט עליון לסורג קדמי CX-30 מקורי796.02לאמאזדה

86350Q0200(PRESTIGE) 21 - סורג קדמיi20 - 21 מקורי4,863.00כןיונדאי

DFR550150D20 - (לפנס) ש' - 20שפם ימין תחתון לסורג CX-30 מקורי98.77לאמאזדה

מקורי569.75לאסיטרואן C-1 ש' 10-13סורג קדמי 161222828013-14

86376S112019 - מקורי506כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט ימין לסורג קדמי



מקורי1,847.50כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20(ח) סורג קדמי חיצוני (ניקל) 898193869012-16

B63C501644/5כיסוי שמאל לסורג קדמי - 17 שחורD 13-18 'מקורי32.77כןמאזדה 3 ש

98232101VD20 - מקורי2,962.81כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג קדמי

V2G0853651JWYRGTI 18-20 5-סורג קדמיD 18 'מקורי3,558.00לאפולקסווגן פולו ש

V3G0853651ANBKZ20 - מקורי4,416.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

V80A853651JRN417-20 ש' 17-22סורג קדמי Q5 מקורי12,050.00לאאודי

מקורי4,841.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22סורג קדמי - 531001602022

86350Q0AC022 - מקורי4,460.00כןיונדאי באיון ש' - 22סורג קדמי

5312116090

מסגרת ניקל לסורג קדמי - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי2,360.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

V2GM806930B20 - (לפנס) מקורי186לאפולקסווגן טי קרוס - 20שפם ימין תחתון לסורג

מקורי1,524.17לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי תחתון - 898284522017

מקורי915.11לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג קדמי שמאל - 5113736742115

מקורי5,503.18לאקאדילאק CTS ש' 14-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 8412487316

מקורי6,125.00לאאיווקו  דיילי 15-18תומך קדמי לסורג קדמי - 580177269315

LR13851618 - סורג קדמי

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי10,015.15לא12-22

531110H030(PURE) 22 - ש' - 22סורג קדמי X מקורי1,712.82לאטויוטה אייגו

V2GM806929D20 - (לפנס) מקורי186כןפולקסווגן טי קרוס - 20שפם שמאל תחתון לסורג

DA6J50B4XB4615-17 4קישוט ימין לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי277.33כןמאזדה 2 ש

DA6J50B5XB5315-17 4קישוט שמאל לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי277.33כןמאזדה 2 ש

V8U0807081C15-19   ש' 11-18כיסוי עליון לסורג קדמי Q3 מקורי395לאאודי

DEWA5071021 - ש' 17-21סורג קדמי CX-3 מקורי2,092.39כןמאזדה

86391Q0AA022 - מקורי1,389.00לאיונדאי באיון ש' - 22כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי1,040.83לאלקסוס IS250 ש' 08-20קישוט אמצעי לסורג קדמי - 531225305017

D43P50719B(DYNAMIC) 20 - 4סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי496.98לאמאזדה 2 ש

K26250710A19 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי4,548.41לאמאזדה

AG62RE13- 5קישוט שחור סורג קדמיD 13-19  חליפי606.8כןרנו קליאו

AG634MA17 - ש' 17-22קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CX-5 חליפי400.63כןמאזדה

AG63SE17 - חליפי1,048.90כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG65TO07- (לפנס)חליפי66כןטויטה אוריס ש' 07-09שפם שמאל תחתון לסורג

AG69VO04-06 ש' 99-06סורג קדמי S80 חליפי1,813.36כןוולוו

AG70SU15- חליפי1,386.02לאסובארו אימפרזה 13-16קישוט לסורג קדמי

AG73AU10-ש' 08-15סורג קדמי שחור A4 חליפי350כןאודי

AG78HO09-14 (לפנס) חליפי286.02לאהונדה אינסייט 09-14שפם ימין תחתון לסורג

AG79RE14- (סטיישן) 3/5סורג קדמי פנימיD/CW 10-16 'חליפי489כןרנו מגאן ש

AG7HO06-08  4סורג קדמי מושלםD 06-12 'חליפי537.8כןהונדה סיווק ש

AG80AU96-00 ש' 96-00סורג קדמי A3 חליפי342.93לאאודי

AG81CIחליפי233.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03סורג קדמי 00-03 ברלינגו

AG83MI05-08 חליפי406.64כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סורג קדמי שמאל

AG84VO16 - ש' 16-19סורג קדמי ללא חור למצלמה S90 חליפי3,908.45כןוולוו

AG88HO09- (לפנס)ש' 08-12שפם שמאל תחתון לסורג CR-V חליפי123.47כןהונדה

AG89CI06-07 ש' 02-09סורג קדמי C-3 חליפי488.61כןסיטרואן

AG90CI09-10 חליפי532כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך לסורג קדמי

AG90ME97-00 סורג קדמי מושלם

מרצדס W210 קלאס E ש' 97-

חליפי350כן0

AG90VOV 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 חליפי4,152.24כןוולוו

AG95MIש' 89-96סורג קדמי 93-97 שחור L200 חליפי560.02לאמיצובישי



960108367R

סט פסי קישוט ניקל לסורג קדמי (2 

Zen type 17 - (4 ש' 17-23חלקיםD מקורי264.13לארנו גרנד קופה

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -521336015014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,074.89כן21

86350H841018-20 מקורי1,834.90לאקאיה סטוניק - 18סורג קדמי

6400A80908- (לפנס) מקורי367לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12שפם שמאל תחתון לסורג

D34830ST 19 - מקורי3,543.94לאפורד אדג' ש' - 19סורג קדמי

960105545R13 - מקורי1,137.78כןרנו קנגו 09-18סט ניקלים לסורג קדמי

מקורי1,241.53לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג מגן קדמי (דגם קסטיום) -177888114

966188574/5D 06-08 סורג קדמי

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי447.09כן5

מקורי7,071.62לאלקסוס UX200 ש' - 19סורג קדמי - 531017632019

86360D400016 - מקורי328.2כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

MN146315

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) -07 

(ח)

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי116כן15

סורג קדמי פנימי (היבריד) - 531140222010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי991.52כן12

מקורי334.08כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט שחור שמאל לסורג קדמי - 531220218017

86350H601019-20 מקורי2,895.00כןיונדאי אקסנט 19-22סורג קדמי

מקורי201.39לאטויוטה קורולה ש' 08-10ציר תחתון  דלת אח' שמ' -687805203108

770031H000(ח) '5 ש' 08-09דלת אח' שמD  מקורי2,253.30כןקאיה סיד

82652G5030CR

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי94.3לאקאיה נירו 1616-23

5700A95918 - 'דלת קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי6,682.00כן21

82652G5020CR

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל -

מקורי94.3לאקאיה נירו 16-23 16

5730B60618 - 'דלת אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי7,243.00לא21

5730B60518 - 'דלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי7,243.00כן21

82651C111018 - מקורי1,164.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל

87650G5000WK16 - מקורי86.3לאקאיה נירו 16-23משולש המשך מראה שמאל

87621C104018 - מקורי383לאיונדאי סונטה ש' 18-19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

60409FJ0509P(ח) מקורי4,703.00כןסובארו אימפרזה 13-16דלת אח' שמ' -13

77004J900018 - 'מקורי6,056.00לאיונדאי קונה ש' - 18דלת אח' ימ

7632D52418 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,107.00לא21

5702A22518 - ציר דלת קדמית שמאל = ימין עליון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי523כן21

87660G601017 - משולש המשך מראה ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי40.3כן

מקורי119.99כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט לדלת קד' ימין פנימי - 759654702013

8793152B5014 - 'מקורי220כןטויוטה ספייס וורסו 11-16זכוכית מראה חיצונית ימ

77003Q500020 - 'מקורי5,333.10כןקאיה סלטוס ש' - 20דלת אח' שמ

5727A29115 - 'מקורי1,132.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי גשם לדלת קד' שמ

7632A79415-17 'מקורי2,301.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מראה חיצונית ימ

83860C100015 - 'מקורי494כןיונדאי סונטה ש' 15-17פס קישוט לדלת אח' ימ

79490G200016 - 'מקורי428כןיונדאי איוניק ש' 16-20מעצור לדלת אח' ימ

76208TF0G21(ח) מקורי3,019.91כןהונדה ג'אז ש' 09-11מראה חיצונית ימ' 09-10

76003H840018 - 'מקורי6,472.80כןקאיה סטוניק - 18דלת קד' שמ



75977F401017 - טפט לדלת אח' ימין פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי95.58כן22

76004G400018 - דלת קד' ימיןi30 - 18 מקורי4,919.00כןיונדאי

V8V0857528DGRU12 - 'ש' 12-19כיסוי מראה חיצונית ימ A3 מקורי550לאאודי

87616G402018 - כיסוי למראה חיצונית שמאלi30 - 18 מקורי416כןיונדאי

מקורי56.72לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מגב שמשה אח' - 160941988016

87752F1100V 16- מקורי3,435.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

H210M1HAEB

דלת אח' ימ' -11 עם חורים לקישוטים 

מקורי1,325.05כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13(ח)

98130908XT17 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת קד' ימ C-3 מקורי1,375.96כןסיטרואן

מקורי2,947.74כןשברולט ספארק - 19כנף קד' שמ' - 4235564119

868312S00014- מגן בוץ קד' שמאלIX35 10-15 מקורי179כןיונדאי

5220K094

כנף קד' ימ' עם חור ללא חורים לקשת - 

מקורי4,211.00כןמיצובישי טרייטון 1515-19

638428423R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי474.56לארנו זואי 1616-20

מקורי801.91כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך פלסטיק לכנף קד' ימ' - 538270225019

מקורי856.44כןסיטרואן C-3 ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין - 17 (ח)9811931180

7400A59521 - 'מקורי1,863.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי263.64כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי טורפדו קצה שמאל - 538240212013

68281947AB18 - 'מקורי7,747.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כנף קד' שמ

V5E3809958K

ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 

(AMBITION)20 - 'מקורי448כןסקודה אוקטביה ש

מקורי4,271.88לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' שמ' - 8475139618

625125735R17 - '4 ש' 17-23תומך כנף קד' ימD מקורי618.63לארנו גרנד קופה

מקורי436לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מבודד לכנף קדמית שמאל - 538284208019

מקורי179.73לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך לכנף קדמית שמאל - 2325095816

638437329

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק אחורי - 

מקורי773.12לארנו מגאן סטיישן - 1818

מקורי2,836.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18כנף קד' ימ' - 538013320018

מקורי4,695.86לאשברולט טראוורס 17-23כנף קד' שמ' - 8444358017

מקורי146כןשברולט טראקס ש' 17-18תומך כנף קד' ימ' - 4233448017

מקורי166.82כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך לכנף קדמית ימין - 538134705016

מקורי6,828.36לאב.מ.וו X6 ש' - 20כנף קד' ימ' - 4100873762220

מקורי927.14לאלקסוס IS250 ש' 08-20רפידה לביטנה לכנף קדמי ימין - 538515305013

86812C800015-18 ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 15-20 מקורי676לאיונדאי

66321G610017-20  כנף קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,515.90לא

868121R01014- ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין i25 מקורי754לאיונדאי אקסנט

868111R01014- ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל i25 מקורי754לאיונדאי אקסנט

V5C6821105A11 - 'מקורי1,983.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15(ח) כנף קד' שמ

66321C800015- 'כנף קד' ימi20 15-20 מקורי1,691.00לאיונדאי

V5G0805969P

ביטנה לכנף קידמית שמאל (אחורי) - 

מקורי599לאפולקסווגן גולף ש' 1713-20

54660C851019 - 'בולם זעזועים קד' ימi20 15-20 מקורי1,233.00לאיונדאי

86812S800021 - מקורי1,747.00כןיונדאי פאליסייד - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

68465273AB21 - 'מקורי9,165.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' שמ

מקורי2,185.02כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12קשת לכנף קד' שמ' 898024144107-12

מקורי4,169.30כןלקסוס  RX ש' 08-22כנף קד' ימ' - 538014812016

V2K7807231E9B921 - מקורי417כןפולקסווגן קאדי ש' - 21סורג קדמי פנימי



KSD4507K0

קישוט שמאל לסורג קדמי - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי499לאמאזדה

KSD4507E1ABB22 - ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי CX-5 מקורי321.86לאמאזדה

623836572R(ח) מקורי474.72כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט עליון ימין לסורג קדמי - 18

מקורי574.05כןפורד קוגה ש' 13-18סורג קדמי 13-16 (ח)1893744

A167888250020 - פס קישוט שמאל עליון לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי659.47לאש' 15-20

V760853819D9B918 - מקורי1,253.00לאפולקסווגן טוארג - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

KSD450710A(COMFORT) 22 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי942.4לאמאזדה

V2G0853651TCEE(GTI) 22 - 5-סורג קדמיD 18 'מקורי2,588.00לאפולקסווגן פולו ש

V8V58536511QP4D 14 - ש' 12-19סורג קדמי A3 מקורי2,891.00לאאודי

735573897(ABARTH) 15 - 3סורג קדמיD 08-20 500 מקורי2,464.00לאפיאט

DHN3507E1ABB(DYNAMIC) 20 - 4סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי375.45לאמאזדה 2 ש

V6JA8536072ZZ13- מקורי525לאסיאט טולדו ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי

71140T1EG0013-15 (לפנס)ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג CR-V מקורי317.73כןהונדה

71121T1GG0113-15 ש' 13-18סורג קדמי CR-V מקורי2,357.88כןהונדה

V82A8530379B919 - ש' - 19תושבת לסורג קדמי A1 מקורי1,342.00לאאודי

V82A807572A19 - (לפנס) ש' - 19שפם ימין תחתון לסורג A1 מקורי1,056.00לאאודי

V5F0807572C13- (לפנס) מקורי889כןסיאט לאון ש' 12-19שפם ימין תחתון לסורג

V81A853651HMX321 - ש' 17-22סורג קדמי Q2 מקורי4,967.00לאאודי

V80A853651AFRN421 - ש' 17-22סורג קדמי Q5 מקורי12,222.00לאאודי

A167888020020 - פס קישוט תחתון לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,558.52לאש' 15-20

62382BJ00A12- ש' 12-21קישוט לסורג קדמי  NV 200 מקורי422.5לאניסאן

623106CA1A19 - מקורי4,051.64כןניסאן אלטימה ש' - 19סורג קדמי

623857618R17 - מקורי984.49לאדאצ'יה לוגאן 17-18קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

B1Z0941299(ח) מקורי130כןסקודה אוקטביה ש' 06-08שפם שמאל תחתון לפנס 06-08

71121TGGA021.0L 17 - 5סורג קדמיD 17-22 'מקורי2,451.57כןהונדה סיווק ש

623105FP0A20 - מקורי1,773.42כןניסאן מיקרה - 20סורג קדמי

71123T5BJ5018 - מקורי1,970.76לאהונדה ג'אז ש' 15-19קישוט ניקל עליון לסורג קדמי

623825FP0A20 - מקורי2,735.58כןניסאן מיקרה - 20קישוט ניקל לסורג קדמי

623103971R15-מקורי1,591.78לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג קדמי

סורג קדמי -171922711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי783.65לא

623103VU1AV 14 - מקורי1,112.26לאניסאן נוט ש' 14-17סורג קדמי

V81A807081A20- ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי Q2 מקורי352לאאודי

87621G402018 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןi30 - 18 מקורי682כןיונדאי

98128560XT17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ C-3 מקורי1,212.42לאסיטרואן

מקורי3,275.00כןסיטרואן C-1 ש' 14-18דלת אח' ימ' - 163641548014

PZ415E285100

סט פסי קישוט לדלתות קדמיות + 

מקורי470.1לאטויוטה קורולה ש' 13-18אחוריות - 13

8546X309 - 'מקורי1,043.43לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

87722H840018 - 'מקורי660.3כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט לדלת קד' ימ

98811G300018 - 'זרוע מגב שמשה אחi30 - 18 מקורי230כןיונדאי

מקורי437.5לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18זכוכית מראה חיצונית ימ' - 160818138012

98850C510018 - 'מגב שמשה אחi30 - 18 מקורי126.27כןיונדאי

86363G600018 - טפט לדלת קד' שמאלGT LINE - 18 מקורי128.6לאקאיה פיקנטו

95420G230016 - מקורי259כןיונדאי איוניק ש' 16-20אנטנה במגן אחורי פנימי

86381G600018 - טפט לדלת אח' שמאלGT LINE - 18 מקורי128.6לאקאיה פיקנטו



זכוכית מראה חיצונית שמ' -11 (ח)1711137

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי288.65כן

82850D9010

פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' שמ' - 

מקורי457.4לאקאיה ספורטג' ש' 1616-21

86382G600018 - 'פס קישוט עליון לדלת אח' שמGT LINE - 18 מקורי128.6לאקאיה פיקנטו

82110F20004X16 - 'מקורי409כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18גומי בודי לדלת קד' שמ

1869692

-4/5CW גומי לדלת קד' שמ' על הדלת

11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי787.89לא

V5K1837016J17 - מקורי1,094.00לאסיאט לאון ש' 12-19צילינדר לדלת קדמי ימין

82661D700015 - מקורי369כןיונדאי טוסון ש' 15-20ידית חיצונית לדלת קדמי ימין

87725Q501020 - 'מקורי175.5לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ

9006L4(ח) ש' 09-11דלת אח' שמ' 09-10 C-5 מקורי4,635.60כןסיטרואן

מקורי9,240.00כןפיאט 500X ש' 15-18דלת קדמית שמאל -5194038915

1750005

- 4/5CW גומי לדלת קד' ימין על הבודי

-11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי591.22כן

V8V0831402

ציר דלת קדמית = אחורית ימין עליון = 

מקורי182כןסיאט לאון ש' 12-19תחתון - 13

83651G2010

ידית חיצונית לדלת אח' שמ' - 16 חצי 

מקורי539כןיונדאי איוניק ש' 16-20ניקל חצי לצבע

BHP250640C13 - 4/5גומי גשם לדלת קדמית ימיןD 13-18 'מקורי218.18לאמאזדה 3 ש

826521Y01000

כיסוי ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל 

11 -5D 11-16 מקורי44.6לאקאיה פיקנטו

82610D7000NS5(ח) מקורי297כןיונדאי טוסון ש' 15-20ידית פנ' לדלת קד' שמ' - 15

82210D3001(ח) מקורי487לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי גשם דלת קדמית שמאל - 15

96621D300015 - מקורי347לאיונדאי טוסון ש' 15-20צופר טונים גבוהים

77522Q5000

פס קישוט קשת עליון לדלת אחורית ימין 

מקורי27.7כןקאיה סלטוס ש' - 20- 20

מקורי184.01לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22טפט עומד לדלת קדמית ימין - 757551601022

79380H6000V 19 - מקורי163לאיונדאי אקסנט 19-22עוצר דלת קד' שמאל

7575416010

טפט שוכב לדלת קדמית שמאל - 22 

(ACTIVE)22 - 'מקורי486.53לאטויוטה קורולה קרוס ש

6800268L00(ח) מקורי2,531.50כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16דלת קד' שמ' -11

87621J9000V 18 - 'מקורי317לאיונדאי קונה ש' - 18זכוכית מראה חיצונית ימ

77004Q000021 - 'דלת אח' ימi20 - 21 מקורי7,457.00לאיונדאי

76523Q000021 - טפט לדלת קד' ימיןi20 - 21 מקורי240כןיונדאי

77513Q000021 - טפט אחורי לדלת אחורית שמאלi20 - 21 מקורי197כןיונדאי

C235508W1A(ח) מקורי224.54כןמאזדה 5 ש' 10-18טפט לדלת קד' שמ' קשת 10-11

V5E0837901B13- מקורי426כןסקודה אוקטביה 13-16טפט לדלת קד' שמאל

מקורי3,817.85לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פס קישוט לדלת קד' שמ' - 750741601122

87610K2000V 20 - 'מקורי2,070.00לאיונדאי וניו - 20מראה חיצונית שמ

מקורי13,204.57לאטויוטה BZ4X ש' - 22דלת קד' ימין - 670014219022

V5Q0951221D17 - מקורי339כןסיאט איביזה  ש' 17-22צופר נמוך

מקורי6,682.50כןסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14דלת אח' ימ' -5D 08 (ח)6800380810

מקורי780.73כןשברולט ספארק 11-15מראה חיצונית שמ' - 10 (ח)95016082

V6F9833051E19 - 'מקורי4,379.00כןסיאט ארונה ש' - 18דלת אח' שמ

V5G0837205NGRU13- 'מקורי789כןסקודה אוקטביה 13-16ידית דלת קד' שמ

87611N7030

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי1,248.00כןיונדאי טוסון ש' - 2121

82260N701021 - מקורי370כןיונדאי טוסון ש' - 21טפט לדלת קד' ימין

PW156020060119 - 4סט פסי קישוט ניקל לדלתותD 19 - 'מקורי1,014.56לאטויוטה קורולה ש

67001B4050(ח) מקורי1,992.00כןדייהטסו טריוס ש' 06-11דלת קד' ימין 06-11

76003N700521 - 'מקורי7,325.00כןיונדאי טוסון ש' - 21דלת קד' שמ



82210N7000

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי501לאיונדאי טוסון ש' - 2121

מקורי671.09לאב.מ.וו X3 ש' 13-21זכוכית מראה חיצונית שמ' - 5116736231916

963666560R18 - 'מקורי142.32לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23זכוכית מראה חיצונית שמ

90422FL05018 - ש' - 18טפט עליון לדלת אח' שמאל XV מקורי275כןסובארו

759220F020

טפט דלת קדמית שמאל שחור ניצב 09-

מקורי68לאטויוטה וורסו 1109-12

87611Q0110

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

21i20 - 21 מקורי526כןיונדאי

98015218XT15 - מקורי1,194.25לאסיטרואן קקטוס 15-20כיסוי סף שמאל

מקורי192.27כןפורד S-MAX ש' 06-14טפט לדלת קד' שמאל -06 (ח)1727105

87620GI09021 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ EV 5 מקורי3,505.00כןיונדאי איוניק

75925B1010(ח) מקורי206.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11טפט דלת אח' ימ' ניצב 06-11

מקורי261.9כןפורד S-MAX ש' 06-14טפט לדלת קד' ימין -06 (ח)1727102

BCKA691N1PR5D 19 - 4/5כיסוי למראה חיצונית ימיןD -19 'מקורי164.06כןמאזדה 3 ש

96210CM530R3G18 - מקורי1,148.00לאיונדאי קונה ש' - 18אנטנה

87620J9020MZHV 18-20 'מקורי3,758.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית ימ

מקורי293.8כןפורד S-MAX ש' 06-14טפט לדלת אח' ימין -06 (ח)1534367

87752GI10021 - ש' - 21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין EV 5 מקורי1,860.00לאיונדאי איוניק

87616K201020 - מקורי429לאיונדאי וניו - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

5730A243(ח) מקורי7,081.36כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09דלת אח' שמ' 08-09

87610AA17021 - 'מקורי2,281.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מראה חיצונית שמ

V5N1857508Q9B9(ח) מקורי1,380.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מראה חיצונית ימ' 08-11

83661AA00021 - מקורי491לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

76980AA00021 - מקורי228לאיונדאי אלנטרה ש' - 21עוצר דלת קד' שמאל

מקורי300לאפיאט 3D 08-20 500מגב שמשה אח' - 7175102308

83651AA00021 - מקורי491לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

5727A02908-09 'מקורי2,111.06לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פס קישוט לדלת קד' שמ

76990Q000021 - עוצר דלת קד' ימיןi20 - 21 מקורי384לאיונדאי

BCKC50M10C(ח) 5D 19 - 4/5טפט לדלת קד' ימיןD -19 'מקורי135.79כןמאזדה 3 ש

8703C708-11 'מקורי5,682.59לאסיטרואן ג'אמפי 08-11דלת שרות ימ' אח

87621GI01021 - ש' - 21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין EV 5 מקורי588לאיונדאי איוניק

מקורי671.09לאב.מ.וו X3 ש' 13-21זכוכית מראה חיצונית ימ' - 5116736232016

קישוט משולש מראה חיצונית ימ' - 906811010714

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי76.22לא18

87610J9660SAW(חשמלי) מקורי3,206.00לאיונדאי קונה ש' - 18מראה חיצונית שמ' - 21

CC3350681D67(ח) 'מקורי63.58כןמאזדה 5 ש' 05-10פס קישוט לדלת קד' ימ

V5G0959857FWHS

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי487לאסיאט לאון ש' 1412-19

826512H000

ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל = 

מקורי251לאיונדאי i30 ש' 5D 07-12ימין - 07

770042P01010-11 'מקורי3,940.70לאקאיה סורנטו ש' 10-12דלת אח' ימ

7410A028XA(ח) מקורי126.6כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת קד' ימ' 04-08 - קשת

V81A857527GRU17 - ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית שמאל Q2 מקורי280לאאודי

מקורי7,923.93כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19דלת קד' שמ' - 982577028019

76003Q040022 - 'מקורי7,722.00לאיונדאי באיון ש' - 22דלת קד' שמ

87620S1AE0(LUXURY) 19 - 'מקורי4,225.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מראה חיצונית ימ

870341

דלת מטען אח' ימ' (פרטנר ללא חור 

מקורי3,359.61כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03לקישוט ללא חור לוישר) 97-10 (ח)

AF8MG18 - 'ש' 18-23כנף קד' ימ ZS חליפי1,256.48כןאם ג'י

AF90SZ08- (בלי חורים לקשת) '4/5כנף קד' שמD 08-14 'ש SX4  חליפי910כןסוזוקי

AF91CI06-09 'ש' 02-09כנף קד' שמ C-3 חליפי1,040.23כןסיטרואן



AF91HY05-10 (עם חורים לקישוט) 'חליפי680.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10כנף קד' ימ

AF91KI13- חליפי1,132.23כןקאיה פורטה 13-18כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

AF92ME06- 'כנף קד' שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי623.47כן18

AF92SZ09-11 'חליפי386.18כןסוזוקי אלטו ש' 09-14כנף קד' שמ

AF93HY03-05 חליפי136.02לאיונדאי גטס ש' 03-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF94NI07- חליפי356.02לאניסאן נבארה ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF96AU02-05 'ש' 98-04כנף קד' ימ A6 חליפי350כןאודי

AF96CI97- חליפי257.53כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF99NI08- 'חליפי1,293.98כןניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף קד' שמ

663214H551כנף קד' ימ' -08  עם חורים לקישוטi800 08-21 מקורי1,346.00לאיונדאי

1370061M00(ח) קרוסאובר 13-16בית פילטר אויר -13 SX4 מקורי2,754.20כןסוזוקי

86812J900018-20 מקורי1,068.00כןיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

V5C6821106A11- 'מקורי1,983.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כנף קד' ימ

60211TF0G00ZZ(ח) מקורי1,713.29כןהונדה ג'אז ש' 09-11כנף קד' ימ' -09

877112P01010-11 (קשת) 'מקורי811.8לאקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי47.27כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תריס לכנף קד שמ -07 (ח)96433169

59110FL05018 - ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל XV מקורי508לאסובארו

V3G0853992AGRU15 - מקורי189כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט תחתון לכנף קדמית ימין

663114H62018 - 'כנף קד' שמi800 08-21 מקורי1,415.00לאיונדאי

E43024CB1E15 - 'טרייל ש' 15-23בולם זעזועים קד' ימ X מקורי1,225.47כןניסאן

877524D000(ח) מקורי647.6כןקאיה קרניבל ש' 07-10פס קישוט לכנף קד' ימ' 07-10

D10E51PP0C

פלסטיק קישוט מתחת לכנף קדמית 

מקורי298.3לאמאזדה CX-3 ש' 17-21שמאל - 17

מקורי1,020.51לאטויוטה קורולה ש' 10-13ביטנה לכנף קדמי ימין 538751255010-13

מקורי1,731.00לאפיאט 500X ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין -5194695215

מקורי620לאטויוטה קורולה ש' 10-13ביטנה לכנף קדמי שמאל 538761253010-12

V5G0821106A13-16 'מקורי1,680.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' ימ

5771154P1000015 - מקורי1,425.90לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי שמאל ללא חור

מקורי2,935.49לאשברולט אורלנדו ש' 12-18כנף קד' ימ' -9455959312

638403HN0A13- מקורי717.33כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין

868123U000V 13 - מקורי656.8לאקאיה ספורטג' ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

638424EA0A14-16 מקורי655.1לאניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,437.39כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף קד' ימ' - 756014210016

87711S1AA0CA21 - 'מקורי928כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

V76082110518 - 'מקורי5,214.00לאפולקסווגן טוארג - 18כנף קד' שמ

V3G0853996D3Q7

פס קישוט תחתון ניקל לכנף קדמית ימין 

מקורי209כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23- 15

86811A8500מקורי686.8לאקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 היברידי

485108Z063V 15 - 'מקורי726.3לאטויוטה אוריס ש' 15-18בולם זעזועים קד' ימ

638429KK0A15- מקורי435.21לאניסאן אלמרה ש' 15-17ביטנה לכנף קדמי ימין

68465272AB21 - 'מקורי8,024.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' ימ

84142G600017 - מבודד לכנף קדמית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי136.1לא

F31014CCMA15- טרייל ש' 15-23כנף קדמית שמאל X מקורי2,328.75לאניסאן

מקורי109.97כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תומך לכנף קדמי ימין - 898104031112

5XT68RXFAC17 - 'מקורי2,329.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' ימ

87711C870016- 'קרוס 16-18קשת לכנף קד' שמ i20 מקורי866כןיונדאי

59110AL07015- מקורי1,203.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20ביטנה לכנף קידמית שמאל



מקורי4,923.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19כנף קד' ימ' - 538114233019

91112FJ11112 - 'ש' 12-17קשת לכנף קד' שמ XV מקורי1,220.00לאסובארו

86812B950017 - ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין i10 מקורי709כןיונדאי

מקורי1,266.58כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538754209019

66321J701019 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' ימ' עם איתותD מקורי2,736.00כןקאיה סיד

74165TV0E0215- '5קשת לכנף קד' שמD 15-16 'מקורי760.79כןהונדה סיווק ש

66321S800021 - 'מקורי3,170.00כןיונדאי פאליסייד - 21כנף קד' ימ

63841HV00A17 - מקורי675.33לאניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

66321J900018 - 'מקורי2,516.00כןיונדאי קונה ש' - 18כנף קד' ימ

74150T7WA1015- ש' 15-18ביטנה לכנף קידמית שמאל HRV מקורי1,332.98לאהונדה

60261T5RA00ZZ15- מקורי2,432.57לאהונדה ג'אז ש' 15-19כנף קדמית שמאל

7.51E+4521 - 'מקורי1,044.13לאטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי3,733.28לאב.מ.וו X2 ש' 18-כנף קד' ימ' - 4100748421218

מקורי723.6לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי ימין 2X4 גבוה - 898213051012

86811G400018 - ביטנה לכנף קדמי שמאלi30 - 18 מקורי953כןיונדאי

86832D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ קד' ימין

877F1P200021 - מקורי704.9כןקאיה סורנטו ש' - 21קישוט ניקל כנף קדמית שמאל

74165SWWG0008 - 'ש' 08-12קשת לכנף קד' שמ CR-V מקורי734.14לאהונדה

V6F0821328D17 - 'מקורי68לאסיאט איביזה  ש' 17-22תומך כנף קד' ימ

7561160111B103- פס קישוט לכנף קד' ימ' אפור כהה

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי2,432.10לא08

5370B577

ביטנה לכנף קידמית שמאל חלק קדמי -

מקורי648כןמיצובישי טרייטון 1515-19

מקורי1,372.00כןטויוטה ספייס וורסו 11-16כנף קד' ימ' -538115232011

V575854819HGRU

פס קישוט אחורי לכנף קד' שמ' - 21 

מקורי572לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V6V0809958F20 - מקורי317כןסקודה פביה ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי850.9לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 161191258009

מקורי271.59לאשברולט טראקס ש' 17-18קשת לכנף קד' שמ' - 4249092417

86812J700019 - 5/סטיישן ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימיןD מקורי1,572.20כןקאיה סיד

מקורי1,590.47לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177738936615

V5E086423617 - מקורי83לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מבודד לכנף קדמית ימין

91088GA30087-93 'מקורי232לאסובארו ליאונה ש' 85-93פס קישוט קד' לכנף קד' ימ

66311C500015- מקורי3,529.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף קדמית שמאל

84142F200019 - מקורי73לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מבודד לכנף קדמית ימין

5220M81117 - 'ש' 17-19כנף קד' שמ ASX מקורי1,496.00כןמיצובישי

V2Q0413031DP21 - מקורי785לאסיאט ארונה ש' - 18בולם קד ימ = שמ

5370C17617 - ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין ASX מקורי1,809.00כןמיצובישי

5.38E+1618 - 'כנף קד' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,486.85כן21

5220K20717 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' שמ ASX מקורי1,487.00כןמיצובישי

V3Q0413031CQ20 - 'מקורי664לאסקודה סופרב ש' 15-22בולם זעזועים קד' ימ

631001842R(RS LINE) 20 - 'מקורי1,700.55כןרנו קליאו - 20כנף קד' ימ

86812F100016-18 מקורי1,094.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי ימין

V5FA821021A(PHEV) 20 - 'מקורי1,650.00לאסיאט לאון ש' - 20כנף קד' שמ

485108Z37919 - '4בולם זעזועים קד' ימD 19 - 'מקורי595לאטויוטה קורולה ש

מקורי2,879.01לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' שמ' 2284691716-17

86811F100016-18 מקורי1,094.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

87711F100016- 'מקורי888.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קשת לכנף קד' שמ

66311A900015- מקורי2,401.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20כנף קדמית שמאל

V565809958F21 - מקורי493כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין



V3G0805969E

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי600לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23אחורי) -15

V5E3809958L(RS) 20 - מקורי616כןסקודה אוקטביה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

V2E0863814A07 - ביטנה לכנף קדמי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי490כן11

623226PA0A20 - מקורי536.31כןניסאן ג'וק - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

95137798

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 08-12 

מקורי126.54כןשברולט קרוז 08-20(ח)

62310HV22AV 17 - מקורי4,016.30לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי עם ניקל

6231010L5B(ACENTA) 18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי3,024.75לאניסאן

מקורי6,585.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23סורג קדמי - 73577709922

623106UA1A21 - מקורי3,323.23לאניסאן קשקאי ש' - 21סורג קדמי

מקורי2,156.15לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי שמאל - 5113739086517

623104HB0B14 - ש' 14-19סורג קדמי עם חור למצלמה Q50 מקורי2,777.83לאאינפיניטי

מקורי801לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג קדמי פנימי - 531015390108

10349819SPRP18 - ש' 18-23קישוט עליון לסורג קדמי ZS מקורי655.69לאאם ג'י

מקורי2,563.69לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג קדמי - 5113849345019

מרזב גג ימין 5  דלתות -172450011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי774.9לא

8975512910( +S , S) 21 - מקורי534.2לאאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי

מקורי1,310.92לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג קדמי שמאל - 5111738336515

מקורי420כןדייהטסו טריוס ש' 98-05סורג קדמי 98-99 (ח)5311187409

מקורי1,791.87לאלקסוס GS ש' 07-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 527113027013

620703HN0A13- מקורי784.05לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19קשוט ניקל סורג קדמי

מקורי1,875.46לאב.מ.וו X6 ש' 10-19סורג קדמי שמאל - 5113737368915

מקורי239.35לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי ימין בסורג קדמי - 521277805018

62310HV00A17 - מקורי1,053.62לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

מקורי2,236.00כןפיאט טיפו ש' 16-18סורג קדמי-73564286616

104702200D21 - ש' - 21קישוט ניקל לסורג קדמי X מקורי321.34לאטסלה מודל

מקורי4,398.70לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי -186528614

מקורי256.33כןשברולט טראקס ש' 17-18כיסוי עליון לסורג קדמי - 4259581117

סורג קדמי 15- (ח)1875314

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,386.65כן

86554A2000

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 

מקורי140.2לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13

מקורי1,883.52לאשברולט טראקס ש' 13-16סורג קדמי עליון -9539055013

86350S100019 - מקורי2,147.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג קדמי

7782309169

תומך (פחית) שמאל לכנף קדמי 07-10 

מקורי273.81כןרנו קליאו  5D 07-10(ח)

V575807889

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 16-

מקורי437כןסיאט אטקה ש' 1916-21

V6F9854643A2ZZ18-20 מקורי407כןסיאט ארונה ש' - 18מסגרת ניקל לסורג קדמי

68258419AB17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי

10021156SPRP21 - ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי EHS מקורי856.33לאאם ג'י

31457463V 17 - ש' 08-17סורג קדמי XC-60 מקורי2,473.25לאוולוו

DF7359415G64

המשך ידית חיצונית לדלת קדמית 

מקורי56.05כןמאזדה CX-5 ש' 17-22שמאל - 17

TK485841XB64

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי149.3כןמאזדה CX-5 ש' 17-22ימין - 17

963193BA0A15 - 'מקורי75.39כןניסאן אלמרה ש' 15-17קישוט למראה חיצונית שמ



82662G2040

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי240כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

מקורי213.19לאטויוטה קורולה ש' 13-18משולש פנימי למראה חיצונית ימ' - 674910244116

מקורי3,041.87כןשברולט ספארק 11-15דלת קד' שמ' -11 (ח)95158917

76512Q5000

פס קישוט קשת עליון לדלת קד' שמ' - 

מקורי50.3כןקאיה סלטוס ש' - 2020

82662D7100

כיסוי ידית חיצונית לדלת קדמית ימין - 

מקורי465כןיונדאי טוסון ש' 1515-20

8791060Q6018 - 'מראה חיצונית ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,321.28כן21

5759A02717 - ש' 17-19מדבקה שקופה לדלת אח' שמאל ASX מקורי55כןמיצובישי

H21019AMMA17 - 'מקורי3,886.48כןניסאן סנטרה ש' 17-19דלת אח' שמ

82661J7010

ידית חיצונית לדלת קדמי = אחורי ימין - 

מקורי331.1לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' - 1919

963744EA3CV 14 - 'מקורי525.5לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מראה חיצונית שמ

8793160B6014 - זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי438.65לא21

מקורי5,751.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19דלת קד' ימין - 670010256019

מקורי5,751.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19דלת קד' שמ' - 670020255019

מקורי1,462.00כןפיאט 500X ש' 15-18מראה חיצונית ימין -15 (ח)735603594

963731615R(ח) מקורי263.11כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כיסוי מראה חיצונית שמ' - 15

מקורי4,713.49לאלקסוס CT200H ש' 11-19דלת אח' שמ' - 670047601011

מקורי266.2לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מסגרת מראה חיצונית שמ' - 910811390019

AF100HY01-07 חליפי156.6כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF102TO07-11 חליפי196.02לאטויוטה קאמרי ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF103MA04-06 ש' 04-05ביטנה לכנף קדמי ימין MPV חליפי196.02לאמאזדה

AF108ME06-12 ('אח)ביטנה לכנף קדמי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי251.16לא18

AF10FO97-99 'כנף קד' ימ

פורד פיאסטה 97-99/קורייר 

חליפי350כן95-98

AF111AU08-12 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין Q7 חליפי628.8כןאודי

AF111FO14 - 'חליפי527.73כןפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף קד' ימ

AF111PE12- 'חליפי991.54כןפיג'ו 208 ש' 12-14כנף קד' ימ

AF112HO06-11 'ש' 03-08כנף קד' ימ CR-V חליפי986.02לאהונדה

AF112NI20 - 'חליפי1,393.03כןניסאן מיקרה - 20כנף קד' ימ

AF112TO01-02 'חליפי834.35כןטיוטה קורולה ש' 01-02כנף קד' שמ

AF113HO18 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD -18 'חליפי451.05כןהונדה סיווק ש

AF18SK01-08 חליפי184.16כןסקודה פביה ש' 01-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF190FI07- חליפי493.3כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF192BM11- 'ש' 10-12פס קישוט לכנף קד' ימ X3 חליפי951.29כןב.מ.וו

AF192VW06-07 'חליפי797.96כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10כנף קד' ימ

AF194RE04 -  חליפי260.61כןרנו סניק ש' 04-09ביטנה לכנף קדמי (אח') שמאל

AF194TO07-09 חליפי223.24כןטויוטה פריוס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF195CV13- חליפי1,249.74כןשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' שמ' ללא חור

AF196HY20 - 'חליפי3,128.85כןיונדאי סונטה ש' - 20כנף קד' ימ

AF196MI15- חליפי434.06כןמיצובישי טרייטון 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין חלק אחורי

AF197SZ09-13 'חליפי802.15כןסוזוקי ספלאש 09-15כנף קד' ימ

AF199NI09- 'טרייל ש' 09-10כנף קד' ימ X חליפי1,745.09כןניסאן

AF19CH-07 חליפי5,205.23כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 08-17כנף קד' ימ' ברזל

AF1IS93-96 'חליפי375.55כןאיסוזו איפון ש' 93-96כנף קד' ימ



AF1SK13- 'חליפי2,123.68כןסקודה סופרב ש' 13-15כנף קד' שמ

AF1TE21 - 'חליפי1,998.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21כנף קד' שמ

AF201HY21 - חליפי1,016.60כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF202KI10- חליפי336.02לאקאיה סול ש' 10-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF203KI10- 'חליפי965.79כןקאיה ספורטג' ש' 10-12קשת לכנף קד' שמ

AF205KI12- חליפי596.02לאקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF206CV07 - 'חליפי4,684.43כןשברולט סילברדו 07-12כנף קד' שמ

AF207VW17 - חליפי335.75כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך לכנף קדמית שמאל

AF20BM92> חליפי680.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98כנף קד' שמ' 2 דלתות

AF214CV11 - חליפי124.02לאשברולט ספארק 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF215KI10-16 חליפי1,911.94כןקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' ימ' עם חור לפנס איתות

AF216VW08- 'חליפי1,106.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10כנף קד' שמ

AF218FO01-07 חליפי453.47כןפורד מונדאו ש' 01-07ביטנה לכנף קדמי ימין

AF218VW11- 'חליפי1,286.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15כנף קד' שמ

AF219HY12- (עם איתות) 'כנף קד' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי959.31כן/סטישין

AF219KI3D 13- 3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-16 חליפי256.02לאקאיה פיקנטו

AF220CI10- פיקסו ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי ימין C-3 חליפי459.17כןסיטרואן

AF220VW21 - 'חליפי1,351.50כןפולקסווגן גולף ש' - 21כנף קד' שמ

AF221FO06-08 'חליפי806.02לאפורד פוקוס ש' 06-08כנף קד' ימ

AF224CI09 - חליפי364.71כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF228FO08- 'חליפי706.02לאפורד מונדאו ש' 08-12כנף קד' ימ

AF229CI08- חליפי417.92כןסיטרואן ג'אמפי 08-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

872101Y00015 - 5קישוט שמאל לגגD 11-16 מקורי164לאקאיה פיקנטו

מקורי2,086.08כןפורד פומה ש' - 21סורג קדמי - 238416321

86351A900015- מקורי1,917.20כןקאיה קרניבל ש' 15-20מסגרת ניקל לסורג קדמי

7450B022(ח) מקורי239כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך לסורג קדמי - 15

GSH750717A19 - מקורי126.3לאמאזדה 6  ש' - 19תומך עליון לסורג קדמי

מקורי3,533.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22סורג קדמי 15611296916-20

71122TNYG0119 - ש' - 19קישוט ניקל לסורג קדמי CR-V מקורי2,130.24לאהונדה

86361E600015 - מקורי701כןיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי עליון לסורג קדמי

86578H901017 - (לפנס) 5שפם ימין תחתון לסורגD/4D 17-22 'מקורי85.1כןקאיה ריו ש

7400A15708- 4כיסוי מרזב (בגג) שמאלD 08-15 'מקורי186לאמיצובישי לנסר ש

D3165517 - ש' 17-21סורג קדמי F -350 מקורי5,959.12לאפורד

07D23P50C1217-19  4מסגרת ניקל לגריל תחתון ימיןD/5D 15-21 'מקורי183.22לאמאזדה 2 ש

V3V0853653ZD418-19 מקורי873כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי

KT4Z8200AA19 - (ללא חור למצלמה) מקורי9,423.53לאפורד אדג' ש' - 19סורג קדמי

86370Q501020 - מקורי1,131.80לאקאיה סלטוס ש' - 20קישוט לסורג קדמי

623856800R16-18 מקורי503.06לארנו קדג'אר 16-20קישוט תחתון ניקל לסורג קדמי

7450B0074D 15- מקורי1,998.00כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג קדמי

620786224R

קישוט סורג קדמי ללא חור למצלמה - 

(ZEN/INTENSE) 2020 - מקורי1,561.72לארנו קליאו

V3V0853343A9B920 - מקורי565כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי עליון לסורג קדמי

KA0H50710B15 - ש' 12-16סורג קדמי עם חור לחיישן CX-5 מקורי1,622.80לאמאזדה

מקורי1,474.41לאאופל אדם 3D ש' 14-17סורג קדמי -1335559814

865564H00008 - (לפנס) שפם ימין תחתון לסורגi800 08-21 מקורי204כןיונדאי

628109906R17 - 5סורג קדמי פנימיD 13-19  מקורי811.85לארנו קליאו

865554H00008 - (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורגi800 08-21 מקורי361לאיונדאי

7450B505V 18 - סורג קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,165.00כן21

מקורי581.76לאאופל קורסה ש' 11-15סורג קדמי תחתון 1.2 - 1338955411



שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 521336016014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי881.55לא21

BCKA50150A19 - (לפנס) 4/5שפם ימין תחתון לסורגD -19 'מקורי171.33כןמאזדה 3 ש

620368273R20 - מקורי795.9כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי פנימי

מקורי2,292.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19סורג קדמי - 531117602014

7450B049(ח) כיסוי עליון לסורג קדמי - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי471כן21

מקורי39לאיונדאי H350 17-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 865525900017

C23550161B

שפם שמאל תחתון לסורג 

מקורי67.04לאמאזדה 5 ש' 05-10(לפנס)(שחור) 05-08

BCJH51P40DPR19 - 4/5כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימיןD -19 'מקורי1,971.46לאמאזדה 3 ש

87731Q040022 - 'מקורי584לאיונדאי באיון ש' - 22פס קישוט לדלת אח' שמ

87610GI02021 - 'ש' - 21מראה חיצונית שמ EV 5 מקורי5,233.00לאיונדאי איוניק

V81A837902B5FQ17 - ש' 17-22טפט לדלת קד' ימין Q2 מקורי402לאאודי

מקורי2,084.67כןפורד קוגה ש' 13-18מראה חיצונית שמ' - 17 (ח)2326052

760032P010(ח) מקורי4,197.20כןקאיה סורנטו ש' 10-12דלת קד' שמ' -10

7410A031XA(ח) מקורי120כןמיצובישי לנסר ש' 04-08טפט לדלת אח' שמ' 04-08 עמוד

מקורי268.79לאטויוטה פריוס ש' 07-12טפט לדלת אחורית ימין עליון 759234701107-10

87722GI000CA21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ EV 5 מקורי586לאיונדאי איוניק

8152A8(ח) פיקסו ש' 10-18כיסוי מראה חיצונית שמ' -10 C-3 מקורי300.98כןסיטרואן

V6R4831056J10- 5דלת קד' ימיןD 10-17 'מקורי4,264.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי498.22לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20אנטנה - 898044179012

87940B1310(ח) מקורי702.1כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מראה חיצונית שמ' -10 + איתות

V8W0831404A

ציר עליון = תחתון לדלת קד' = אח' ימ' -

מקורי118כןסיאט לאון ש' - 20 20

8281357L10ZCE

ידית חיצונית לדלת קד' ימין צבע שחור-

מקורי177.1כןסוזוקי ספלאש 1309-15 (ח)

מקורי478.23כןטויוטה קאמרי ש' 07-11טפט לדלת קד' שמ' קשת 07-11 (ח)7575433060

V81A8539694W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לדלת אח' שמ Q2 מקורי620לאאודי

מקורי197.89כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי למראה חיצונית ימ'-160906498013

9101AK(ח) ש' 10-13ידית חיצונית לדלת קד' שמאל -10 C-1 מקורי411.55כןסיטרואן

מקורי4,195.05כןפיג'ו 301 ש' 13-18דלת קד' שמ'-13 (ח)9803696580

8151HW10- 'ש' 10-13זכוכית מראה חיצונית ימ C-1 מקורי319.76כןסיטרואן

V5FB857507M9B920 - 'מקורי1,609.00לאסיאט לאון ש' - 20מראה חיצונית שמ

V7E095542509-13 'מקורי108לאסקודה אוקטביה 09-13מגב שמשה אח

7586033030A0(ח) מקורי1,079.00כןטויוטה קאמרי ש' 07-11קישוט סף  שמ' 07-11

4589873AB12 - 'מקורי9,000.00לאדודג' ראם 12-19דלת אח' שמ

V4KE83790119 - מקורי478לאאודי אי-טרון - 19טפט לדלת קד' שמאל

V5JA95542513- 'מקורי97כןסקודה ראפיד ש' 13-18מגב שמשה אח

מקורי262.42לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 219577520

67825TR0A014D 12-13 -'4סט טפטים לדלת אח' ימD 12-17 'מקורי198.05לאהונדה סיווק ש

מקורי3,047.17כןשברולט טראקס ש' 13-16מראה חיצונית שמ' עם איתות - 9537384613

V5FA839902C04120 - מקורי284כןסיאט לאון ש' - 20טפט לדלת אח' ימין

9035S8(ח) ש' 10-13ציר עליון דלת אח' שמ' -10 C-1 מקורי336.33כןסיטרואן

מקורי6,769.40לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' ימ' - 8475139718

868122T50014 - מקורי675.5לאקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V6VA809958A22 - מקורי298כןסקודה פביה ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין

66321J750020 - מקורי2,736.00לאקאיה אקס סיד - 20כנף קד' ימ' ללא חורים לאיתות

543029846R17 - '4 ש' 17-23בולם זעזועים קד' ימ' = שמD מקורי649.18לארנו גרנד קופה

V57A854815F22 - מקורי321לאסקודה קארוק - 22ביטנה קדמית לכנף קדמי שמאל

5256D18221 - מקורי444כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך לכנף קדמית ימין



V5E3821105C(IV) 22 - 'מקורי1,663.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' שמ

766220K14015 - מקורי711.63לאטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ קד' שמאל

מקורי2,090.42לאאופל אדם 3D ש' 14-17כנף קד' ימ' -1335754514

877122W000CA12- 'מקורי1,086.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15קשת לכנף קד' ימ

521120K11009 - 'מקורי484לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' ימ

54651F208019 - 'מקורי992לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20בולם זעזועים קד' ימ

V5LA80995821 - מקורי564לאסקודה אניאק ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

638442308R22 - 4 ש' 17-23ביטנה קדמית לכנף קדמי ימיןD מקורי958.3לארנו גרנד קופה

53801F401017 - 'כנף קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,874.97כן22

86811C800015-18 ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 15-20 מקורי676כןיונדאי

485108Z24115 - 'מקורי399לאטויוטה אוריס ש' 15-18בולם זעזועים קד' ימ

57120AJ0309P10- 'ש' 09-14כנף קד' שמ B4 מקורי1,900.00לאסובארו

57120AJ0209P10- 'ש' 09-14כנף קד' ימ B4 מקורי1,936.00כןסובארו

66311B901014-ש' 14-19כנף קד' שמ'  עם חור לאיתות i10 מקורי1,175.00לאיונדאי

54650C851019 - 'בולם זעזועים קד' שמi20 15-20 מקורי1,233.00כןיונדאי

29288002063D 15 - 'כנף קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי7,838.85לאש' 15-20

86812G6700(X LINE) 20 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8כן

538760D68017 - מקורי1,157.27כןטויוטה יאריס ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

87712S1AA0CA21 - 'מקורי778כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

84169D900016 - מקורי99.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי עליון לכנף קדמי ימין

66311D300015- 'מקורי2,393.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20כנף קד' שמ

86810C550018 - מקורי512.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311E600015-'מקורי3,253.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כנף קד' שמ

F3101BV8MA15- 'מקורי1,309.76לאניסאן ג'וק 15-19כנף קד' שמ

75602F401017 - 'קשת לכנף קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,044.13כן22

F31003BAMC15- 'מקורי450לאניסאן אלמרה ש' 15-17כנף קד' ימ

KB7W51W80B17 - ש' 17-22קישוט תחתון לכנף קדמית שמאל CX-5 מקורי593.29כןמאזדה

63840BJ00A12- ש' 12-21ביטנה לכנף קדמי ימין  NV 200 מקורי640כןניסאן

68054338AI12 - 'מקורי2,346.50לאדודג' ראם 12-19כנף קד' ימ

מקורי988לאפיאט טיפו ש' 16-18כנף קדמית שמאל -5201221016

663114H50108- (ללא קישוט) 'כנף קד' שמi800 08-21 מקורי1,396.00לאיונדאי

V1S0821105E14- 'מקורי1,105.00לאפולקסווגן אפ ש' 14-17כנף קד' שמ

74150SWWG0107-09 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי שמאל CR-V מקורי1,039.18לאהונדה

868111W00012- 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 12-16 'מקורי287.7לאקאיה ריו ש

מקורי2,311.91לאפיג'ו 2008 - 20כנף קד' ימ' - 982543908020

7232162R0017-19 מקורי847.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין

V7E0809958E15 - ביטנה לכנף קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי899כן15-22

663111W100(ח) 4כנף קד' שמ' -12D 12-16 'מקורי1,042.30כןקאיה ריו ש

5220K093

כנף קד' שמ' עם חור ללא חורים לקשת 

מקורי4,132.00כןמיצובישי טרייטון 15-19- 15

מקורי847.22לאפיג'ו 2008 13-19בולם זעזועים קד' שמ' - 982032788013

86831C800015 - מגן בוץ קד' שמאלi20 15-20 מקורי168כןיונדאי

BCJH52140

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

194/5D -19 'מקורי122.89כןמאזדה 3 ש

868113W00010- מקורי794.1לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

V7C0821105B18 - 'כנף קד' שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי2,566.00לא22



868111F51006-09 מקורי650.7לאקאיה ספורטג' ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812K700020 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין i10 מקורי686כןיונדאי

7232154P0000015 - מקורי568.1לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי ימין

YQ0015278018 - איירקרוס - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל C3 מקורי654.89לאסיטרואן

631016CA0A19 - 'מקורי1,112.36לאניסאן אלטימה ש' - 19כנף קד' שמ

V65782110619 - 'מקורי1,187.00כןסקודה סקאלה - 19כנף קד' ימ

מקורי2,227.84לאסיטרואן C-4  ש' - 21כנף קד' ימ' - 983119448021

מקורי952.1כןפיג'ו 208 ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 (ח)9823309180

מקורי2,121.83לאסיטרואן C-4  ש' - 21כנף קד' שמ' - 983119478021

66321K7100(SUPREME) 20 - 'ש' - 20כנף קד' ימ i10 מקורי1,933.00כןיונדאי

74101TR3A1012- 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-17 'מקורי876.56לאהונדה סיווק ש

91112AN16021 - 'מקורי888כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי929.03כןשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' שמ' - 8460853019

71752114

מכסה ביטנה לכנף קדמי ימין = שמאל -

08 3D 08-20 500 מקורי229לאפיאט

BCJH5634ZA19 - 4/5כיסוי פנימי לכנף קדמית שמאלD -19 'מקורי129.4כןמאזדה 3 ש

מקורי140.54לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן קצה ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538964206019

מקורי7,003.19לאב.מ.וו 300 ש' - 19כנף קד' שמ' - 4100849443919

68281946AC18 - 'מקורי5,000.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כנף קד' ימ

מקורי230.26כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' שמאל 08-12 (ח)95953138

54650F152019 - 'מקורי1,134.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם זעזועים קד' שמ

מקורי318.3לאטויוטה קורולה ש' 13-18המשך כנף קד' שמ' - 538140212013

66321R000021 - 'מקורי2,801.40כןקאיה קרניבל ש' - 21כנף קד' ימ

841411Y00011 - 5מבודד לכנף קדמית שמאלD 11-16 מקורי55.8לאקאיה פיקנטו

53805YP070(סהרה) מקורי896.23כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין - 20

55079293AL14 - מקורי1,646.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי943.4לאלקסוס IS250 ש' 08-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 538055307014

V5JA821021C13-15 מקורי1,290.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור

538750D42021 - מקורי1,122.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

74151TEAT0018 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD -18 'מקורי531.44כןהונדה סיווק ש

91069000009K8319 - מקורי480.72לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19קישוט לכנף קדמית שמאל

9808381180

אטם עליון לכנף קדמית שמאל=ימין - 

מקורי212.39כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1414-16

66313R2000

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי799.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23 22

מקורי1,295.14לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 21 (חשמלי)5387642120

86811CV00023 - ש' - 23ביטנה לכנף קדמי שמאל EV6 מקורי794.1לאקאיה

מקורי172.7כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קצה ביטנה לכנף קדמי ימין - 538954209019

52113YP010

המשך פס קישוט לכנף קד' שמ' במגן 

מקורי1,107.97לאטויוטה היילקס ש' 15-21קדמי - 20 (סהרה)

מקורי391.87לאאופל אסטרה ש' 16-19ביטנה לכנף קידמית שמאל -3911554716

54650N700021 - 'מקורי1,462.00לאיונדאי טוסון ש' - 21בולם זעזועים קד' שמ

מקורי7,376.45לאלקסוס NX ש' 15-23כנף קד' שמ' - 538027802022

V5E0821105B13-'מקורי1,250.00לאסקודה אוקטביה 13-16כנף קד' שמ

87711GI11021 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ EV 5 מקורי1,292.00לאיונדאי איוניק

66320AA10021 - 'מקורי3,948.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כנף קד' ימ

5500260FS0122 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' ימ EV3 מקורי323.2לאסרס

66310AA10021 - 'מקורי3,948.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כנף קד' שמ

86812AA00021 - מקורי1,196.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין



8983562101

 ,+S ) 21 - ביטנה לכנף קדמי ימין

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי653.95לאאיסוזו די. מקס ש

663214H60018 - 'כנף קד' ימi800 08-21 מקורי1,660.00לאיונדאי

AF113MI96-06 חליפי156.6כןמיצובישי מגנום ש' 96-01ביטנה לכנף קדמי ימין

AF114NI20 - חליפי717.01כןניסאן סנטרה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF116HY00-05 חליפי431.2כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF116VW

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) 13-

חליפי539.1כןפולקסווגן גולף ש' 1613-20

AF117FI09-11 חליפי530.77כןפיאט בראבו ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF117SU18 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף קד' שמ XV חליפי1,153.71כןסובארו

AF118FO17-19 'ש' 17-21כנף קד' שמ F -350 חליפי3,477.48כןפורד

AF119CV17 - חליפי2,097.38כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' ימ' עם חור לאיתות

AF120CV17 - חליפי980.04כןשברולט טראוורס 17-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF120KI16-18 חליפי915.39כןקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF120MI04-08 חליפי168.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF120VW98-04 'חליפי506.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04כנף קד' ימ

AF122IS07- (4*4) חליפי392.46כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF124CV17 - 'חליפי1,475.77כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' ימ

AF126CV17 - 'חליפי531.41כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' ימ

AF126HY12 -'חליפי1,372.36כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15כנף קד' ימ

AF126SU03-08 חליפי356.02לאסובארו פורסטר ש' 03-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF127ME06-12 ('קד) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי258.57כן18

AF129FO08- חליפי305.41כןפורד מונדאו ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF129TO02-05 חליפי220.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05ביטנה לכנף קדמי ימין

AF130AU12 - 'ש' 12-19כנף קד' שמ A3 חליפי2,506.02לאאודי

AF130MA4D 19 - '4/5כנף קד' שמD -19 'חליפי1,028.99כןמאזדה 3 ש

AF130PE99-07 (קדמי) חליפי346.54כןפיג'ו 206 ש' 99-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF130TO02-05 חליפי220.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF131ME(אלומיניום) כנף קד' ימ 12-18

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי2,098.88כן18

AF132MI10- חליפי1,503.90כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות

AF133FO09- 'חליפי1,013.55כןפורד אדג' ש' 09-14כנף קד' שמ

AF134ME10- 'חליפי2,586.02לאמרצדס 204  ש' 08-11כנף קד' שמ

AF134RE4/5D 02-05 '5כנף קד' ימD 02-06 'חליפי364.34כןרנו קליאו ש

AF135HY19 - חליפי673.9כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF136CI10- 'פיקסו ש' 10-18כנף קד' ימ C-3 חליפי1,154.63כןסיטרואן

AF136SK12- חליפי510.52כןסקודה סיטיגו 12-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF138CI10- 'ש' 10-16כנף קד' ימ C-3 חליפי832.46כןסיטרואן

AF138CV17 - 'חליפי4,787.12כןשברולט טראוורס 17-23כנף קד' ימ

638415FB0A20 - מקורי743.54כןניסאן מיקרה - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

5771168P30000M16 - מקורי963.2כןסוזוקי בלנו ש' 16-18כנף קד' שמ' עם חור

V83A82102219 - 'ש' - 19כנף קד' ימ Q3 מקורי5,392.00לאאודי

מקורי791.84לאסיטרואן C-3 ש' 17-21בולם זעזועים קד' ימ' - 981565788017

10367123SEPP21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ EHS מקורי1,688.13לאאם ג'י

543025FA0D20 - 'מקורי875.1כןניסאן מיקרה - 20בולם זעזועים קד' ימ

YQ001550XTV 18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף קד' ימ C3 מקורי922.27לאסיטרואן

V8W0821106D20 - 'ש' - 20כנף קד' ימ A4 מקורי4,579.00לאאודי

66311A700013-  מקורי1,355.20לאקאיה פורטה 13-18כנף קד' שמ' ללא חור מנורה

7722062R105PK17 - 'מקורי536.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ

V8W0821105D20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ A4 מקורי4,579.00כןאודי

86812A700013-15מקורי459.7לאקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין



5220AU1320 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ ASX מקורי1,487.00כןמיצובישי

מקורי6,857.34לאשברולט סילברדו - 20כנף קד' שמ' - 8458116620

מקורי1,112.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18כנף קד' ימ'-538010220013

מקורי1,784.48כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' ימ' ללא חור לאיתות - 4233447417

7232263J1006-10 מקורי401.1לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,112.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18כנף קד' שמ' -538020219013

2418868

פס קישוט לכנף קד' ימ' (חלק קדמי) - 

מקורי527.21כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

V5L0821022A13- 'מקורי1,765.00לאסקודה יטי 14-18כנף קד' ימ

V8R0821106A09-16 ש' 09-16כנף קדמי ימין Q5 מקורי2,954.00לאאודי

2418873

פס קישוט לכנף קד' שמ' (חלק קדמי) - 

מקורי527.21לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

74100TL0G1012- מקורי782.78לאהונדה אקורד ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V1S0821106E13- 'מקורי1,105.00לאסיאט מיי ש' 13-18כנף קד' ימ

מקורי1,079.70לאפורד קוגה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 179962013

2472028

פס קישוט לכנף קד' שמ' (חלק אחורי) - 

מקורי697.84לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 2020

877712T000(ח) מקורי191.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15פס קישוט לכנף קד' שמ' -12

F31014FAMA(חשמלי) ש' 12-21כנף קד' שמ' - 20  NV 200 מקורי2,432.81כןניסאן

2290303

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

SW/4D 2020 - '4 שD/5/SW מקורי148.72כןפורד פוקוס

V5JA821021D16 - מקורי1,195.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' שמ' ללא חור

74100TZB00020 - מקורי1,390.92כןהונדה ג'אז ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

7841CA11- 'מקורי1,980.14לאפיג'ו 508 ש' 11-18כנף קד' ימ

V5NA821106D20 - 'מקורי2,182.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כנף קד' ימ

96366BV80A15 - 'מקורי156.8כןניסאן ג'וק 15-19זכוכית מראה חיצונית שמ

42645086

ידית פנימית לדלת אחורית = קדמית 

מקורי115.62לאשברולט ספארק 15-18ימין - 15

7632A100WA4כיסוי מראה חיצונית ימ' 08-10 - לבןD 08-15 'מקורי479לאמיצובישי לנסר ש

V5FA9557079B920 - 'מקורי189לאסיאט לאון ש' - 20זרוע מגב שמשה אח

8393161M000CB13- קרוסאובר 13-16טפט לדלת אח' ימין SX4 מקורי221.3לאסוזוקי

V5FA95542703C20 - 'מקורי114לאסיאט לאון ש' - 20מגב שמשה אח

P8392461M000CB13- קרוסאובר 13-16טפט לדלת קד' שמאל SX4 מקורי217.4לאסוזוקי

מקורי1,144.95כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל - 237260720

5730A48408- 'מקורי3,997.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12דלת אח' ימ

9327A4(ח) ש' 09-11טפט דלת קד' ימין 09-11 C-5 מקורי481.62כןסיטרואן

760041W0104D/5D 12- 5דלת קד' ימיןD 12-16 'מקורי3,640.90לאקאיה ריו ש

H01014AFMB17 - 'מקורי7,597.57כןניסאן סנטרה ש' 17-19דלת קד' שמ

מקורי13,140.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22דלת אח' שמ' -5054983817

מקורי6,629.20לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22דלת קד' ימין - 4100743859616

68144738AC20 - מקורי7,552.00לאדודג' ראם - 20דלת קד' ימין

מקורי860.68לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לדלת קד' ימ' - 1042372521

86538AG07016 - 'ש' 12-17כיסוי זרוע מגב שמשה אח XV מקורי38לאסובארו

מקורי3,900.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22דלת אח' שמ' - 137774510022

מקורי5,265.73לאקאדילאק XT5 17-21מראה חיצונית שמ' - 8481095417

68338375AG17 - 'מקורי6,155.60לאדודג' ראם 12-19מראה חיצונית שמ

LR04422718- 'דלת קד' שמ

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי17,378.94לא12-22

76257SMGE31ZQ06- '5/3כיסוי מראה חיצונית שמD 06-12 'מקורי316.82לאהונדה סיוויק ש

828133SG1A17 - מקורי139.81לאניסאן סנטרה ש' 17-19טפט אחורי לדלת אחורית שמאל

V3V0831052A15- מקורי9,000.00כןסקודה סופרב ש' 15-22דלת קדמית ימין



8665ZV09- 'מקורי206.75כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18טפט דלת קד' שמ

מקורי85.25לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מגב שמשה אח' - 229333620

863921W200(ח) 5טפט קשת דלת אח' ימ'  -12D 12-16 'מקורי136.6כןקאיה ריו ש

83661G2010

ידית חיצונית לדלת אח' ימ' - 16 חצי 

מקורי539לאיונדאי איוניק ש' 16-20ניקל חצי לצבע

H21003VVMA14 - 'מקורי2,690.04לאניסאן נוט ש' 14-17דלת אח' ימ

H21013VVMA14 - 'מקורי2,937.81לאניסאן נוט ש' 14-17דלת אח' שמ

8472861M10ZCE

כיסוי מראה חיצונית שמ' (ללא איתות) -

מקורי656.9לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 1313-16

דלת קד' ימין 6700160711-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי8,202.00כן13

V7P0833055A11- 'מקורי8,060.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17דלת אח' שמ

V3G0853651ABKZV 15-19 מקורי1,824.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

V2K5853651ARYP16 - מקורי2,295.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20סורג קדמי עם ניקל

מקורי114.3כןדייהטסו YRV ש' 01-04סורג קדמי 01-04 (ח)5311197401

V6J0853654H9B9FR 3D 13 - מקורי858כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג קדמי

521120H90015- לסורג קדמי X מקורי1,810.00כןטויוטה אייגו ש' 15-21קישוט

מקורי675.64כןשברולט ספארק 15-18סורג קדמי עליון עם ניקל - 4239743415

מקורי1,954.79לאלקסוס NX ש' 15-23שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 525347802018

7174277K010PG09- מקורי792.4כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פס קישוט לסורג קדמי

מקורי317.99כןטויוטה אוונסיס 15-18קישוט תחתון ימין עליון סורג קדמי -531250503015

531230D06014-16מקורי532.68לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי

53113B1050(ח) מקורי32.8כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סורג קדמי שמאל -08

מקורי1,954.79לאלקסוס NX ש' 15-23שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 525337802018

53112F401017-19 סורג קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי448כן22

מקורי3,245.74לאשברולט קאמרו 16-20סורג קדמי 8414057316-18

71122TL0G01ZA08-09 מקורי1,280.51כןהונדה אקורד ש' 08-11מסגרת ניקל לסורג קדמי

57707SC020

-(ח) שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 09

מקורי462כןסובארו פורסטר ש' 1009-12

531020D14017 - מקורי3,342.75כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי פנימי

53121F401017-19 קישוט לסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי177.41כן22

מקורי3,502.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19סורג קדמי עם חיישן - 531124220019

מקורי163.92כןשברולט ספארק 15-18סורג קדמי עליון - 15 (ח)42397433

628950001R10-12 -3/5תומך לסורג קדמיD/CW 10-16 'מקורי94.6לארנו מגאן ש

7234068L00(ח) מקורי596.2כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -11

מקורי441.6כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 531244206019

86351A600012-(כוורת)  סורג קדמי פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,242.00כן/סטישין

מקורי2,617.74לאטויוטה RAV-4 ש' - 19סורג קדמי פנימי - 531154201019

V565853653AZD417-20 מקורי969לאסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

71125SEA003(ח) מקורי407.24כןהונדה אקורד ש' 03-08קישוט סורג קד' תחתון ניקל 06-07

865601Y00011- 5תומך מרכזי (צינור) למגן קדמיD 11-16 מקורי396.5כןקאיה פיקנטו

KD5351684A12- ש' 12-16(ח) שפם ימין תחתון לפנס ערפל CX-5 מקורי37.72כןמאזדה

BHN150717D13-16 '4/5כיסוי עליון לסורג קדD 13-18 'מקורי320.96כןמאזדה 3 ש

מקורי4,507.30כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20סורג קדמי - 4275210620

71126TL0G0108-09 מקורי1,116.22כןהונדה אקורד ש' 08-11פס קישוט תחתון סורג קדמי

AF138KI19 - חליפי905.25כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי ימין



AF139BMF30 12- 'חליפי1,640.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18כנף קד' שמ

AF139ME13- (אלומיניום) 'קלאס ש' 13-22כנף קד' שמ CLA חליפי3,265.82כןמרצדס

AF13BM07- (עם חור למתז) ש' 06-10כנף קד שמאל X5 חליפי350כןב.מ.וו

AF140CI10- 'ש' 10-16כנף קד' שמ C-3 חליפי836כןסיטרואן

AF140SK13- 'חליפי1,682.45כןסקודה יטי 14-18כנף קד' שמ

AF141MI

כנף קד' שמ' -2WD 07 ללא חור 

לקשת

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי1,506.02לא15

AF141RE04-09 '4/5כנף קד' שמD 04-09 'חליפי664.93כןרנו מגאן ש

AF142PE06- 'חליפי468.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08כנף קד' שמ

AF143KI13-15חליפי395.34כןקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF143MI18 - 'כנף קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי3,474.47כן21

AF143SK13 - חליפי27.2כןסקודה אוקטביה 13-16תומך למגן מנוע תחתון ימין

AF144SK13 - חליפי562.91כןסקודה ראפיד ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF144TO03-08 'כנף קד' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,706.02לא08

AF146KI18 - ביטנה לכנף קדמי ימיןGT LINE - 18 חליפי344.08כןקאיה פיקנטו

AF147PE05-08 ('קד)  חליפי187.68כןפיג'ו 407 ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF149RE96-03(קד) חליפי287.62כןרנו מגאן ש' 96-98ביטנה לכנף קדמי שמ

AF14CV99-05 'חליפי350כןשברולט אלרו ש' 99-05כנף קד' ימ

AF14SE13- 'חליפי994.5כןסיאט מיי ש' 13-18כנף קד' ימ

AF150OP05-07 ('אח) חליפי778.38לאאופל אסטרה ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF150PE05- 'חליפי1,557.97כןפיג'ו 407 ש' 05-10כנף קד' שמ

AF150SK17- חליפי1,448.74כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כנף קדמית שמאל

AF151KI15-17 חליפי435.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קידמית שמאל

AF151ME15 - ש' 15-18כנף קדמי שמאל עם חור V-CLASS חליפי6,010.11כןמרצדס

AF152PE08-13 'חליפי778.23כןפג'ו 308 08-13כנף קד' שמ

AF153FI03-05 חליפי718.96כןפיאט דובלו ש' 03-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF153FO20 - 'חליפי2,613.44כןפורד אקספלורר ש' - 20כנף קד' שמ

AF154OP11- 'חליפי1,186.02לאאופל אינסיגניה 11-16כנף קד' ימ

AF155RE04-08 'חליפי580.16כןרנו סניק ש' 04-09כנף קד' שמ

AF155VW05-10 'חליפי1,186.02לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10כנף קד' ימ

AF157CV19 - חליפי1,228.58כןשברולט בלייזר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF157SK17 - 'חליפי2,144.87כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף קד' שמ

AF158ME13 - 'כנף קד' שמ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

חליפי4,678.75כן19

AF158TO09-10 חליפי136.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF159AU17 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ Q2 חליפי4,291.67כןאודי

AF231FO08-11 'חליפי776.28כןפורד פוקוס ש' 08-11כנף קד' ימ

AF231TO(חשמלי) חליפי2,952.92כןטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' שמ' - 20

AF237BM18 - 'ש' 13-21כנף קד' ימ X3 חליפי5,206.02לאב.מ.וו

AF237TO19 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 19 - 'חליפי887.75כןטויוטה קורולה ש

AF238TO19 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 19 - 'חליפי887.75כןטויוטה קורולה ש

AF240HY14- ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין i35 חליפי456.84כןיונדאי אלנטרה

AF241HY14- ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל i35 חליפי455.8כןיונדאי אלנטרה

AF247HO01-04 '4כנף קד' ימD 01-06 'חליפי706.02לאהונדה סיווק ש

AF247VW10- 'חליפי3,806.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12כנף קד' שמ

AF251TO19 - ש' - 19תומך פנימי לכנף קדמית שמאל RAV-4 חליפי323.03כןטויוטה

AF253MI08- חליפי420.69כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF255PE11- 'חליפי1,498.49כןפיג'ו 508 ש' 11-18כנף קד' ימ

AF267VW15- (חלק קדמי) חליפי396.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין



AF268VW15 - חליפי352כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF26DC18 - חליפי461.84כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

AF26TO19 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין RAV-4 חליפי954.27כןטויוטה

AF270TO20 - 'חליפי3,177.17כןטויוטה יאריס ש' - 20כנף קד' שמ

AF274TO(סהרה) חליפי1,300.14כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20

AF278KI16- חליפי740.85כןקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF27KI07-10 חליפי217.76לאקאיה קרניבל ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF281FI16- חליפי942כןפיאט טיפו ש' 16-18כנף קדמית שמאל

AF281VW16 - 'חליפי2,168.85כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20כנף קד' ימ

AF284NI12- חליפי581.09כןניסאן ג'וק 10-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF286FI16 - חליפי640.02כןפיאט טיפו ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF286TO09- 'חליפי937.65כןטויוטה אוונסיס 09-14כנף קד' שמ

AF288HO5D 06-10 5/3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 06-12 'חליפי440.7כןהונדה סיוויק ש

AF289TO10- 'חליפי754.51כןטויוטה קורולה ש' 10-13כנף קד' שמ

AF290KI4D - 17 '5כנף קד' ימD/4D 17-22 'חליפי1,676.66כןקאיה ריו ש

AF290SU10- 'חליפי384כןסובארו אאוטבק ש' 10-11קשת לכנף קד' ימ

AF295HY12 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי562.91כן/סטישין

AF295NI13 - חליפי432.1כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF297HY14-16 ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין i10 חליפי453.97כןיונדאי

AF297VW20 - 'כנף קד' שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי3,360.02כן15-22

AF29HY99-01 'חליפי978.4כןיונדאי סונטה ש' 99-01כנף קד' שמ

7450B38721 - מקורי3,317.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סורג קדמי פנימי

86391K200020 - מקורי211לאיונדאי וניו - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

V57A80459418 - (לפנס) מקורי66כןסקודה קארוק 18-21שפם ימין תחתון לסורג

863502V100(ח) מקורי1,087.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16סורג קדמי -11

86391P200021 - מקורי861.6כןקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

BCW8501T1C

סורג מגן קדמי 09-12 (1.6 + 2.0) 

4/5D4/5D 09-13 'מקורי450.35לאמאזדה 3 ש

92160G200016 - מקורי109כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך ימין לפנס ראשי קדמי

מקורי2,484.52לאפיג'ו 508 ש' - 19סורג קדמי - 982237018019

86350K7000(PRIME) 20 - ש' - 20סורג קדמי i10 מקורי914כןיונדאי

863651C31006-09 מקורי58כןיונדאי גטס ש' 06-09(ח) סורג קדמי פנימי

GDK450710B10-12 (2.0) מקורי1,426.88לאמאזדה 6  ש' 08-13סורג קדמי + ניקל + סמל

מקורי1,291.23לאאופל אינסיגניה 17-18סורג קדמי - 3902892817

7174068P20C48M16 - מקורי392.2לאסוזוקי בלנו ש' 16-18סורג קדמי עם חיישן התנגשות

86350G6AB0HR721 - סורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,408.50לא

5820078R0000019 - מקורי2,836.20לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19פח חזית

GDK450162A

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) קטן -

מקורי40.36כןמאזדה 6  ש' 1008-13 (ח)

7450B39921 - מקורי3,897.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סורג קדמי כסוף

מקורי1,276.93לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21סורג קדמי - 3908989917

7177273S0020 - מקורי447.2לאסוזוקי איגניס ש' 17-21סורג קדמי פנימי

623104199R15-19 מקורי1,807.28לארנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי

98105154XT15- מקורי655.94לאפיג'ו 208 ש' 15-19סורג קדמי פנימי

53101K0010(HYBRID) 20 - מקורי902כןטויוטה יאריס ש' - 20סורג קדמי

GHP9507K1C

קישוט תחתון ניקל שמאל לסורג קדמי -

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי436.36לא18

52129K0030(HYBRID) 20 - מקורי159.3כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי בסורג קדמי

7179254P0015 - (לפנס) מקורי66.8לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22שפם שמאל תחתון לסורג



531010E37021 - מקורי7,676.35כןטויוטה היילנדר - 21סורג קדמי ניקל

מקורי2,747.97כןאופל מוקה ש' - 21סורג קדמי - 983527248021

מקורי2,216.02כןפיג'ו 3008 17-21סורג קדמי 981497688017-20

מקורי888.87כןפיג'ו 3008 17-21סורג קדמי פנימי 981427888017-20

91123FL05017 - מקורי888לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי3,398.32כןפיג'ו 5008 17-21סורג קדמי 161919118017-20

V6VA853653AZD422 - מקורי314כןסקודה פביה ש' - 22סורג קדמי

V6C0853651EWYRGTI 14 - 5סורג קדמיD 10-17 'מקורי1,733.00כןפולקסווגן פולו ש

66321Q0000 ) 21 - 'כנף קד' ימi20 - 21 מקורי3,258.00כןיונדאי

מקורי955.5כןאופל מוקה X ש' 17-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 4252118017

87712GI000CA21 - 'ש' - 21קשת לכנף קד' ימ EV 5 מקורי369לאיונדאי איוניק

8201713013

סט קשתות לכנפיים קדמיות + אחוריות 

מקורי1,172.68לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23- 18

מקורי1,325.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538750273019

מקורי3,455.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19כנף קד' שמ' - 538020227019

מקורי1,735.69לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177733233815

53907KK02015 - 'מקורי745.88לאטויוטה היילקס ש' 15-21תומך לכנף קד' ימ

1844905

קשת לכנף  קד' שמ' חלק אחורי -14 

מקורי387.22כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח)

V6V0809958A15- מקורי475כןסקודה פביה ש' 15-21(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי247כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן בוץ קד' שמאל - 766224213019

מקורי8,053.28לאב.מ.וו 500 ש' - 17כנף קד' שמ' - 4100744368717

מקורי2,198.31לאאופל גרנדלנד X - 18כנף קד' שמ' - 9552566618

מקורי226לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22קשת לכנף קד' ימ' - 131865060022

66310AR00021 - 'ש' - 21כנף קד' שמ G80 מקורי3,566.00לאגנסיס

מקורי829כןיונדאי סונטה ש' 99-01ביטנה לכנף קדמי ימין 99-01 (ח)8681238000

D65256130C4/5D 07-11 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-14 'מקורי174.95לאמאזדה 2 ש

DL3352211A10- '4כנף קד' שמD 10-14 'מקורי637.24לאמאזדה 2 ש

41007496137V 14-17 'מקורי5,886.72לאב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' שמ

A1668801106V 15 - 'כנף קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי6,785.00לאש' 15-20

מקורי578.71לאאופל קרוסלנד X - 18ביטנה לכנף קדמי ימין - 3912351518

BBM234700C(ח) 4/5בולם זעזועים ימין -09D 09-13 'מקורי435.05כןמאזדה 3 ש

GHP956140J13-ביטנה לכנף קדמי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי311.81לא18

07KD5352211A12 - 'ש' 12-16כנף קד' שמ CX-5 מקורי1,239.67לאמאזדה

KD5151W8112 - 'ש' 12-16המשך קשת לכנף קד' שמ CX-5 מקורי52.57כןמאזדה

KD5151W7112 - 'ש' 12-16המשך קשת לכנף קד' ימ CX-5 מקורי62.78לאמאזדה

5771065J1006-08 'מקורי1,983.80לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כנף קד' שמ

KB7W56130C17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין CX-5 מקורי298.82כןמאזדה

5220L110(היברידי) מקורי5,532.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' ימ' - 18

98341732XT21 - 'מקורי578.41כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

GHP952240D13 - תומך לכנף קדמית שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי147.71לא18

98341733XT21 - 'מקורי550.83כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי2,846.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20כנף קד' שמ' - 538025317014

SU001A412617 - מקורי825.24כןטויוטה פרואייס ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי ימין

V3G0853995D3Q7

פס קישוט תחתון ניקל לכנף קדמית 

מקורי223כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23שמאל - 15

86812D300015-18 מקורי1,369.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

84142G500016 - מקורי219.5לאקאיה נירו 16-23מבודד לכנף קדמית ימין



84141G500016 - מקורי219.5כןקאיה נירו 16-23מבודד לכנף קדמית שמאל

PZ49UE396000

סט מגני בוץ קדמיים + אחוריים (4 

מקורי350כןטויוטה קורולה ש' 13-18חלקים) - 13 (ח)

66321C820016- קרוס 16-18כנף קדמית ימין i20 מקורי2,242.00כןיונדאי

84141G600017 - מבודד לכנף קדמית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי136.1לא

638424CB0A15- טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין X מקורי1,257.20כןניסאן

57120AL0409P15- 'ש' 15-18כנף קד' ימ B4 מקורי2,064.00לאסובארו

87712C870016- 'קרוס 16-18קשת לכנף קד' ימ i20 מקורי866לאיונדאי

66321H840018 - מקורי2,779.50כןקאיה סטוניק - 18כנף קד' ימ' ללא חור

מקורי2,120.82כןשברולט קרוז 08-20(ח) כנף קד' שמ' (עם איתות) 9456050908-10

53811K007020 - 'מקורי3,545.00כןטויוטה יאריס ש' - 20כנף קד' ימ

5035069800C1522- 'ש' - 22כנף קד' שמ C מקורי1,946.20לאג'ילי גיאומטרי

8403345QR01S222 - 'ש' - 22כנף קד' שמ E-HS9 מקורי12,922.76לאהונגצ'י

638615DA0A18 - 'פס קישוט לכנף קד' שמQX30 18-19 מקורי1,922.09לאאינפיניטי

R5040011BAB21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ ET5 מקורי2,338.00לאסקייוול

485200D44217 - 'מקורי912.48לאטויוטה יאריס ש' 14-19בולם זעזועים קד' שמ

66320F200016- מקורי1,840.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף קדמית ימין

59110AL05015- ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל B4 מקורי1,250.00לאסובארו

86812F200116- מקורי694לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

868312K00011 - 5מגן בוץ קד' שמאלD 11-16 מקורי82.8כןקאיה פיקנטו

57120AL0609P15- מקורי2,792.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20כנף קדמית ימין

מקורי2,717.67לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כנף קד' ימ' -980315028014

57120AL0709P15- מקורי2,792.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20כנף קדמית שמאל

87711H840018 - 'מקורי360.8לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט לכנף קד' שמ

59110AL06015- מקורי1,203.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

F31003YUAA17 - מקורי1,515.39לאניסאן סנטרה ש' 17-19כנף קדמי ימין

638403SH0A17 - מקורי1,202.98לאניסאן סנטרה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין

638747743R4X4 18 - מקורי445.45כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט ניצב לכנף קדמית ימין

מקורי351.97כןאופל אינסיגניה 17-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 3916391417

מקורי436.65לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך פנימי לכנף קדמית שמאל - 538364203019

V576857508AT9B920 - 'מקורי2,292.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית ימ

7751061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16פס קישוט לדלת קד' ימ SX4 מקורי458.3כןסוזוקי

V3C0853515C2ZZ06-10 'פס קישוט לדלת קד' שמ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי738כן

BCJH6916YB

 4D 19 - משולש המשך מראה שמאל

מקורי88.17כןמאזדה 3 ש' 4/5D -19(ח)

60009FG0239P(ח) 5D 08 ש' 08-13דלת קד' ימין B3 מקורי4,579.00כןסובארו

8152A3(ח) ש' 11-14בסיס למראה חיצונית ימ'-11 C-4 מקורי196.78כןסיטרואן פיקסו

72970TL0003(ח) מקורי451.88כןהונדה אקורד ש' 12-15טפט לדלת אח' שמאל -12

8152N9(ח) ש' 11-14כיסוי מראה חיצונית ימ' -11 RCZ מקורי559.09כןפיג'ו

7632B263

מראה חיצונית שמ' (ללא חימום) ללא 

מקורי1,370.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22איתות -14

963183SG0A17 - 'מקורי153.17כןניסאן סנטרה ש' 17-19משולש המשך מראה חיצונית ימ

60009AG0229P(ח) ש' 07-09דלת קד' ימין 08-09 B4 מקורי4,436.00כןסובארו

מקורי2,877.46לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מראה חיצונית שמ' - 8460424318

769249KA0A15 - מקורי231.74לאניסאן אלמרה ש' 15-17גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

V5FF83305121 - 'מקורי6,937.00כןקופרה פורמנטור - 21דלת אח' שמ

V8V5831051D18 - 'ש' 12-19דלת קד' שמ A3 מקורי8,457.00לאאודי

6932068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר עליון דלת קד' שמ' -13 SX4 מקורי161.6כןסוזוקי

V5FF837902B04121 - מקורי204כןקופרה פורמנטור - 21טפט לדלת קד' ימין

V657831052A19 - מקורי5,020.00לאסקודה סקאלה - 19דלת קד' ימין



6934068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר תחתון דלת קד' שמ' -13 SX4 מקורי160.9כןסוזוקי

מקורי12,995.22כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת קד' שמ' - 8460643718

963665FA0A

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי272.35כןניסאן מיקרה - 2020

V5FF839901A04121 - מקורי282כןקופרה פורמנטור - 21טפט לדלת אח' שמאל

6941068LA013- 'קרוסאובר 13-16ציר עליון דלת אח' ימ SX4 מקורי165.2לאסוזוקי

MN117731XA(ח) טפט ניצב דלת קד' שמ' 07-11

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי126.6כן15

91012AG030WU(ח) ש' 07-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 08-09 B4 מקורי216כןסובארו

6943068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר תחתון דלת אח' ימ' -13 SX4 מקורי168.7כןסוזוקי

770041Y03011- '5דלת אח' ימD 11-16 מקורי2,089.70לאקאיה פיקנטו

V5FF854939BGRU21 - 'מקורי1,296.00לאקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לדלת קד' שמ

6942068LA0(ח) קרוסאובר 13-16ציר עליון דלת אח' שמ' -13 SX4 מקורי170.9כןסוזוקי

83655D7000(ח) מקורי104כןיונדאי טוסון ש' 15-20בסיס ידית דלת אח' שמ' - 15

770031Y03011- '5דלת אח' שמD 11-16 מקורי2,089.70כןקאיה פיקנטו

60409SC0119P(ח) מקורי2,563.00כןסובארו פורסטר ש' 09-12דלת אח' שמ' -09

66311K7000(PRIME) 20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ i10 מקורי2,001.00כןיונדאי

כנף קד' שמ' -538120234013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,998.00לא15

מקורי1,958.63לאפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' שמ' - 18 (קסטום)2251264

868202P50013- מקורי519.1כןקאיה סורנטו ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,488.75לאשברולט בלייזר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 8473049419

5761163T1022 - 'קרוסאובר - 22כנף קד' ימ SX4 מקורי1,207.40לאסוזוקי

ביטנה לכנף קדמי שמאל -538760246013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי720כן15

V5E0821105C17- מקורי1,502.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כנף קדמית שמאל

A910881010019 - 'מקורי2,872.67לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף קד' ימ

103528900N21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ X מקורי194.61לאטסלה מודל

JC3Z16005A17-19 'ש' 17-21כנף קד' ימ F -350 מקורי4,020.00לאפורד

JR3Z16006A18 - 'מקורי3,805.76לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' שמ

JR3Z16005A18 - 'מקורי3,805.76לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' ימ

86831S100019 - מקורי269לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן בוץ קד' שמאל

D3449219 - מקורי1,765.88לאפורד אדג' ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

74115TLYH0119 - 'ש' - 19קשת לכנף קד' ימ CR-V מקורי1,808.70לאהונדה

DFR55614Y20 - ש' - 20מגן בוץ קד' שמאל CX-30 מקורי195.7לאמאזדה

מקורי589.42לאפיג'ו 301 ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין-967673688013

V5H0805969A

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי608כןפולקסווגן גולף ש' - 21אחורי) - 21

BDEN56140V 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD -19 'מקורי212.62לאמאזדה 3 ש

F31013YUAA17 - 'מקורי1,187.75לאניסאן סנטרה ש' 17-19כנף קד' שמ

מקורי848.85לארנו קנגו 09-18ביטנה לכנף קדמי שמאל (קד') -820042649409

V5Q0413023GH17 - 'מקורי862כןסקודה אוקטביה ש' 17-19בולם זעזועים קד' שמ' = ימ

538110F04013- 'מקורי2,923.00כןטויוטה וורסו 13-18כנף קד' ימ

7136KP(ח) ש' 11-14ביטנה לכנף קדמי שמאל -11 RCZ מקורי3,691.20כןפיג'ו

57110XA05A9W(ח) ש' 08-11כנף קד' שמ' -08 B9 מקורי2,613.00כןסובארו

מקורי1,784.48לאשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות - 4233447317

מקורי2,872.67לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף קד' שמ' - 910881000019

D3644020 - מקורי2,248.92לאפורד אקספלורר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

663212L03007-12 '5כנף קד' ימD 07-12 'ש i30 מקורי1,596.00לאיונדאי

86810A400013- מקורי361.9כןקאיה קארנס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל



BDEN56130V 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD -19 'מקורי174.01לאמאזדה 3 ש

5370A94110- ('אח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי910לא15

KB8A507J1B17 - ש' 17-22קישוט ניקל ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי466.97כןמאזדה

V5658533439B917-20 מקורי563לאסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי עליון

GML450B51B(ח) קישוט עליון שמאל לסורג קדמי - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי85.61כן18

GML550B41B

קישוט עליון מרכזי ימין לסורג קדמי - 

17 (ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי92.97כן18

V5758536559B916 - מקורי123לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי עליון לסורג קדמי

KB8A5015117 - ש' 17-22תומך ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי148.83כןמאזדה

71122T7AJ0119 - ש' - 19מסגרת ניקל לסורג קדמי HRV מקורי3,512.82לאהונדה

B63B507J1A17 - 4/5קישוט תחתון לסורג קדמי ימיןD 13-18 'מקורי583.09כןמאזדה 3 ש

B63E50B51B

תושבת למסגרת תחתונה שמאל לסורג 

מקורי63כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18קדמי - 17

KA0J50B4115 - ש' 12-16קישוט ניקל תחתון ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי88.75כןמאזדה

KA0G50B31

קישוט ניקל מרכזי עליון לסורג קדמי - 

מקורי238.66כןמאזדה CX-5 ש' 1512-16

מקורי2,301.29לאשברולט טראקס ש' 13-16סורג קדמי מרכזי - 4253297113

865543X00011- (לפנס) ש' 11-15שפם ימין תחתון לסורג i35 מקורי71כןיונדאי אלנטרה

7452ZS08-12 -מקורי677.56לאפיג'ו 207 ש' 08-12סורג קדמי עליון

V565853653A9B9V 17-20 מקורי1,212.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

מקורי1,458.10לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי פנימי- 967787778009-14

55372918AD16 - (לפנס) מקורי575.6לאדודג' ראם 12-19שפם ימין תחתון לסורג

623104AM1B15 - סורג קדמיQ70 15-18 מקורי5,831.44לאאינפיניטי

B63B5016417 - 4/5כיסוי שמאל לסורג קדמיD 13-18 'מקורי32.77לאמאזדה 3 ש

מקורי1,175.19כןשברולט טראקס ש' 17-18מסגרת ניקל לסורג קדמי עליון - 9523514517

מקורי158כןטויוטה אוונסיס 09-14פס קישוט לסורג עליון ימין (ניקל) 5312505010-12

7211062R10ES517-19 מקורי3,935.10כןסוזוקי איגניס ש' 17-21סורג קדמי

מקורי206.26כןטויוטה אוונסיס 09-14פס קישוט לסורג עליון שמאל (ניקל) 5312605010-12

V5E085334317 - מקורי261כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי486.45כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סט שפם תחתון לסורג (לפנס) -161019438014

71127SJDE00(ח) ש' 06-09קישוט סורג קדמי ימין 06-09 FR-V מקורי417.69כןהונדה

623109NC0A16 - ש' 14-19סורג קדמי QX60 מקורי3,513.09לאאינפיניטי

8.64E+25(ח) מקורי1,359.00כןקאיה סורנטו ש' 03-06סורג קדמי -03

5812064R00000(ח) קרוסאובר 17-21פח משקפיים קד' שמאל - 17 SX4 מקורי270.4כןסוזוקי

86350A261013-15 5/סטיישן ש' 13-18(ח) סורג קדמיD מקורי1,854.50כןקאיה סיד

מקורי13,099.47לאשברולט סילברדו - 20סורג קדמי מושלם - 8467026720

7174261M100PG13 - קרוסאובר 13-16קישוט ניקל לסורג קדמי SX4 מקורי441.8כןסוזוקי

AF15KI07-11 'חליפי702.49כןקאיה ריו ש' 07-12כנף קד' שמ

AF160CV20 - 'חליפי3,071.79כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20כנף קד' ימ

AF160OP08-12 חליפי337.6כןאופל קורסה ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF161OP15- חליפי1,610.13כןאופל קורסה ש' 15-19כנף קד' שמ' עם חור לפנס

AF161VW06-10 'כנף קד' שמ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי860.02לא

AF163KI13 - חליפי336.02לאקאיה קארנס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF164MI08-15 ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי510.1כן

AF164SZ09- חליפי288.9כןסוזוקי ספלאש 09-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF165BM12- (קדמי) חליפי711.55כןב.מ.וו 500 ש' 12-16ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF166ME16 - 'כנף קד' ימE 16-22 קלאס W213 חליפי4,490.25כןמרצדס

AF166OP

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק אחורי -

חליפי283.16כןאופל אסטרה ברלינה ש' 1313-18

AF167MI18 - 'פס קישוט לכנף קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,821.60כן21

AF167VW06- ('אח) 'חליפי236.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמ

AF168FI

כנף קד' שמ' (ללא חורים לקישוט-

חליפי970.62כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14בוקסר) -07

AF168ME17 - 'כנף קד' ימ

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי5,597.65כן-19

AF168SK

 ,AMBITION) 18 - 'כנף קד' שמ

(STYLE18-21 חליפי1,610.10כןסקודה קארוק

AF168VW06-11 ('אח) חליפי236.88כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF169AU17 - 'ש' 15-21כנף קד' שמ Q7 חליפי5,306.02לאאודי

AF169MI17 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' שמ ASX חליפי1,093.95כןמיצובישי

AF169VW06- ביטנה לכנף קדמי (קד) ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי190.26כן

AF171HY19-20 חליפי267.89כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF172KI20 - 'חליפי539.92כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

AF172SU08-11 ש' 08-11ביטנה לכנף קדמי ימין B9 חליפי693.44כןסובארו

AF173RE20 - 'חליפי1,341.45כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' ימ

AF173SK14 - חליפי335.35כןסקודה יטי 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF174RE20 -  'חליפי1,341.45כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' שמ

AF174SK17 - 'חליפי590.66כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך כנף קד' שמ

AF175ME20 - 'ש' 20-כנף קד' ימ GLA H247 חליפי5,282.14כןמרצדס

AF175RE04-09 ('אח) 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 04-09 'חליפי249.44כןרנו מגאן ש

AF176HY08 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi800 08-21 חליפי432.53כןיונדאי

AF177ME20 - 'כנף קד' שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי8,506.02לאש' 15-20

AF178CV11- (ללא פנס צד) 'חליפי981כןשברולט ספארק 11-15כנף קד' ימ

AF178TO07-08 'חליפי667.18כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08כנף קד' שמ

AF17DC15-17 חליפי283.75כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

6FM74SZ0AB19 - מקורי3,630.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21סורג קדמי

G46L5016119 - מקורי99.85לאמאזדה 6  ש' - 19תומך שמאל לסורג קדמי

V7N0805932(ח) מקורי197כןסיאט אלהמברה ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -13

KD455071612-  ש' 12-16כיסוי עליון לפח חזית CX-5 מקורי121.29לאמאזדה

מקורי1,705.69כןפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי פנימי - 981413348016

V3V0853653JFOD(PHIV) 21 - מקורי1,418.00לאסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי

91123FL12018 - ש' - 18קישוט כסוף שמאל לסורג קדמי XV מקורי888לאסובארו

V2K580772416 - (לפנס) מקורי752כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20שפם ימין תחתון לסורג

V57A853761B2ZZ22 - מקורי1,086.00לאסקודה קארוק - 22קישוט ניקל לסורג קדמי

91165XC00A20 - מקורי402לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

V5LA8537612ZZ21 - מקורי752לאסקודה אניאק ש' - 21מסגרת לסורג קדמי

מקורי378.15לאטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל עליון שמאל לסורג קדמי-531240217013

86350N7100(ELITE) 21 - מקורי4,797.00כןיונדאי טוסון ש' - 21סורג קדמי

5312306040SE 18 - מקורי825.53לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט ימין לסורג קדמי

5310206280(XLE) 21 - מקורי4,169.37לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג מגן קדמי

מקורי1,256.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי ללא ניקל - 981602728017

981092149V(ח) V 15 - מקורי1,059.54כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג קדמי

91121FL511(2.5) 20 - ש' - 18סורג קדמי XV מקורי2,701.00לאסובארו

57707SJ16022 - מקורי722לאסובארו פורסטר - 19תומך לסורג קדמי



מקורי1,406.10כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי עליון לסורג קדמי - 983845528020

V2G0805071B18 - (לפנס) 5-שפם שמאל תחתון לסורגD 18 'מקורי350לאפולקסווגן פולו ש

98248178XT20 - מקורי1,194.61לאפיג'ו 208 ש' - 20קישוט שחור לסורג קדמי

V2G0805072B18 - (לפנס) 5-שפם ימין תחתון לסורגD 18 'מקורי350לאפולקסווגן פולו ש

96760385XT

כיסוי עליון לסורג קדמי (כיסוי מצננים) - 

מקורי756.34לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1414-16

DHN3507J0A20 - 4קישוט ניקל ימין לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי718.55לאמאזדה 2 ש

71140SEA00003-07 (לפנס) מקורי242.21לאהונדה אקורד ש' 03-08שפם ימין תחתון לסורג

1675868580

סט קישוטים לסורג קדמי ימין + שמאל -

מקורי2,518.75לאפיג'ו 3008 17-21 21

98367693TN21 - מקורי2,970.18לאפיג'ו 3008 17-21סורג קדמי

V5NA853651BCZLL20 - מקורי1,333.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג קדמי

96694041

 5D -09 (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

(ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי31.58כן

מקורי145.72לאאופל אדם 3D ש' 14-17שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -1335531014

B5L08536689B910- מקורי371לאסקודה יטי 10-13סורג קדמי

AF17RE

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי708.57כןרנו קליאו

AF180FI10- 'חליפי705.17כןפיאט דובלו ש' 10-18כנף קד' ימ

AF180SKV 17-20 חליפי379.95כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF182AU20 - '4/5כנף קד' ימD 20 - 'ש A3 חליפי3,900.62כןאודי

AF182BM10- ש' 10-12כנף קד' שמ' עם חור X1 חליפי1,186.02לאב.מ.וו

AF183OP20 - חליפי486.02לאאופל קורסה ש' - 20תומך לכנף קדמית ימין

AF183TO08-09 'חליפי712.8כןטויוטה קורולה ש' 08-10כנף קד' ימ

AF185AU17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל Q2 חליפי658.75כןאודי

AF186AU17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין Q2 חליפי658.75כןאודי

AF186MI13- חליפי736.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי שמאל בתא מנוע

AF187OP16 - חליפי368.02לאאופל אסטרה ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF18AL10- 'חליפי1,286.02לאאלפא מיטו 10-16כנף קד' ימ

AF18AU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' ימ Q3 חליפי3,614.20כןאודי

AF18HY20 - חליפי1,645.60כןיונדאי סונטה ש' - 20קישוט עליון לכנף קדמית ימין

AF190PE15- חליפי1,180.96כןפיג'ו 108 ש' 15-20כנף קד' ימ'+חור

AF190TO(4WD) 06- חליפי256כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF191VW08- חליפי364.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF198FI10 - חליפי486כןפיאט דובלו ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF198SZ15 - חליפי1,283.31כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי שמאל ללא חור

AF199HY11- ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין i10 חליפי359כןיונדאי

AF1MG14 - חליפי145.64כןאם ג'י 3 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF201KI10- חליפי332.66כןקאיה סול ש' 10-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF204CI13- 'חליפי1,101.29כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף קד' ימ

AF204CV11- חליפי124.02לאשברולט ספארק 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF205CI13- 'חליפי1,101.29כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף קד' שמ

AF207FO00-05 חליפי246.69כןפורד פוקוס ש' 00-05ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF20TO12 - חליפי256.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF210TO97-08 חליפי172.14כןטויוטה היאס ש' 97-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF213TO99-02 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

חליפי221.01כן02

AF214VW20 - 'חליפי1,702.61כןפולקסווגן טי קרוס - 20כנף קד' שמ

AF21DCV 15 - חליפי451.92כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF21SK05- 'חליפי648.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08כנף קד' שמ

AF21SU08- 'ש' 08-13כנף קד' ימ B3 חליפי1,436.02לאסובארו

AF220TO07- (יבוא אישי אמריקאי) 'חליפי784.21כןטויוטה קאמרי ש' 07-11כנף קד' שמ



AF221CV17 - חליפי1,509.01כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות

LR061383(ספורט) מקורי7,013.32לארובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' ימ' - 14

A206880010021 - 'כנף קד' שמ

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי5,288.00לא21

A206880020021 - 'כנף קד' ימ

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי5,288.00לא21

59110FJ01013- מקורי284לאסובארו אימפרזה 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,423.93לאב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי ימין - 5171734079617

מקורי1,194.59לאאופל קורסה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין - 982946448020

631019850R15- 'מקורי1,416.23לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כנף קד' שמ

10292956SEPP18 - 'ש' 18-23כנף קד' ימ ZS מקורי1,694.84לאאם ג'י

57120FJ0419P13- מקורי999לאסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' שמ'  עם חור

7765065J00ZJ306-11 'מקורי631.5לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' שמ

7136T105- מקורי528.36כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

7232268L0011- מקורי201.4כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

638131788R13- 'מקורי1,325.67לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף קד' שמ

625B42063R13 - 'מקורי874.23לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך כנף קד' ימ

631013206R16- מקורי1,052.63לארנו קדג'אר 16-20כנף קדמית שמאל

מקורי685.89לאב.מ.וו 300 ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 5171726074013

F31005DAMB18 - 'כנף קד' ימQX30 18-19 מקורי3,511.58לאאינפיניטי

מקורי408.43לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי שמאל 1072978018-21

106369400D21 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין S מקורי425.43לאטסלה מודל

638412346R16 - מקורי490.11לארנו טווינגו ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

638456610R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) 

4D 17-2117-23 '4 שD מקורי748.28לארנו גרנד קופה

620430255R13 - 5תומך לכנף קד' ימיןD 13-19  מקורי740.24כןרנו קליאו

638425342R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) 17-

מקורי877.33כןרנו גרנד קופה 4D ש' 2117-23

מקורי132.92לאשברולט ספארק 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל 9523834511-12

7248184A0099-08 מקורי700.9לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18ביטנה לכנף קדמי ימין

631232841R13 - מקורי1,676.73כןרנו קנגו 09-18תומך כנף קדמי שמאל

מקורי1,427.91לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כנף קד' שמ' עם חור לאיתות -9548368711

7722079J005PK11- '4/5קשת לכנף קד' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי796.6כןסוזוקי

538750F021-09 מקורי697כןטויוטה וורסו 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי23.69כןשברולט ספארק 11-15מגן בוץ קד' ימין -11 (ח)96686856

638611KA6A10- 'מקורי1,704.66כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף קד' שמ

5761179J1008- (עם חורים לקשת) '4/5כנף קד' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי788.5לאסוזוקי

96894154

קישוט לכנף קד' ימ' (תריס אוורור)  -08 

(ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי72.89כן

66311J701019 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' שמ' עם איתותD מקורי2,736.00כןקאיה סיד

48510K0080(רגיל) מקורי1,310.68לאטויוטה יאריס ש' - 20בולם זעזועים קד' ימ' - 20

5.38E+16521 - 'מקורי7,606.00כןטויוטה היילנדר - 21כנף קד' ימ

F41C04CLAA15 - 'טרייל ש' 15-23תפס לכנף קד' ימ X מקורי488.19לאניסאן

60211T5RA00ZZ15- מקורי2,432.57כןהונדה ג'אז ש' 15-19כנף קדמית ימין

66310P200021 - 'מקורי5,036.20כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף קד' שמ

7.51E+4521 - 'מקורי617.48כןטויוטה היילנדר - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

54660F152019 - 'מקורי1,134.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם זעזועים קד' ימ

53812KK05015- 'מקורי3,809.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קד' שמ

86812R000021 - מקורי1,111.10כןקאיה קרניבל ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

PK38942K00EP19 - ש' - 19סט מגני בוץ קדמי + אחורי RAV-4 מקורי350לאטויוטה



66311R000021 - 'מקורי2,801.40כןקאיה קרניבל ש' - 21כנף קד' שמ

מקורי171.37כןטויוטה פריוס ש' 07-12גומיה לכנף קדמית שמאל - 538674703007

66311D400016 - 'מקורי3,051.60לאקאיה אופטימה ש' 16-20כנף קד' שמ

מקורי327.83לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן בוץ קד' ימין - 19 (רפידה לבטנה)5385102220

86811H650021 - מקורי945כןיונדאי אקסנט 19-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

60261TEZT00ZZ18 - '4כנף קד' שמD -18 'מקורי4,316.75לאהונדה סיווק ש

64577C800015 - תומך ברזל לכנף קדמית שמאלi20 15-20 מקורי579לאיונדאי

53806YP070(סהרה) מקורי1,647.76כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20

53087YP010(סהרה) מקורי3,263.89כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' ימ' - 20

86811Q000021 - ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 - 21 מקורי936כןיונדאי

87711R211022 - 'מקורי549.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' שמ

66310S100019 - 'מקורי3,324.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כנף קד' שמ

68376701AD21 - מקורי1,646.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

756020H02022 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' שמ X מקורי1,666.98לאטויוטה אייגו

537130H020

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי250.11לאטויוטה אייגו X ש' - 2222

638408430RV 18 - מקורי543.34כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

86812CV00023 - ש' - 23ביטנה לכנף קדמי ימין EV6 מקורי794.1לאקאיה

מקורי6,562.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כנף קד' ימ' - 538011647022

66311N900021 - 'מקורי2,853.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף קד' שמ

87711AT10023 - 'מקורי988.5לאקאיה נירו 16-23קשת לכנף קד' שמ

מקורי7,755.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22כנף קד' ימ' - 538114234022

86811AT00023 - מקורי555.9לאקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

877123U00012- 'מקורי838.3כןקאיה ספורטג' ש' 13-15קשת לכנף קד' ימ

7420A096WC11- 'קשת נוי לכנף קד' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,108.00לא15

V2K782110621 - 'מקורי2,732.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כנף קד' ימ

V8Y0821106A20 - '4/5כנף קד' ימD 20 - 'ש A3 מקורי4,269.00לאאודי

V6R0413031BF13 - 'מקורי857כןסקודה ראפיד ש' 13-18בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

V8Y0821172N20 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי560לאאודי

מקורי1,974.00לאטויוטה פריוס ש' 13-15כנף קד' ימ' -538014710013

638449610R14 - מקורי1,093.62כןרנו טראפיק ש' 14-22ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

V83A821172F19 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין Q3 מקורי995לאאודי

V82A809958T19 - ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין A1 מקורי493לאאודי

868121R00011-13 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין i25 מקורי815לאיונדאי אקסנט

D1ZE521R0A17 - ש' 17-21תומך ימין לכנף קדמית CX-3 מקורי180.48לאמאזדה

V81A80741017 - ש' 17-22מתאם קשת ימין למגן קד Q2 מקורי128לאאודי

5220H94214-19 'מקורי1,313.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף קד' ימ

638429560R13-17 ('אח) מקורי523.52לארנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי ימין

91112FJ10112 - 'ש' 12-17קשת לכנף קד' ימ XV מקורי990לאסובארו

53876024705D 13- ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי680לא15

V57A821105A

 ,AMBITION) 18 - 'כנף קד' שמ

(STYLE18-21 מקורי1,789.00לאסקודה קארוק

מקורי1,456.54לאב.מ.וו 120 ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171743664520

68103308AF14 - 'מקורי2,142.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' ימ

663212V01011- 'מקורי1,034.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16כנף קד' ימ

V4KE853718AGRU19 - 'מקורי2,041.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לכנף קד' ימ

V57A82143218 - 'מקורי71לאסקודה קארוק 18-21תומך לכנף קד' ימ

868122V000(ח) מקורי985כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין -11

87771B210014- 'מקורי458.5לאקאיה סול ש' 14-18פס קישוט לכנף קד' ימ



B5L082114114 - מקורי90לאסקודה יטי 14-18תומך פחית כנף קדמית שמאל

86812D450018 - מקורי1,144.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,197.55לאפיג'ו 208 ש' 12-14כנף קד' ימ' - 967297148012

5220AT6820 - מקורי2,692.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' ימ' עם חור לאיתות

מקורי901.11לאפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ' - 245606821

V658809958B20 - מקורי327כןסקודה קאמיק - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

5220J88113- מקורי1,892.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' שמ' + חור לקשת

V6F9821328A18 - מקורי56כןסיאט ארונה ש' - 18תומך כנף קדמית ימין

AF2DG07-09 'חליפי350כןדודג' קאליבר 07-09כנף קד' שמ

AF302HO05-08 חליפי379.05כןהונדה ג'אז ש' 02-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF302NI14 - חליפי357.16כןניסאן נוט ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי ימין

AF303SU12 - 'ש' 12-17קשת לכנף קד' ימ XV חליפי871.2כןסובארו

AF313SU17 - חליפי1,291.05כןסובארו אימפרזה ש' 17-18כנף קד' שמאל

AF315HY11 - חליפי596.02לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF316HY11 - חליפי571.3כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין

AF324HO15 - חליפי791.21כןהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF32SK08-  'חליפי2,097.66כןסקודה סופרב ש' 08-13כנף קד' ימ

AF331HO17- 5כנף קדמית ימיןD 17-22 'חליפי1,641.81כןהונדה סיווק ש

AF343HO12 - ביטנה לכנף קדמי ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי587.62כן

AF347MA02-04 חליפי168.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04ביטנה לכנף קדמי ימין

AF348HO1.0L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 17-22 'חליפי487.54כןהונדה סיווק ש

AF349HO1.0L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 17-22 'חליפי955כןהונדה סיווק ש

AF34OP16 - חליפי1,645.13כןאופל אסטרה ש' 16-19כנף קד' שמ' ללא חור

AF353PE11- 'חליפי853.69כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13כנף קד' שמ

AF357MA4D 04-08 '4כנף קד' שמD 04-09 'חליפי590כןמאזדה 3 ש

AF35IS97-02 'חליפי756.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02כנף קד' שמ

AF363PE14 - חליפי312כןפג'ו 308 ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF367PE17 - 'חליפי2,360.54כןפיג'ו 3008 17-21כנף קד' שמ

AF368CI15-18 'חליפי1,490.14כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף קד' שמ

AF372MA4/5D 07-11 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-14 'חליפי172כןמאזדה 2 ש

AF38CH14 - 'חליפי2,267.63כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' שמ

AF394TO13- ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל RAV-4 חליפי641.63כןטויוטה

AF39SK10- חליפי211.85כןסקודה יטי 10-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF3MG18 - 'ש' 18-23פס קישוט לכנף קד' שמ ZS חליפי357כןאם ג'י

AF417TO10- ביטנה לכנף קדמי ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי418.95כן12

AF41IS2 ללא חורWD 03-06 'חליפי904.21כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07כנף קד' ימ

AF437TO15-19 חליפי794כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

AF442TO16 - 'חליפי2,285.27כןטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' שמ

AF447FO14- 'חליפי1,301.76כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' ימ

AF44BM06-08 'ש' 05-09כנף קד' שמ X3 חליפי2,560.02לאב.מ.וו

AF450TO09 - חליפי487.9כןטויוטה וורסו 09-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF456FO15 - חליפי1,759.00לאפורד אדג' ש' 15-18כנף קד' שמאל

AF45CV4/5D 03-08  4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 03-10 'חליפי123.17לאשברולט אופטרה ש

V8Y083790220 - 4/5טפט לדלת קד' ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי387לאאודי

BP4K508W3B(ח) 4טפט לדלת קד' שמ' ניצב 04-08D 04-09 'מקורי111.64כןמאזדה 3 ש

5700B67213- מקורי5,050.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלת קד' ימין

מקורי224.91לאפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי למראה חיצונית ימ' -161070808014

V5E5833051B4D 13- 'מקורי7,753.00כןסקודה אוקטביה 13-16דלת אח' שמ



מקורי304.33כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר תחתון דלת אחורית ימ' - 231590020

מקורי4,020.30כןטויוטה היאס ש' 08-12דלת קד' שמ' 670022618008-09

BN8V508V2(ח) 4טפט לדלת אח' ימ' קשת 04-08D 04-09 'מקורי124.51כןמאזדה 3 ש

824215FA1A

ציר תחתון דלת קדמית = אחורית שמ' -

מקורי185.55כןניסאן מיקרה - 20 20

דלת קד' שמ' 07-10 (ח)96896991

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי3,231.31כן

55372019AG20 - 'מקורי9,000.00לאדודג' ראם - 20דלת אח' שמ

9008S2(ח) מקורי6,176.91כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת הזזה ימ' (ללא חלון) - 09

BP4K508W4B(ח) 4טפט לדלת אח' שמ' ניצב 04-08D 04-09 'מקורי108.89כןמאזדה 3 ש

V4M0833052E17 - 'ש' 15-21דלת אח' ימ Q7 מקורי13,221.00לאאודי

9101GG

ידית חיצונית דלת שרות צדדי ימ' 08-

מקורי461.24לאסיטרואן ג'אמפי 1108-11

863623W00010- 'מקורי176.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12טפט קשת לדלת קד' שמ

V575837644JV116 - מקורי336כןסיאט אטקה ש' 16-21טפט קשת לדלת קד' ימין

V5C6831056K11- מקורי5,856.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15דלת קד' ימין

22919746V 14 - 'מקורי1,019.70לאשברולט סילברדו 13-19זכוכית מראה חיצונית ימ

5700B48413- דלת קד' ימין ללא חור למנעול

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,478.00כן16

91031FE472WG(ח) מראה חיצונית שמ' 03-07

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,537.00כן08

877320X00008-12 'ש' 08-14פס קישוט לדלת אח' ימ i10 מקורי458לאיונדאי

8472861M005PK15 - מקורי426.4כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי125.41לאשברולט ספארק 15-18מעצור דלת קדמית ימין = שמאל - 4253321515

76251TZAJ01ZF20 - מקורי581.69לאהונדה ג'אז ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

V5E1857508AK17 - 'מקורי1,753.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית ימ

760041J00009 - דלת קד' ימיןi20 09-12 מקורי2,785.00לאיונדאי

863911G001(ח) מקורי62.3כןקאיה ריו ש' 07-12טפט ניצב דלת אח' קדמית ימ' -07

V6F1857507T9B9V 17 - 'מקורי694כןסיאט איביזה  ש' 17-22מראה חיצונית שמ

V8P4831051A(ח) ש' 09-11דלת קד' שמ' -09 A3 מקורי4,730.00כןאודי

98010234XT(ח) מקורי1,555.89כןסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון שחור לדלת קד' ימ' -15

V4K0831052A18-22 ש' 18-22דלת קד' ימין A6 מקורי11,205.00לאאודי

98010237XT15- 'מקורי1,118.88לאסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון שחור לדלת אח' שמ

מקורי550.74כןפורד מונדאו ש' 01-07מסגרת לסורג קד' 06-07 ניקל (ח)1379371

86350F101016-18 מקורי2,965.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי עם ניקל מבריק

5310160B91(דגם מפואר) סורג קדמי 14-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,971.00כן21

86360G600017-20 כיסוי עליון לסורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי297.3כן

מקורי10,775.75לאשברולט בלייזר - 19סורג קדמי מושלם עם ניקל - 8461243619

622569893RIntens type 17-21 4 ש' 17-23סורג קדמי חיצוניD מקורי2,858.65לארנו גרנד קופה

71129SMGE5106- 5/3תומך שמאל לסורג קדמיD 06-12 'מקורי153.95לאהונדה סיוויק ש

מקורי2,706.17לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סורג קדמי פנימי - 8446024518

AH107FO09- חליפי198.84כןפורד פיאסטה ש' 09-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH107KI16 - חליפי5,806.02לאקאיה פורטה 13-18מכסה מנוע

AH112HY18 - ציר שמ' למכסה מנועi30 - 18 חליפי56.02לאיונדאי

AH117RE3D 13- 3/5מכסה מנועD/CW 10-16 'חליפי2,633.26כןרנו מגאן ש

AH117TO13 - ש' 13-18פלסטיק טורפדו ימין RAV-4 חליפי133.63כןטויוטה

AH119SK13- חליפי2,774.70כןסקודה יטי 14-18מכסה מנוע



AH120KI10 - חליפי140.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH124FI10- חליפי1,323.39כןפיאט דובלו ש' 10-18מכסה מנוע

AH124RE20 - חליפי4,388.71כןרנו גרנד סניק ש' - 20מכסה מנוע

AH125FI12- חליפי1,616.81לאפיאט פנדה ש' 12-18מכסה מנוע

AH127HY16 - חליפי2,860.02לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מכסה מנוע

AH12MI20 - ש' - 20מכסה מנוע ASX חליפי4,496.50כןמיצובישי

AH130HY16 - חליפי304.49כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר שמ' למכסה מנוע

AH130KI18 - חליפי7,269.49כןקאיה סטוניק - 18מכסה מנוע

AH133FO08-11 חליפי930כןפורד פוקוס ש' 08-11מכסה מנוע

AH13CV4/5D 03-08 מכסה מנוע

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי906.02לא5

AH141FO09- חליפי1,977.08כןפורד פיאסטה ש' 09-12מכסה מנוע

AH142MA09 -  4/5ציר שמ' למכסה מנועD 09-13 'חליפי58.75כןמאזדה 3 ש

AH143MA09 -  4/5ציר ימ' למכסה מנועD 09-13 'חליפי77.75כןמאזדה 3 ש

AH14VO14 - ש' 08-17מכסה מנוע XC-60 חליפי6,625.50כןוולוו

AH14VW08- חליפי1,970.57כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10מכסה מנוע

AH15CH19 - חליפי11,200.45כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מכסה מנוע

AH15KI07- חליפי2,834.28כןקאיה קרניבל ש' 07-10מכסה מנוע

AH169MA13- ציר שמ' למכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי69.66כן18

AH16CV4D 05-10 4מכסה מנועD 03-10 'חליפי1,300.24כןשברולט אופטרה ש

AH170NI14 - חליפי2,651.92לאניסאן אלטימה ש' 14-15מכסה מנוע

AH17AU09-10 ש' 09-11מכסה מנוע A3 חליפי2,994.38כןאודי

V658809957D20 - מקורי327כןסקודה קאמיק - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

9076840300

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי413.46לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 1919

V5F0809957F13- (אחורי) מקורי656לאסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי546.38לאטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין - 20 (חשמלי)5387547090

מקורי2,172.03לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14כנף קד' ימ' -5052062610

553000123AADYJ23 - 'מקורי2,363.30לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23כנף קד' ימ

5XT69RXFAC17 - 'מקורי1,490.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי504.56לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08המשך קשת לכנף קד' ימ' - 2593775503

מקורי782.33לאפיג'ו 3008 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 982528208017

V2Q0413031AJV 17 - 'מקורי887כןסיאט איביזה  ש' 17-22בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

7407A08717 - ש' 17-19קישוט ניקל לכנף קדמית שמאל ASX מקורי663כןמיצובישי

V8V0821106LSPORTBACK 16-19  'ש' 12-19כנף קד' ימ A3 מקורי2,860.00לאאודי

JR3Z16006BGT 18 - 'מקורי3,056.05לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' שמ

V80A853718JGRU21- 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ Q5 מקורי2,104.00לאאודי

JR3Z16005BGT 18 - 'מקורי3,483.70לאפורד מוסטנג 18-22כנף קד' ימ

66311J700019 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' שמ' ללא איתותD מקורי2,736.00לאקאיה סיד

מקורי2,289.08כןפיג'ו 2008 13-19כנף קד' שמ' - 16 (ח)9822104980

631014484R(ח) 3D 13- '3/5כנף קד' שמD/CW 10-16 'מקורי762.06כןרנו מגאן ש

V5FA809957J

ביטנה אחורית לכנף קידמית שמאל - 

מקורי305כןסיאט לאון ש' - 2020

50551161

ביטנה לכנף קידמית שמאל חלק אחורי -

מקורי1,462.22לאאלפא רומאו סטלביו 17-22 17

מקורי782.61לאוולוו XC90 ש' 15-22פס קישוט לכנף קד' שמ' - 3979728715

7400A671V 18 - 'פס קישוט לכנף קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,080.00לא21



V65807511120 - מקורי107לאסקודה קאמיק - 20סט מגן בוץ קדמי ימין + שמאל

86832F100116 - מקורי154.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ קד' ימין

5220K68515- 'מקורי2,924.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' שמ

66311B200014- 'מקורי2,539.30לאקאיה סול ש' 14-18כנף קד' שמ

5370B88413- מקורי1,387.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

638139434R

פס קישוט לכנף קד' שמ' (קדמי) -12 

מקורי731.79כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

V5FF809957B

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי610כןקופרה פורמנטור - 21אחורי) - 21

86831F100116 - מקורי154.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ קד' שמאל

663213W10010- מקורי2,583.70לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' ימ' עם חור לפנס איתות

53811KK03015- מקורי3,809.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קדמית ימין

מקורי1,619.74לאטויוטה BZ4X ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין - 538754213022

64525D900016 - (פחית) 'מקורי103.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך לכנף קד' ימ

64515D900016 - (פחית) 'מקורי41.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תומך לכנף קד' שמ

54650Q0AB021 - 'בולם זעזועים קד' שמi20 - 21 מקורי1,257.00לאיונדאי

86811GI00021 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל EV 5 מקורי1,948.00כןיונדאי איוניק

87712GI11021 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ EV 5 מקורי992לאיונדאי איוניק

638400004R15-17 מקורי694.71לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

68360833AB20 - מקורי2,298.00לאדודג' ראם - 20כנף קד' שמ' עם חורים לקשת

מקורי4,032.40לאסאנגיונג רקסטון - 18כנף קד' ימ' - 518213600018

87712J9NA0SAW(חשמלי) מקורי1,018.00לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 21

868123D00002-05 מקורי310.8לאיונדאי סונטה ש' 02-05(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

87711J9NA0SAW(חשמלי) מקורי1,018.00לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 21

86812L1110V 20 - מקורי1,558.00לאיונדאי סונטה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

66311Q045022 - 'מקורי2,886.00כןיונדאי באיון ש' - 22כנף קד' שמ

V6V082110615- 'מקורי1,185.00לאסקודה פביה ש' 15-21כנף קד' ימ

מקורי3,962.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף קד' ימ' - 538010226019

מקורי1,325.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538750271019

מקורי2,276.85לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21כנף קד' שמ' - 1335518712

7560142170C0

 - E-MOTION קשת לכנף קדמית ימין

מקורי837לאטויוטה RAV-4 ש' - 1919

מקורי4,678.30לאפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' שמ' - 14 (דגם קסטום)2071827

מקורי2,462.28לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21כנף קד' ימ' - 1335518812

מקורי1,578.90לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177730082015

8975497420V 21 - 'מקורי2,386.27לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' שמ

מקורי6,459.23לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כנף קד' ימ' - 4100793097218

638123878R21 - 'מקורי855.36כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף קד' ימ

89754974812X4 21 - מקורי2,386.27לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' שמ' ללא חור

A213880011816 - 'כנף קד' שמE 16-22 קלאס W213 מקורי5,148.97לאמרצדס

מקורי1,496.00לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14כנף קד' ימ' (בלי חורים לקשת) -576008089008

GHP952211A13- כנף קד' שמ' ללא חור לפנס איתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי944.58לא18

KD5351W20C12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף קד' ימ CX-5 מקורי459.94לאמאזדה

CG1551PB1A(ח) מקורי17.05כןמאזדה 5 ש' 10-18פס קישוט לכנף קד' ימ' -10

CG1551PC1A(ח) מקורי66.61כןמאזדה 5 ש' 10-18פס קישוט לכנף קד' שמ' -10

86350T103021 - ש' - 21סורג קדמי G80 מקורי4,934.00לאגנסיס

מקורי524.5לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22כיסוי עליון לסורג קדמי - 601013540022

מקורי8,348.08לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08סורג קדמי +ניקל 8468907003-08



מקורי2,626.18לאלקסוס LS ש' 07-21סורג קדמי - 531005090010

V8V5807183

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 14 

4D12-19 'ש A3 מקורי112לאאודי

98358862VD21 - ש' - 21קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי  C-4 מקורי655.94לאסיטרואן

71103TR0A00(ח) 4תומך מרכזי לסורג קדמי -12D 12-17 'מקורי196.95כןהונדה סיווק ש

V82A8536519B919 - ש' - 19סורג קדמי A1 מקורי4,073.00לאאודי

1627679580V 19 - מקורי1,433.80לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי

V7LA853651BLDBV 15 - סורג קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי3,438.00לא15-22

V8V3853651AB3FZ5D 17 - ש' 12-19סורג קדמי A3 מקורי7,431.00לאאודי

5UP86RXFAB17 - מקורי803לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23סורג קדמי

623876347R

קישוט אמצעי שמאל לסורג קדמי - 18 

מקורי77.99כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23(ח)

מקורי150.05כןאופל אדם 3D ש' 14-17שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -1335530714

מקורי2,159.80לאוולוו XC-60 ש' 18-21סורג קדמי - 3229607018

D51G50B4121 - ש' 17-21קישוט ניקל עליון ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי362.46כןמאזדה

71124TL0G5112- מקורי265.11כןהונדה אקורד ש' 12-15קשוט עליון שמאל לסורג קדמי

מקורי3,547.29לאוולוו XC-40 ש' 18-23סורג קדמי - 3236535518

מקורי371.6כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17(ח) מסגרת סורג קדמי -9669476111

מקורי2,667.50לאפורד פיאסטה ש' 13-18סורג קדמי-177825713

מקורי1,524.17לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי עליון - 898284521117

V82A8070819B919 - ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי A1 מקורי1,024.00לאאודי

71123T1GG0113-15 ש' 13-18קישוט ניקל ימין לסורג קדמי CR-V מקורי462.31כןהונדה

V82A807571A19 - (לפנס) ש' - 19שפם שמאל תחתון לסורג A1 מקורי1,056.00לאאודי

V8Y0853651ARN44/5סורג קדמי - 20 סדאןD 20 - 'ש A3 מקורי3,856.00לאאודי

71125T1VE0116- ש' 13-18קישוט תחתון לסורג קדמי ניקל CR-V מקורי1,324.20לאהונדה

8975512920

 ,+LS) 21 - קישוט עליון לסורג קדמי

(  LSE21 - 'מקורי534.2כןאיסוזו די. מקס ש

71124T1VE0116- ש' 13-18סורג קדמי פנימי תחתון CR-V מקורי939.23כןהונדה

V80A853651LRP5V 17-20 ש' 17-22סורג קדמי Q5 מקורי9,589.00לאאודי

863502K55014 - מקורי746לאקאיה סול ש' 14-18סורג קדמי + מסגרת שחור

מקורי522כןפיאט סדיצ'י ש' 12-14סורג קדמי- 7175025212-13

8975512680

 ,+LS) 21 - קישוט תחתון לסורג קדמי

(  LSE21 - 'מקורי697.39לאאיסוזו די. מקס ש

V81A80708117 - ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי Q2 מקורי335לאאודי

623100X800(ח) מקורי1,512.60כןניסאן טראנו ש' 00-05סורג קדמי 02-05

V81A805607C17 - (לפנס) ש' 17-22שפם שמאל תחתון לסורג Q2 מקורי360לאאודי

71124TEDT0117 - 5קישוט ימין לסורג קדמיD 17-22 'מקורי695.21כןהונדה סיווק ש

62320BG00A09-11 מקורי755.27כןניסאן מיקרה ש' 06-11סורג קדמי ימין+מסגרת ניקל

מקורי1,766.68לאב.מ.וו X1 ש' 13-21שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 5164734250115

V83A805608A19 - (לפנס) ש' - 19שפם ימין תחתון לסורג Q3 מקורי449לאאודי

91578T0A00313 - ש' 13-18תפס לסורג קדמי CR-V מקורי64כןהונדה

V83F853651RU619 - ש' - 19סורג קדמי Q3 מקורי7,268.00לאאודי

71125TEAT0118 - 4קישוט תחתון לסורג קדמיD -18 'מקורי938.6כןהונדה סיווק ש

623106FR0D4X4 18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי1,984.05כןניסאן

71121TARG5018 - מקורי2,604.01לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג קדמי

V4KE8070819B919- מקורי351לאאודי אי-טרון - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

V5J0853668C9B911- (שחור) מקורי272לאסקודה פביה ש' 08-14סורג קדמי

V83A8070819B919- ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי Q3 מקורי1,024.00לאאודי

71151T7JH0015 - ש' 15-18תומך ימין לסורג קדמי HRV מקורי200.97לאהונדה

623104CE1A15 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי ללא חור למצלמה X מקורי2,949.13לאניסאן



623306LB0A20 - מקורי2,755.17לאניסאן סנטרה ש' - 20תריס כונס אוויר לסורג קדמי

623102515R21 - מקורי1,861.76כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי

8975512932

 ,+S , S) 21 - סורג קדמי פנימי עליון

( +LS21 - 'מקורי901.38לאאיסוזו די. מקס ש

מקורי11,967.65לאלקסוס NX ש' 15-23סורג קדמי - 531017811018

A253888850020 -  סורג קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,494.14לאש' 15-21

A205880268315 - סורג קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,112.64לא14-21

מקורי1,875.46לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג קדמי ניקל ימין - 5111730310813

104702100E21 - ש' - 21סורג קדמי X מקורי248.92לאטסלה מודל

863660X00008-09 ש' 08-14סורג קדמי שחור i10 מקורי621לאיונדאי

8975512650( +S , S) 21 - מקורי697.39לאאיסוזו די. מקס ש' - 21קישוט ניקל לסורג קדמי

A177880680319 - ש' -19סורג קדמי עם ניקל A קלאס W177 מקורי8,416.58לאמרצדס

מקורי1,506.80לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג קדמי שחור שמאל - 5113729448513

622234EA0A14 - מקורי171.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

מקורי1,875.46לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג קדמי שחור ימין - 5113729448613

42615979V 17 - מקורי952.45לאשברולט טראקס ש' 17-18סורג קדמי עליון

מקורי276לאפיאט 500X ש' 15-18שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) -5193765715

735614549

סורג קדמי +סמן יצרן (ניקל מבריק) -

מקורי2,572.00כןפיאט 500X ש' 1515-18 (ח)

AF223BM19 - חליפי995כןב.מ.וו 300 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF223FO06-11 חליפי256.02לאפורד פוקוס ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF224KI16 - 'חליפי2,806.02לאקאיה אופטימה ש' 16-20כנף קד' שמ

AF225KI16 - 'חליפי2,806.02לאקאיה אופטימה ש' 16-20כנף קד' ימ

AF228CV16 - חליפי841.08כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF22IS4WD -12 'חליפי1,295.00כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' שמ

AF22SK08- 'חליפי882כןסקודה פביה ש' 08-14כנף קד' ימ

AF234BM17 - 'חליפי6,330.10כןב.מ.וו 500 ש' - 17כנף קד' ימ

AF23BM96- 'חליפי678.44כןב.מ.וו 500 ש' 97-03כנף קד' שמ

AF23DG20 - חליפי2,183.10כןדודג' ראם - 20כנף קד' שמ' עם חורים לקשת

AF240TO12- 'חליפי506.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14כנף קד' שמ

AF243VW14- 'כנף קד' ימ

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

חליפי2,657.12כן17

AF244BM17 - חליפי968.44כןב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי ימין חלק קדמי

AF248VW10- 'חליפי3,806.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12כנף קד' ימ

AF249HY12- חליפי526.02לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF24BM97-02 'חליפי685.29לאב.מ.וו 500 ש' 97-03כנף קד' ימ

AF24KI06-09 חליפי557.87לאקאיה ספורטג' ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF253VW13-16 חליפי582.5כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי שמאל קדמית

AF25DCV 15 - 'חליפי860.6כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

AF25NI11- חליפי257.04כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF264HO02-08 'חליפי986.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08כנף קד' שמ

AF265TOV 19 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 19 - 'חליפי1,456.02כןטויוטה קורולה ש

AF266HO03-07 'חליפי1,674.57כןהונדה אקורד ש' 03-08כנף קד' ימ

AF268HO03-06 'ש' 03-08כנף קד' ימ CR-V חליפי364.41לאהונדה

AF269FI07- (קצר) 'חליפי736.45כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לקורה שמ

AF269TO14 - 'חליפי185.01כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך כנף קד' ימ

AF26SK08-11 חליפי256.02לאסקודה פביה ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF272VW17 - 'חליפי3,006.45כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' שמ

AF273HO06-12 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 06-12 'חליפי195.58כןהונדה סיווק ש

AF273VW17 - 'חליפי3,003.98כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' ימ

AF274VW

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

חליפי510כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23אחורי) -15

AF279KI13 - חליפי1,956.02לאקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' שמ' עם חור

AF280FI08 - 3תומך כנף קדמי ימיןD 08-20 500 חליפי92.2כןפיאט

AF282HO03-07 חליפי396.96כןהונדה אקורד ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF283KI17 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD/4D 17-22 'חליפי254.6כןקאיה ריו ש

AH181FO11- ציר שמ' למכסה מנוע

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי149.31כן

AH191TO15 - חליפי253.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21ציר שמ' למכסה מנוע

AH196TO08-09 חליפי64לאטויוטה היאס ש' 08-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH20SU19 - חליפי253.72כןסובארו פורסטר - 19ציר ימ' למכסה מנוע

AH211TO(אלומיניום) חליפי9,658.93כןטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה מנוע - 18

AH22NI08-10 4/5ציר ימ' למכסה מנועD 08-11 'חליפי53.16כןניסאן טידה ש

AH22SK08- חליפי2,357.20כןסקודה סופרב ש' 08-13מכסה מנוע

AH232FI14- חליפי3,506.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מכסה מנוע

AH235FI16 - חליפי1,806.02לאפיאט טיפו ש' 16-18מכסה מנוע

AH23SU12 - ש' 12-21מכסה מנוע BRZ חליפי7,993.40כןסובארו

AH24CV10-  חליפי2,245.87כןשברולט ספארק 11-15מכסה מנוע

AH26HY07-11 חליפי1,796.99כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מכסה מנוע

AH29TO00-06 חליפי1,306.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06מכסה מנוע

AH307VW16 - חליפי7,851.72כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מכסה מנוע

AH31HY06-09 חליפי1,960.02לאיונדאי גטס ש' 06-09מכסה מנוע

AH34TO06-  חליפי2,806.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מכסה מנוע עם הכנה לאינטרקולר

AH35HY05-08 חליפי442.4כןיונדאי טוסון ש' 05-10מנעול מכסה מנוע

AH39HO12- מכסה מנוע

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי3,366.02כן

AH40TO07-09 (ברזל) ש' 07-09מכסה מנוע RAV-4 חליפי3,488.49כןטויוטה

AH44HY07-11 חליפי76.51כןיונדאי אקסנט ש' 07-11ציר שמ' למכסה מנוע

AH46HY07-11 חליפי109.6כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מנעול מכסה מנוע

AH48TO06-09 חליפי221.57כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מנעול מכסה מנוע

AH49KI10- 5/סטיישן ש' 10-12מכסה מנועD חליפי3,064.76כןקאיה סיד

AH4SZ89-96 חליפי1,373.05כןסוזוקי סוופיט ש' 89-96מכסה מנוע

AH50BM19 - ש' 19-מכסה מנוע X5 חליפי11,638.17כןב.מ.וו

AH52TO07-08 חליפי186.09כןטויוטה פריוס ש' 07-12מנעול מכסה מנוע

AH53ME01- מכסה מנוע

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי2,380.49לא01-07

AH56BM04-06 חליפי5,206.02לאב.מ.וו 500 ש' 04-07מכסה מנוע

AH58CI06- ש' 02-09מכסה מנוע C-3 חליפי1,576.07כןסיטרואן

AH58MA5D 04-08 5מכסה מנועD 04-08 'חליפי1,229.00כןמאזדה  3 ש

AH62MI04- חליפי167.11כןמיצובישי לנסר ש' 04-08ציר שמ' למכסה מנוע

AH64CV11- 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 11-17 'חליפי70.82כןשברולט סוניק ש

AH64MI08- 4מכסה מנועD 08-15 'חליפי2,306.02לאמיצובישי לנסר ש

AH64VW11- חליפי2,617.20כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מכסה מנוע

AH66NI08- חליפי150.52כןניסאן קשקאי ש' 08-14ציר שמ' למכסה מנוע

AH66PE99-07 חליפי1,506.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07מכסה מנוע

מקורי610.08לאסיטרואן קקטוס 15-20טפט לדלת קד' שמאל -980100738015



67825T7A00315- ש' 15-18טפט לדלת אחורית ימין HRV מקורי210.85כןהונדה

96781715XT14- מקורי1,922.20כןפיג'ו 2008 13-19כיסוי סף מדרכהפלסטיק ימין

GSYD7202XK(ח) מקורי2,587.77לאמאזדה 6  ש' 08-13דלת אח' ימ' -08

V5N0857537GRU(ח) מקורי295לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16כיסוי מראה חיצונית שמ' -11

D3776320 - 'מקורי8,458.96לאפורד אקספלורר ש' - 20דלת קד' שמ

BBM4508W6A09- 4/5טפט  לדלת אח' שמ' קטןD 09-13 'מקורי37.67לאמאזדה 3 ש

V576857507AA9B9V 16-19 'מקורי983לאסיאט אטקה ש' 16-21מראה חיצונית שמ

6800254P0100015 - 'מקורי3,924.00כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22דלת קד' שמ

5716A474HA(ח) ידית חיצונית לדלת קדמי ימין -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי414.62כן16

5716A473HA(ח) ידית חיצונית לדלת קדמי שמאל-13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי92.84כן16

6931068L00M16 - מקורי95.3כןסוזוקי בלנו ש' 16-18ציר דלת קדמית ימין עליון

מקורי3,758.31כןפג'ו 308 ש' 14-20מראה חיצונית שמ' - 163485788019

מקורי398.19לאפג'ו 308 ש' 14-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 161070788019

V8X0831406A18 - מקורי112כןסקודה סופרב ש' 15-22ציר דלת קדמית ימין תחתון

מקורי14,101.69לאשברולט טראוורס 13-16דלת אח' שמ' - 2290488613

9006S6(ח) מקורי5,357.16כןפיג'ו 5008 10-16דלת אח' שמ' -10

V8X0831405A18 - מקורי125לאסקודה סופרב ש' 15-22ציר דלת קדמית שמאל תחתון

V6F0837901F04117 - מקורי195לאסיאט איביזה  ש' 17-22טפט לדלת קד' שמאל

5732A110(ח) ציר עליון דלת אחורית ימ'-13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי196כן16

V8P4833051A(ח) ש' 09-11דלת אח' שמ' -09 A3 מקורי1,750.00כןאודי

828764017R15 - 'מקורי3,165.87כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט תחתון לדלת אח' ימ

9637300Q0K(שחור) מקורי565.02כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית ימ' - 20

770042S02010-דלת אח' ימ' עם חורים לפס קישוטIX35 10-15 מקורי2,438.00לאיונדאי

5727A26713- אטם לדלת (גומי גשם) שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי262לא16

מקורי6,415.14כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת קד' ימין - 4279270820

5727A268(ח) אטם לדלת (גומי גשם) ימין -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי235כן16

9181K3(ח) ש' 11-14מעצור דלת קד' שמ' - 11 C-4 מקורי406.13כןסיטרואן פיקסו

828171HB0A(ח) מקורי97.03כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13טפט דלת אחורי שמאל-11

מקורי6,128.59לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת אח' ימ' - 4274792320

821301M000(ח) מקורי459.5כןקאיה פורטה 09-12גומי קדר דלת קד' שמ'-09

מקורי3,481.25לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מראה חיצונית ימ' - 4272556420

7841Z210- 'פיקסו ש' 10-18כנף קד' ימ C-3 מקורי1,236.32לאסיטרואן

מקורי887לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14קשת נוי לכנף קד' ימ' (פנימי)-73546536107

V6F0805911G17 - מקורי537כןסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

76622B4010(ח) מקורי225.3כןדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן בוץ קד' שמאל 06-11

5771161M1013- (בלי איתות) 'קרוסאובר 13-16כנף קד' שמ SX4 מקורי1,276.90כןסוזוקי

7841AX11 'ש' 11-18כנף קד' ימ  C-4 מקורי1,366.78לאסיטרואן

AG101SU(X דגם) חליפי1,349.24כןסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון - 19

AG102OP17 - ש' 17-20מסגרת ניקל לסורג קדמי X חליפי1,198.75לאאופל מוקה

AG104RE09- (לפנס) 4שפם ימין תחתון לסורגD 09-15 'חליפי578כןרנו פלואנס ש

AG105MI99-01 חליפי486.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01סורג קדמי שחור

AG107FI16 - (לפנס) חליפי54.02לאפיאט טיפו ש' 16-18שפם ימין תחתון לסורג

AG107ME19 - חליפי716.42כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19קישוט תחתון לסורג קדמי

AG107RE04- חליפי668.8כןרנו סניק ש' 04-09סורג קדמי ימין



AG111MI07- (לפנס)שפם שמאל תחתון לסורג

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי92.8כן15

AG112FO18 - חליפי6,165.84כןפורד אקספלורר ש' 15-19סורג קדמי

AG112ME01 - סורג קדמי

מרצדס 210 קלאס E  ש' 01-

חליפי503.28כן03

AG112MI04-06 חליפי197.25כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי שמאל

AG112TO18 - חליפי555כןטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט שמאל לסורג קדמי

AG113PE17 - חליפי767.09כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי עם ניקל

AG118RE20 - חליפי1,851.65כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט תחתון לסורג קדמי

AG11DG16 - (לפנס) חליפי409.6כןדודג' ראם 12-19שפם ימין תחתון לסורג

AG11IS(מושלם עם ניקל) חליפי1,257.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי עליון - 17

AG121TO19 - 4פח משקפיים קדמי ימיןD 19 - 'חליפי233.9כןטויוטה קורולה ש

AG124TO19 - ש' - 19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי RAV-4 חליפי348.59כןטויוטה

AG129BM01- ש' 01-05סורג קדמי ימין X5 חליפי350כןב.מ.וו

AG130MI08-10 4סורג קדמי שחורD 08-15 'חליפי268.02לאמיצובישי לנסר ש

AG131OP11- חליפי1,096.07כןאופל קורסה ש' 11-15סורג קדמי

AG132MI06-08 חליפי336.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי ימין

AG134CV15 - חליפי2,174.98כןשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון

AG135SZ19 - חליפי2,410.77כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19פח חזית

AG137KI18 - חליפי2,797.27כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי

AG137PE02-05 חליפי172.21כןפיג'ו  307 ש' 02-05סורג קדמי

AG137SU21 - חליפי5,657.60כןסובארו אאוטבק ש'  - 21סורג קדמי

AG139CV16-18 חליפי2,836.08לאשברולט קאמרו 16-20סורג קדמי

868111Y50011- 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 11-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

631009903R20 - 'מקורי1,117.25לארנו גרנד סניק ש' - 20כנף קד' ימ

546601Y11015- '5בולם זעזועים קד' ימD 11-16 מקורי1,033.10לאקאיה פיקנטו

מקורי264.71לאשברולט טראקס ש' 17-18קשת לכנף קד' ימ' - 4249092517

V5FF821021B21 - 'מקורי1,929.00לאקופרה פורמנטור - 21כנף קד' שמ

V6F0805912P21 - מקורי283לאסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

V2Q0413031AK17 - 'מקורי855לאסיאט איביזה  ש' 17-22בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

V654821112C20 - מקורי87לאסקודה קאמיק - 20מבודד לכנף קדמית ימין

V3Q0413031BF15 - 'מקורי827לאסקודה סופרב ש' 15-22בולם זעזועים קד' שמ' = ימ

86812B900014-16 ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי ימין i10 מקורי755כןיונדאי

V565853718AGRUV 17-20 'מקורי679כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי2,607.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' שמ'-538024710016

156158793(VALOCA) 20 - 'מקורי1,771.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22קשת לכנף קד' שמ

8980772566V 12 - מקורי539.76לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי שמאל גבוהה

V6F0805911N21 - מקורי226לאסיאט איביזה  ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,028.20כןטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין 538754707016-18

מקורי796.56לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 981193128017

5370B80218 - ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,846.00כן21

631004765R(ZEN/INTENSE) 20 - 'מקורי1,871.91לארנו קליאו - 20כנף קד' ימ

מקורי1,236.53לאשברולט סילברדו 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין - 2276367615

66321A900015- מקורי2,401.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20כנף קדמית ימין

281102S80014- בית פילטר אוירIX35 10-15 מקורי326לאיונדאי

מקורי4,201.78לאטויוטה אוונסיס 15-18כנף קדמית ימין -538010503015

מקורי2,947.74כןשברולט ספארק - 19כנף קד' ימ' - 4235564219

מקורי984.81כןטויוטה אוונסיס 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין -538050501215

מקורי1,019.19לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ביטנה לכנף קדמי ימין - 8436422316

631005416R16 - 'מקורי1,979.92לארנו זואי 16-20כנף קד' ימ

מקורי6,201.79לאב.מ.וו 300 ש' - 19כנף קד' שמ' - 19 (היברידי)41008494443



מקורי982.61לאטויוטה קורולה ש' 13-18מבודד כנף קד' ימ' - 538270221013

638455723R

ביטנה לכנף קדמי שמאל חלק קדמי - 

מקורי1,621.57לארנו טראפיק ש' 1414-22

מקורי5,175.72לאשברולט טראוורס 17-23כנף קד' ימ' - 8467903217

מקורי436.65לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תומך פנימי לכנף קדמית ימין - 538354205019

868321R000(ח) ש' 11-18מגן בוץ קד' ימין -11 i25 מקורי103.95כןיונדאי אקסנט

AH66SU08-09 ש' 08-13מכסה מנוע טורבו B3 חליפי3,259.84כןסובארו

AH70CV-13 חליפי345.26כןשברולט מאליבו ש' 13-15ציר ימ' למכסה מנוע

AH77MA4/5D 09- 4/5מכסה מנועD 09-13 'חליפי1,506.02לאמאזדה 3 ש

AH77OP08-12 חליפי2,295.64כןאופל קורסה ש' 08-10מכסה מנוע

AH7LE11 - ש' 11-19מכסה מנוע CT200H חליפי11,169.43כןלקסוס

AH81TO12- חליפי3,498.00כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מכסה מנוע

AH88VW98- חליפי111.18כןפולקסווגן גולף ש' 98-04ציר שמ' למכסה מנוע

AH93RE04- חליפי495.94כןרנו קנגו ש' 04-08מכסה מנוע

AH9AU96-03 ש' 96-00מכסה מנוע A3 חליפי1,719.20כןאודי

811812B000TRY16 - מקורי107לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ידית פתיחה מכסה מנוע

81130B9010V 14 - ש' 14-19מנעול מכסה מנוע i10 מקורי388כןיונדאי

656014CL5B15- טרייל ש' 15-23מנעול מכסה מנוע X מקורי448.25לאניסאן

מקורי338.27כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מנעול מכסה מנוע-13 (ח)5351042100

V2E1823033A07 - מכסה מנוע

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי5,935.00לא11

86150S100019 - מקורי1,290.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פלסטיק טורפדו

651006CA0A19 - מקורי5,749.80כןניסאן אלטימה ש' - 19מכסה מנוע

86437D300015 - מקורי139לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי למכסה מנוע

66400L100020 - מקורי8,220.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מכסה מנוע

66910L100020 - מקורי499כןיונדאי סונטה ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

654005FA0A20 - מקורי320.25כןניסאן מיקרה - 20ציר ימ' למכסה מנוע

668630559R13 - 5פינה שמאל לפלסטיק טורפדוD 13-19  מקורי290.18לארנו קליאו

66400K4000(חשמלי) מקורי6,059.00כןיונדאי קונה ש' - 18מכסה מנוע - 21

מקורי122כןטויוטה אוונסיס 09-14ציר שמ' למכסה מנוע -534200504012

V5C6823031E11- מקורי3,635.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מכסה מנוע

81130L100020 - מקורי542לאיונדאי סונטה ש' - 20מנעול מכסה מנוע

66910AA00021 - מקורי284לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

79110A500012- ציר שמ' למכסה מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי391לא/סטישין

66920GI00021 - ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע EV 5 מקורי535לאיונדאי איוניק

BDFW56620C19 - 4/5מנעול מכסה מנועD -19 'מקורי328.88לאמאזדה 3 ש

MN17524208 - מקורי249לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ציר ימ' למכסה מנוע

F51004FAMA(חשמלי) ש' 12-21מכסה מנוע - 20  NV 200 מקורי3,115.80לאניסאן

מקורי238.2כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי מכסה מנוע -533810220013

מקורי6,147.56לאפיג'ו 3008 17-21מכסה מנוע 983390808017-20

מקורי8,903.20לאשברולט טראוורס 17-23מכסה מנוע - 8402347717

79120D900016- מקורי176.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ציר ימ' למכסה מנוע

PE01133AX12- ש' 12-16בית פילטר אויר עליון CX-5 מקורי182.67לאמאזדה

מקורי377.37לאאופל קרוסלנד X - 18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 1348234318

B45A34900B(ח) 4/5בולם זעזועים קד' שמ' -13D 13-18 'מקורי419.19כןמאזדה 3 ש

638756023R

קישוט ניצב לכנף קדמית שמאל - 18 

4X415-23 'מקורי550.26לאדאצ'יה דאסטר ש

DAYV5221Y15 - '4תומך כנף קד' שמD/5D 15-21 'מקורי202.83כןמאזדה 2 ש

GRF25614019 - מקורי228.45לאמאזדה 6  ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי455.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט לכנף קד' ימ' -503507050022

6008027E0D21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ S מקורי1,862.07לאטסלה מודל



A205880011814- (אלומיניום) 'כנף קד' שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי3,781.00לא14-21

מקורי2,493.42כןאופל אסטרה ש' - 22כנף קד' ימ' - 984190488022

מקורי2,846.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20כנף קד' ימ' - 538015317014

מקורי700.7לאב.מ.וו 300 ש' - 19המשך ביטנה לכנף קדמי ימין - 5175734086219

7232168L0011- מקורי202.6כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,612.20לאשברולט ספארק 11-15כנף קד' שמ' (עם פנס צד) -9536400011

663214D03007-10 'מקורי1,600.80לאקאיה קרניבל ש' 07-10כנף קד' ימ

631017984R14- מקורי1,134.35לארנו קליאו סטיישן 14-18כנף קדמית שמאל

8201589155R+L -16 'מקורי4,392.92לארנו קדג'אר 16-20סט קשתות לכנף קד

מקורי18.7לארנו קפצ'ור ש'  13-22קליפס קשת לכנף קד' ימ' - 770308122313

638744170R16 - 'מקורי2,217.88כןרנו קדג'אר 16-20קשת לכנף קד' ימ

7136T0(ח) מקורי528.36כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי שמאל -05

מקורי1,832.00לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כנף קד' שמ' -577006581009

V3AA80597811- מקורי497לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V8X0821106A11- 'ש' 11-18כנף קד' ימ A1 מקורי2,579.00לאאודי

מקורי5,197.01לאוולוו V-40 ש' 13-18כנף קד' שמ' - 3130126113

638445163R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) 17-

4D 2117-23 '4 שD מקורי549.75כןרנו גרנד קופה

8200436720

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) -

מקורי466.26כןרנו קנגו 0909-18 (ח)

638440460R18 - מקורי762.55לארנו מגאן סטיישן - 18ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין

638230008R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי612.93לארנו מאסטר ש' 09-22 09

V575809958A

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) 16-

מקורי460כןסיאט אטקה ש' 1916-21

מקורי190.34כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ביטנה לכנף קדמי שמאל -11 (ח)95479569

מקורי714לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16ביטנה לכנף קדמי ימין -5188564310

V6J0821120B09 - 'מקורי18לאסיאט איביזה  ש' 09-16תומך חיזוק לכנף קד' ימ

7136LA09 - מקורי634.08כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי734.13כןפיג'ו 3008 17-21ציר ימ' למכסה מנוע - 981418888017

651007449R20 - מקורי5,337.30כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מכסה מנוע

מקורי14,383.81לאשברולט סילברדו - 20מכסה מנוע - 8483012120

F5100HV0MA17 - מקורי4,334.44לאניסאן קשקאי ש' 14-20מכסה מנוע

מקורי220.31לאסיטרואן קקטוס 15-20ציר שמ' למכסה מנוע -980111398015

651002945RV 17 - 4 ש' 17-23מכסה מנועD מקורי5,797.74לארנו גרנד קופה

V5U0823509H11 - (חשמלי) מקורי413לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מנעול מכסה מנוע

מקורי8,330.33לאב.מ.וו X2 ש' 18-מכסה מנוע - 4100748421318

מקורי279.64כןסיטרואן ברלינגו - 19מנעול מכסה מנוע - 19 (ח)9808870280

V3V0823031B15- מקורי5,953.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מכסה מנוע

מקורי8,634.35לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מכסה מנוע - 8455781318

656223HN0A

ידית לפתיחת מכסה מנוע + דלתית 

מקורי104.66לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19דלק - 13

מקורי332.37כןסיטרואן C-3 ש' 17-21ציר שמ' למכסה מנוע - 981277858017

654019850R

ציר שמ' למכסה מנוע -20 

(INTENSE/RS LINE)20 - מקורי300.72לארנו קליאו

מקורי1,421.40כןדייהטסו סיריון ש' 03-05מכסה מנוע  03-05 (ח)5330197405

F51006UAMA21 - מקורי10,346.67כןניסאן קשקאי ש' - 21מכסה מנוע

מקורי150.96כןפיג'ו 2008 13-19מוט מכסה מנוע - 13 (ח)9678087180



מקורי5,950.25לאסיטרואן ג'אמפי - 18מכסה מנוע - 981189288018

מקורי6,053.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מכסה מנוע - 20 (חשמלי)5330147120

YQ0017368018 - איירקרוס - 18מכסה מנוע C3 מקורי2,743.42לאסיטרואן

81190B900014- ש' 14-19כבל פתיחה למכסה מנוע i10 מקורי102לאיונדאי

66400G500016- מקורי4,389.40לאקאיה נירו 16-23מכסה מנוע

מקורי75.34כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פלסטיק טורפדו פינה ימין - 557530215019

791202W00012- מקורי198לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15ציר ימ' למכסה מנוע

664001D01007-10 מקורי1,983.60לאקאיה קארנס ש' 07-10מכסה מנוע

811812B000WK17 - ידית פתיחה למכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.7לא

מקורי3,880.09כןפיג'ו 208 ש' - 20מכסה מנוע - 982757688020

מנעול מכסה מנוע -535106037014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי534.17לא21

מקורי54כןיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18תפס למנעול מכסה מנוע -811993800011

811814D0009P09- ידית פתיחה למכסה מנועi20 09-12 מקורי115לאיונדאי

5742052R0000017 - מקורי425.5לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21ציר שמ' למכסה מנוע

V57B82350918 - מקורי268לאסקודה קארוק 18-21מנעול מכסה מנוע תחתון

מקורי7,463.48כןפיג'ו 3008 17-21מכסה מנוע - 984237518021

V5E0823186E17 - מקורי464לאסקודה אוקטביה ש' 17-19לשונית פתיחה למכסה מנוע

V6J0854643C73912 - מקורי603לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבומסגרת ניקל לסורג קדמי

V5E08537612ZZ13-(ניקל) מקורי751כןסקודה אוקטביה 13-16מסגרת לסורג קדמי

865181Y00011- (לפנס)5שפם ימין תחתון לסורגD 11-16 מקורי197.8כןקאיה פיקנטו

5XB17LXHAA15 - מקורי1,787.00כןקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18סורג קדמי

מקורי9,519.64לאלקסוס ES ש' 19-23סורג קדמי - 531013367019

A205885082314-18 כיסוי רשת לסורג קדמי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי499.55לא14-21

V3T0807184A14- (לפנס) מקורי89לאסקודה סופרב ש' 13-15שפם ימין תחתון לסורג

V6F0853654D9B917 - מקורי896כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

86350A750013-מקורי906.7לאקאיה פורטה 13-18סורג קדמי +מסגרת ניקל

מקורי99.89כןשברולט טראקס ש' 13-16שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -9526910213

7804F1(ח) מקורי1,279.41כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04סורג קדמי -98

A156880120014 - סורג קדמי

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,235.00לא14-18

91121XA22A9E(ח) ש' 08-11סורג קדמי שמאל -08 B9 מקורי1,251.00כןסובארו

8115630J3017 - (לפנס) ש' 07-18שפם שמאל תחתון לסורג GS מקורי308.77לאלקסוס

86350G7050G8H(גרסא חשמלית) מקורי5,610.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20סורג קדמי - 19

86350F2BC019 - מקורי5,869.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20סורג קדמי

A253888010016 - סורג קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,216.12לאש' 15-21

V6V080593115- (לפנס) מקורי141לאסקודה פביה ש' 15-21שפם שמאל תחתון לסורג

57707AJ23010- (לפנס)ש' 09-14שפם שמאל תחתון לסורג B4 מקורי688לאסובארו

סורג קדמי עם ניקל - 187330715

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי3,677.10כן19

V6V08536539B915-17 מקורי373לאסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי

57707FG022(ח) ש' 08-13שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -08 B3 מקורי594כןסובארו

51137260497

סורג קדמי שמאל ספורט ניקל/שחור -

מקורי1,339.50לאב.מ.וו 300 ש' 1212-18

מקורי1,217.60לאשברולט טראקס ש' 13-16מסגרת סורג קדמי תחתון -9523514213

863504D80010- מקורי2,215.90לאקאיה קרניבל ש' 07-10סורג קדמי

V6V08537612ZZ15-17 מקורי793לאסקודה פביה ש' 15-21מסגרת לסורג קדמי

62244EM30A08- (לפנס)4/5שפם ימין תחתון לסורגD 08-11 'מקורי226.44לאניסאן טידה ש



V3V0853653BFOD15-17 מקורי1,750.00כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי

1857273

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 13 

מקורי441.13לאפורד קוגה ש' 13-18(ח)

62245EM30A

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) -08 

מקורי238.36כןניסאן טידה ש' 4/5D 08-11(ח)

V5L0853668A9B914 - מקורי723לאסקודה יטי 14-18סורג קדמי

57707SC030

- (ח) שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס)

מקורי394כןסובארו פורסטר ש' 0909-12

מקורי2,941.79כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סורג קדמי עם חור למצלמה - 531014241116

AF463FO15 - 'חליפי524.15כןפורד אקספלורר ש' 15-19קשת לכנף קד' שמ

AF471TO14-17 ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי638.74כן21

AF476TO15- חליפי684כןטויוטה אייגו ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF478TO17 - 'כנף קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי2,673.73כן22

AF491MA2WD 07- 'פיק אפ 07-10כנף קד' שמ BT-50 חליפי666.64לאמאזדה

AF4MG18 - 'ש' 18-23פס קישוט לכנף קד' ימ ZS חליפי424.15כןאם ג'י

AF507MA09- 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 09-13 'חליפי398.89כןמאזדה 3 ש

AF50CH19 - 'חליפי4,798.25כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' ימ

AF51CV05-08 'חליפי827.66כןשברולט טריילבייזר ש' 05-08כנף קד' שמ

AF54CH17 - 'חליפי5,283.60כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כנף קד' ימ

AF55IS

כנף קד' שמ' 2WD 07-09 ללא חור 

חליפי1,038.21כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12לקשת נוי

AF562MA17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-3 חליפי250כןמאזדה

AF566MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ CX-5 חליפי391.74כןמאזדה

AF568MA13 - תומך לכנף קדמית שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי125.75כן18

AF57GM03- 'חליפי981.58כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08כנף קד' ימ

AF58CH18 - חליפי2,142.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF59CV06-08 חליפי180.41כןשברולט אפלנדר ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF5OP93-00 'חליפי350כןאופל קורסה/קומבו 93-00כנף קד' ימ

AF61AU08-13 -ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי ימין A5 חליפי573.6כןאודי

AF61IS07- (4*4) חליפי392.46כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF61SZ99-02 'חליפי649.16כןסוזוקי בלנו ש' 99-02כנף קד' ימ

AF64DI06-11 חליפי307.55כןדייהטסו סיריון ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF64NI01-03 'חליפי958.34כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כנף קד' שמ

AF67NI01- חליפי100.78כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF72CV08-10 (עם איתות) 'חליפי905.98כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' שמ

AF73AU01-04 'ש' 01-04כנף קד' ימ A4 חליפי382.16כןאודי

AF73SZ99-02 חליפי465.76כןסוזוקי בלנו ש' 99-02ביטנה לכנף קדמי ימין

AF74NI07- 'חליפי1,150.00כןניסאן נוט ש' 07-13כנף קד' ימ

AF783RE09- (חלק אחורי) חליפי420.02לארנו קנגו 09-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF78CV09- ('אח) חליפי821.71כןשברולט טראוורס 09-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF793RE

ביטנה לכנף קדמי (חלק קדמי) שמאל -

135D 13-19  חליפי382כןרנו קליאו

AF796RE12- 'חליפי968.71כןרנו קנגו 09-18כנף קד' ימ

AF79SE13- (קדמי) חליפי589כןסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF7LE16 - 'ש' 08-22כנף קד' שמ RX  חליפי3,210.00כןלקסוס

AG139FI08- 3קישוט ניקל לסורג קדמי ימיןD 08-20 500 חליפי591.5כןפיאט



AG139MIV 18 - סורג קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי2,386.02לא21

AG140FI06-10 (לפנס)חליפי225.14כןפיאט דובלו ש' 03-10שפם שמאל תחתון לסורג

AG140OP12 - חליפי1,266.67לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21סורג קדמי

AG143BM12- חליפי870.61לאב.מ.וו 300 ש' 12-18סורג קדמי ימין ספורט ניקל/שחור

AG145PE11- חליפי1,141.70כןפג'ו 308 08-13סורג קדמי

AG147AU19 - (לפנס) ש' - 19שפם שמאל תחתון לסורג Q3 חליפי381.65כןאודי

AG147MI21 - חליפי3,507.30כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סורג קדמי כסוף

AG149FI12- חליפי176.56כןפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14סורג קדמי

AG14CV08- (אמצעי) חליפי858.11כןשברולט מאליבו ש' 08-12סורג קדמי תחתון

AG151VW98-03 חליפי121.94כןפולקסווגן גולף ש' 98-04סורג קדמי פנימי

AG153RE00-04 חליפי194.09כןרנו סניק ש' 00-04סורג קדמי שמאל

AG153TOSE 18 - חליפי613.46כןטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט ימין לסורג קדמי

AG154HY21 - חליפי3,056.60כןיונדאי אקסנט 19-22סורג קדמי

AG155KIV 20 - חליפי766.22כןקאיה סלטוס ש' - 20קישוט לסורג קדמי

AG157CI13- חליפי607.18כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18סורג קדמי

AG157SU12-15 ש' 12-17מסגרת סורג קדמי XV חליפי746.1כןסובארו

AG158HO18 - חליפי2,306.02לאהונדה ג'אז ש' 15-19סורג קדמי

AG15DC18 - חליפי1,306.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי ללא חור למצלמה

AG160HO18 - חליפי1,156.02לאהונדה ג'אז ש' 15-19קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

AG161FI16 - חליפי2,081.85כןפיאט טיפו ש' 16-18מסגרת לסורג קדמי ניקל

AG162TO21 - חליפי731.18כןטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

AG163CI

סט שפמים ימין + שמאל תחתון לסורג 

חליפי412.91כןסיטרואן C-1 ש' 14-18(לפנס) - 15

AG163PE14-15  חליפי1,237.20כןפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי מסגרת ניקל

AG164MA12- 'ש' 12-16פס קישוט עליון (שחור) לסורג קד CX-5 חליפי131.81כןמאזדה

AG165MA13-14 4/5סורג קדמיD 13-18 'חליפי301כןמאזדה 3 ש

AG165SU12- ש' 12-17תומך לפנס ערפל ימין XV חליפי162.54כןסובארו

AG167MA13- 4/5קישוט ניקל שמאל סורג קדמיD 13-18 'חליפי385.25כןמאזדה 3 ש

AG171RE13-16 5סורג קדמי פנימיD 13-19  חליפי265.34כןרנו קליאו

AG172PE13 - חליפי799.97כןפיג'ו 301 ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG176VW09- (עם ניקלים) חליפי1,492.00כןפולקסווגן גולף ש' 09-13סורג קדמי

AG183AU09-16 ש' 09-16סורג קדמי Q5 חליפי2,634.40כןאודי

AG185SU16 - חליפי2,056.02לאסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG189AU12- (לפנס) ש' 12-17שפם ימין תחתון לסורג A6 חליפי373.35כןאודי

534200K37015- מקורי732.7לאטויוטה היילקס ש' 15-21ציר שמ' למכסה מנוע

5900A73913- מקורי3,341.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מכסה מנוע

57260SC0009P09- מקורי329כןסובארו פורסטר ש' 09-12(ח) ציר ימ' למכסה מנוע

5363002410V 13 - מקורי298.05לאטויוטה קורולה ש' 13-18כבל פתיחה למכסה מנוע

81170G500016 - מקורי130.7כןקאיה נירו 16-23מוט מכסה מנוע

מקורי3,130.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מכסה מנוע-533014711016

מקורי377.55כןטויוטה פריוס ש' 16-20ציר ימ' למכסה מנוע-534104713016

KB7W51PB117 - ש' 17-22קישוט פלסטיק טורפדו ימין CX-5 מקורי60.37לאמאזדה

V3T0823031B13- מקורי4,323.00לאסקודה סופרב ש' 13-15מכסה מנוע

791101Y00011- 5ציר שמ' למכסה מנועD 11-16 מקורי137.5לאקאיה פיקנטו

B45A52410A13- 4/5ציר ימ' למכסה מנועD 13-18 'מקורי113.93לאמאזדה 3 ש

79110F200016- מקורי334לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר שמ' למכסה מנוע

V56582353117 - מקורי83לאסקודה קודיאק ש' 17-22כבל פתיחה למכסה מנוע

861501Y01011 - 5קצה טורפדו שמאלD 11-16 מקורי25.4לאקאיה פיקנטו

53301F401017 - מכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,498.00כן22

654704175R15 - מקורי427.39כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18בולם מכסה מנוע



57229XA02A9W(ח) ש' 08-11מכסה מנוע- 08 B9 מקורי8,800.00כןסובארו

60100TF0306ZZ09- מקורי3,158.54לאהונדה ג'אז ש' 09-11מכסה מנוע

BHN956620A13-4/5מנעול מכסה מנועD 13-18 'מקורי599.85לאמאזדה 3 ש

53420F401017 - ציר שמ' למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי450כן22

מקורי5,041.09כןפורד פומה ש' - 21מכסה מנוע - 239639721

מקורי487.68לאפורד פומה ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע - 239642821

66400J900018 - מקורי6,059.00לאיונדאי קונה ש' - 18מכסה מנוע

7T4Z16797A(ח) מקורי154.91כןפורד אדג' ש' 09-14ציר שמ' למכסה מנוע -09

V57A86383118 - מקורי272לאסקודה קארוק 18-21משכך רעשים למכסה מנוע

BHN951PB1A13 - 4/5קצה טורפדו ימיןD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

81190D7000(ח) מקורי59לאיונדאי טוסון ש' 15-20כבל פתיחה למכסה מנוע - 15

D10E5241017 - ש' 17-21ציר ימ' למכסה מנוע CX-3 מקורי126.21לאמאזדה

53410K002020 - מקורי373.28כןטויוטה יאריס ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

60170T1GG00ZZ13- ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע CR-V מקורי432.65לאהונדה

53420K002020 - מקורי373.28כןטויוטה יאריס ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

10230176SEPP18 - ש' 18-23מכסה מנוע ZS מקורי7,114.78לאאם ג'י

SU001B045821 - מקורי3,503.19כןטויוטה פרואייס סיטי - 21מכסה מנוע

מקורי110כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19המשך פלסטיק טורפדו שמאל - 538240219019

86811G6700

 X) 20 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8כן

485208Z251V 15 - 'מקורי595לאטויוטה אוריס ש' 15-18בולם זעזועים קד' שמ

מקורי91.93לאשברולט ספארק 15-18תומך כנף קד' ימ' - 4234455015

5220BA34V 20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ ASX מקורי1,487.00כןמיצובישי

63101W060P22 - 'מקורי4,264.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כנף קד' שמ

מקורי8,879.26לאוולוו XC-40 ש' 18-23כנף קד' שמ' - 3165121718

631008686R20 - 'מקורי1,256.17כןרנו מאסטר ש' 09-22כנף קד' ימ

V5E3809957H

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 

(AMBITION)20 - 'מקורי616לאסקודה אוקטביה ש

87711G500016- 'מקורי988.5כןקאיה נירו 16-23קשת לכנף קד' שמ

638132148R20 - 'מקורי933.56כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף קד' שמ

87711G6700

 X) 20 - 'פס קישוט לכנף קד' שמ

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3כן

638453966R22 - 4 ש' 17-23ביטנה קדמית לכנף קידמית שמאלD מקורי958.3לארנו גרנד קופה

59110AJ03110-11 ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי שמאל B4 מקורי420לאסובארו

מקורי2,185.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12קשת לכנף קד' ימ' 898024141107-12

86811G600017-20 ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8לא

177050T06013- מקורי1,727.26לאטויוטה קורולה ש' 13-18בית פילטר אוויר עליון

868121YBA015 - 3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

84142D700015 - מקורי333לאיונדאי טוסון ש' 15-20מבודד לכנף קדמית ימין

84141D700015 - מקורי333לאיונדאי טוסון ש' 15-20מבודד לכנף קדמית שמאל

66311H90505D - 17 '5כנף קד' שמD/4D 17-22 'מקורי1,450.30לאקאיה ריו ש

638423VV0A14- מקורי399.14לאניסאן נוט ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי ימין

638433VV0A(ח) מקורי496.74כןניסאן נוט ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי שמאל -14

V5NA854731E9B917 - 'מקורי1,057.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

66321E600015-'מקורי3,253.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כנף קד' ימ

V5NA854732E9B917 - 'מקורי1,057.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ

5.38E+1618 - 'כנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,486.85לא21

638407860R18 - מקורי263.9לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין



כנף קד' שמ' - 222880011813

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,925.00לא19

66310T100021 - 'ש' - 21כנף קד' שמ G80 מקורי3,592.00לאגנסיס

86812H840018 - מקורי447.1לאקאיה סטוניק - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

86811F200116- מקורי694כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ביטנה לכנף קידמית שמאל

מקורי1,372.00כןטויוטה ספייס וורסו 11-16כנף קד' שמ' - 538125230011

87712H840018 - 'מקורי360.8כןקאיה סטוניק - 18פס קישוט לכנף קד' ימ

86812G200016 - מקורי996כןיונדאי איוניק ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

663211Y32015 - '3כנף קד' ימD 13-16 מקורי1,138.30כןקאיה פיקנטו

מקורי4,909.21לאלקסוס IS300 ש' - 21כנף קד' ימ' - 538015324021

86811B950017 - ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 מקורי709כןיונדאי

מקורי1,257.79כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538764210019

868122W50016 - מקורי867כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

877112W000CA16 - 'מקורי1,086.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי571לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בולם זעזועים קד' שמ' - 485208047216

48520K0080(רגיל) מקורי1,310.68לאטויוטה יאריס ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ' - 20

87712Q500020 - 'מקורי635.2כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

638604CE0A15 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף קד' ימ X מקורי1,681.51לאניסאן

74150T5AG00(ח) מקורי996.07לאהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קידמית שמאל -15

260422144R18 - מקורי89.34כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך לכנף קדמית ימין

מקורי68.25כןאופל קורסה ש' 15-19תומך מוביל לכנף קד' שמ' - 3905983615

86812G400018 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi30 - 18 מקורי953לאיונדאי

86811R000021 - מקורי1,111.10כןקאיה קרניבל ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

60211TGGA00ZZ17- 5כנף קדמית ימיןD 17-22 'מקורי2,622.17לאהונדה סיווק ש

84169G500016 - מקורי149.7לאקאיה נירו 16-23כיסוי דופן לכנף קדמית ימין

74151TGGE501.5L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 17-22 'מקורי1,426.52לאהונדה סיווק ש

74101TGGA001.0L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 17-22 'מקורי1,629.74כןהונדה סיווק ש

53811YP010(סהרה) מקורי5,042.13כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קד' ימ' - 20

86811G6AA021 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי242.9לא

74115T5A00015 - מקורי878.4לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן בוץ קד' ימין

86812A6600V 12 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי901כן/סטישין

86812R200022 - מקורי1,011.10כןקאיה ספורטג' ש' 22-23ביטנה לכנף קדמי ימין

60640T5RA00ZZ15 - 'מקורי400.23כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך לכנף קד' ימ

66311P100022 - 'מקורי3,834.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כנף קד' שמ

74100T5A000V 15 - מקורי1,332.60כןהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

86811S100019 - מקורי1,684.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,294.27לאב.מ.וו 300 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 5171731573019

87712R2310(PHEV) 22 - 'מקורי549.3כןקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' ימ

87711R2310(PHEV) 22 - 'מקורי549.3כןקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' שמ

AF285HO09-14 'חליפי1,506.02לאהונדה אינסייט 09-14כנף קד' ימ

AF289KI4D - 17 '5כנף קד' שמD/4D 17-22 'חליפי1,676.66כןקאיה ריו ש

AF292HY14 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין i25 חליפי535.76כןיונדאי אקסנט

AF292NI14-16 חליפי340.83כןניסאן קשקאי ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF292SU10- חליפי669.52כןסובארו אאוטבק ש' 10-11בית פילטר אוויר

AF293NI14 - חליפי186.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF296HO05-06 'ש' 03-08קשת לכנף קד' שמ CR-V חליפי420.78כןהונדה

AF296HY14-16 ש' 14-19ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 חליפי457.92כןיונדאי

AF296KI15 - חליפי1,574.03כןקאיה קרניבל ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF299HY16- חליפי1,554.82כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף קדמית ימין

AF299VW21 - 'חליפי2,595.40כןפולקסווגן קאדי ש' - 21כנף קד' שמ



AF2DC15-17 'חליפי1,070.87כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

AF300NI17 - 'חליפי1,050.74כןניסאן סנטרה ש' 17-19כנף קד' שמ

AF311NI15 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף קד' שמ X חליפי1,633.47כןניסאן

AF312HY16 - חליפי589.9כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF312NI15 - טרייל ש' 15-23קשת לכנף קדמית ימין X חליפי1,844.06כןניסאן

AF314HO12- '4כנף קד' ימD 12-17 'חליפי1,901.64כןהונדה סיווק ש

AF318HY18 - 'חליפי2,717.44כןיונדאי סונטה ש' 18-19כנף קד' ימ

AF328HY14 - ביטנה לכנף קדמי ימיןIX35 10-15 חליפי713.7כןיונדאי

AF32BM05-08 'חליפי960.02לאב.מ.וו 300 ש' 05-08כנף קד' ימ

AF333HO15- ש' 15-18כנף קדמית ימין HRV חליפי2,591.09כןהונדה

AF33SE20 - 'חליפי1,427.15כןסיאט לאון ש' - 20כנף קד' שמ

AF344FO11- ביטנה לכנף קדמי שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי447.98כן

AF350MA00- 'ש' 00-03כנף קד' שמ MPV חליפי1,104.02לאמאזדה

AF350PE11- 'חליפי1,506.02כןפיג'ו 508 ש' 11-18כנף קד' שמ

AF352MA03-07  חליפי189.31כןמאזדה 6 ש' 03-07ביטנה לכנף קד' ימין

AF353MA03-07 חליפי178.94כןמאזדה 6 ש' 03-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF355PE11- (קדמי) חליפי260.22כןפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF356MA4D 04-08 '4כנף קד' ימD 04-09 'חליפי512.69כןמאזדה 3 ש

AF363CI16- ש' 16-18כנף קדמית ימין C-4 חליפי1,787.96כןסיטרואן פיקסו

AF364MA03-06 ש' 03-06ביטנה לכנף קדמי ימין B2500 חליפי199.6כןמאזדה

AF368MI13- חליפי924.63כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF368PE17 - 'חליפי3,486.52כןפיג'ו 3008 17-21כנף קד' ימ

AF369PE16 - 'חליפי686.04כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף קד' ימ

AF378MI

כנף קדמית שמאל ללא חור עם חורים 

חליפי1,195.10כןמיצובישי טרייטון 15-19לקשת -15

AG18SK01-04 חליפי493.87לאסקודה פביה ש' 01-08סורג קדמי

AG190SU18 - ש' - 18סורג קדמי XV חליפי1,168.02לאסובארו

AG196RE

סט פסי קישוט ניקל לסורג קדמי (7 

Intens type 17 - (4 ש' 17-23חלקיםD חליפי951.38כןרנו גרנד קופה

AG1DG07-09 חליפי812.91כןדודג' קאליבר 07-09סורג קדמי שחור + ניקל

AG202RE

סט פסי קישוט ניקל לסורג קדמי (2 

Zen type 17 - (4 ש' 17-23חלקיםD חליפי211.3כןרנו גרנד קופה

AG209RE18 - חליפי954.94כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי פנימי

AG20KI4D 07-08  חליפי102.48כןקאיה ריו ש' 07-12סורג קדמי

AG20LE18 - ש' 15-23סורג קדמי NX חליפי7,851.45כןלקסוס

AG20SK06-08 חליפי706.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08סורג קדמי +מסגרת ניקל

AG210MI10- (עליון) חליפי836.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12סורג מגן קדמי

AG210RE18 - חליפי901כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

AG221BM18 - חליפי2,410.37כןב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי פנימי

AG223SK13- (ניקל) חליפי698כןסקודה אוקטביה 13-16מסגרת לסורג קדמי

AG226MA99-01 חליפי138.11כןמאזדה לנטיס ש' 99-04סורג קדמי ניקל חיצוני

AG229SK15- (לפנס) חליפי174.44כןסקודה פביה ש' 15-21שפם ימין תחתון לסורג

AG22BM19 - ש' 19-סורג קדמי X5 חליפי2,820.97כןב.מ.וו

AG22CV00-04 חליפי897.43כןשברולט מאליבו ש' 97-03סורג קדמי

AG22LE18 - ש' 15-23קישוט תחתון לסורג קדמי NX חליפי5,142.98כןלקסוס

AG230HO-09 ש' 08-12פס קישוט סורג קדמי CR-V חליפי903.21לאהונדה

AG231SK14 - חליפי729.6כןסקודה סופרב ש' 13-15סורג קדמי

AG233FO09- חליפי1,806.02לאפורד אדג' ש' 09-14ניקל תחתון  בסורג קדמי

AG246KI13-15 3סורג קדמיD 13-16 חליפי1,147.61לאקאיה פיקנטו

AG253NI08-11 4/5סורג קדמיD 08-11 'חליפי585כןניסאן טידה ש



AG255NI04-07 חליפי75.26כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07קישוט ניקל לגריל שמאל

AG256HO02-04 חליפי363.65כןהונדה ג'אז ש' 02-08סורג קדמי

AG25CV09- (כרום-שחור) חליפי1,122.50כןשברולט טראוורס 09-11סורג קדמי עליון

AG25LE15 - ש' 15-18סורג קדמי ES חליפי4,895.54כןלקסוס

AG25RE09-11 (חיצוני) חליפי429.02כןרנו קנגו 09-18סורג קדמי

AG25SE(FR דגם) חליפי855.95כןסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי 16-13

AG261HO12-סורג קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי1,302.00כן

AG26IS02-03 חליפי856.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02סורג קידמי

AG26TO2WD 98-01 חליפי756.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01סורג קדמי ניקל

AG272CV

סורג מגן קדמי עליון בצבע כרום שחור -

חליפי586.02לאשברולט ספארק 1311-15

AG276CV08-12 חליפי451.46כןשברולט קרוז 08-20סורג קדמי תחתון+מסגרת ניקל

AG285HO17 - 5קישוט שמאל לסורג קדמיD 17-22 'חליפי452כןהונדה סיווק ש

52521F401017 - תומך לחיישן בסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי538.27לא22

531000K47015-19 מקורי4,244.62כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי שחור

מקורי976.57כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט ניקל לסורג קדמי שמאל - 531240228019

מקורי843כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קישוט לסורג קדמי שמאל - 527120204019

V575853654G041(קופרה) מקורי1,887.00כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי - 20

מקורי209.9כןטויוטה קאמרי ש' 12-14שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -12 (ח)5320206130

BJE150712B16-15 4/5סורג קדמיD 13-18 'מקורי1,662.28לאמאזדה 3 ש

7416W911- ש' 11-18סורג קדמי פנימי  C-4 מקורי450.34לאסיטרואן

V5F0853654J9B9FR - 17  מקורי1,270.00לאסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

B63C50712B(מבריק) 4/5סורג קדמי - 17  2.0D 13-18 'מקורי413.97לאמאזדה 3 ש

V6JA853668A9B9V 13 - מקורי447לאסיאט טולדו ש' 13-18סורג קדמי

71124TL0G0108-09 מקורי234.81כןהונדה אקורד ש' 08-11פס קישוט אמצעי ימין סורג קדמי

7174161M005PK13- קרוסאובר 13-16סורג קדמי SX4 מקורי250.6כןסוזוקי

G46L507K117 - מסגרת שמאל לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי438.02לא18

B63C50B4117 - 4/5קישוט ימין מרכזי לסורג קדמיD 13-18 'מקורי119.19כןמאזדה 3 ש

KB8A5016117 - ש' 17-22תומך שמאל לסורג קדמי CX-5 מקורי144.98כןמאזדה

71129TEAT0118 - 4קישוט ניקל שמאל לסורג קדמיD -18 'מקורי648.89כןהונדה סיווק ש

71190T7AJ0019 - (לפנס) ש' - 19שפם שמאל תחתון לסורג HRV מקורי623.47לאהונדה

V3V08533439B915 - מקורי571לאסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי פנימי עליון

B63D50B5117 - 4/5קישוט שמאל תחתון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי119.4כןמאזדה 3 ש

D10J50710H17-18 ש' 17-21סורג קדמי עירום CX-3 מקורי598.03לאמאזדה

B63B5016317 - 4/5תומך צד שמאל לסורג קדמיD 13-18 'מקורי83לאמאזדה 3 ש

מקורי958.7לאטויוטה אוונסיס 09-14סורג קדמי -531110590012

מקורי1,310.92לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג קדמי ימין ניקל - 5111738336617

מקורי2,635.56לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון - 8418961315

623104478R15- מקורי894.97לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סורג קדמי

863552W00012-  מקורי223לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15קישוט אמצעי לסורג קדמי

622225493R14- (סטיישן) 3/5שפם ימין תחתון לפנסD/CW 10-16 'מקורי721.63לארנו מגאן ש

531110H04012- מקורי853.04לאטויוטה אייגו ש' 12-14סורג קדמי

5811064R0000017 - קרוסאובר 17-21פח משקפיים קדמי ימין SX4 מקורי270.4לאסוזוקי

B5J085360708-11 מקורי170לאסקודה פביה ש' 08-14מסגרת ניקל לסורג קדמי

86350A201013 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמי עם מסגרת ניקלD מקורי1,589.60כןקאיה סיד



620125518R12- (פנימי) מקורי4,414.21לארנו קנגו 09-18סורג קדמי

V6R0857522F10- '5זכוכית מראה חיצונית ימD 10-17 'מקורי253לאפולקסווגן פולו ש

8.77E+0505-10 'מקורי625לאיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט לדלת אח' ימ

מקורי3,335.89לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מראה חיצונית שמ' - 4272556320

V3V0837643FJV1

פס קישוט ניקל עליון לדלת קד' שמ' - 

מקורי449כןסקודה סופרב ש' 1515-22 (ח)

877221C500CA06-09 'מקורי343לאיונדאי גטס ש' 06-09פס קישוט לדלת קד' ימ

1609065280

זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין -13 

מקורי138.55כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח)

67865TZAJ01

מדבקה שקופה עליון לדלת אחורית 

מקורי257.07כןהונדה ג'אז ש' - 20שמאל - 20

H0101EY1MC(ח) (7 מקומות) מקורי6,426.23כןניסאן קשקאי ש' 08-14דלת קד' שמ' -08

C5Y35802XE(ח) מקורי3,022.13כןמאזדה 5 ש' 10-18דלת קד' ימין -10

98184661XT19 - 'מקורי1,673.75לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת אח' שמ

793102V00012- '4ציר עליון דלת קד' שמD 12-16 'מקורי80.7לאקאיה ריו ש

5732A008(ח) מקורי191כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ציר עליון דלת אח' ימ' -13

793402V000(ח) 4ציר עליון דלת אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי106.4כןקאיה ריו ש

GS1D508W6A00(ח) מקורי15.94כןמאזדה 6  ש' 08-13טפט דלת אח' שמ' -08

מקורי579.92כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לדלת קד' שמ' - 4275982520

91054AJ22013- 'מקורי180לאסובארו אימפרזה 13-16כיסוי תחתון מראה חיצונית ימ

מקורי2,200.00לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת קד' ימין -670015249011

87610A979018 - 'מקורי3,842.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20מראה חיצונית שמ

5755A254(ח) מקורי1,166.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ' -13

DG8N69121BV 15 - '4מראה חיצונית ימD/5D 15-21 'מקורי375.75לאמאזדה 2 ש

מקורי827.59לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פסנתר חלונות לדלת קדמי שמאל - 897417471112

91069011009K8319 - 'מקורי1,530.97לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס קישוט אחורי לדלת אח' ימ

מקורי184.36כןפורד פומה ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל - 241164921

5716A471XA14-19 'מקורי164.58כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ידית דלת קד' שמ

98036065XX13- מקורי4,823.88לאפיג'ו 301 ש' 13-18חגורת בטיחות קד' שמאל

מקורי177.88כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15מוט לאנטנה -820050032209

8794060D50(ח) מראה חיצונית שמ' -09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,364.41כן13

91112SJ380

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 19 (דגם 

מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19ספורט)

K63731FC0A(ח) מקורי451.84כןניסאן ג'וק 10-14כיסוי מראה חיצונית ימ' 10-11

V5G1857507BF9B9(ח) מקורי1,520.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מראה חיצונית שמ +איתות' 13-16

V5G0857538EGRU13-'מקורי610לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי למראה חיצונית ימ

V6R0809957F10- 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 10-17 'מקורי602לאפולקסווגן פולו ש

55369596AE11 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13כנף קד' ימ

מקורי5,204.27לאוולוו V-40 ש' 13-18כנף קד' ימ' - 3130126213

V6F0821106B17 - 'מקורי1,384.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22כנף קד' ימ

F3100BR0MA10- 'מקורי1,718.91לאניסאן קשקאי ש' 08-14כנף קד' ימ

מקורי1,705.00כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16כנף קד' שמ'-10 (ח)51901101

מקורי3,527.37לאשברולט קפטיבה ש' 11-16כנף קד' ימ'-2586510311

8120Q710- 'ש' 10-13פס קישוט לכנף קד' ימ C-1 מקורי522.06כןסיטרואן

מקורי486.03לאשברולט קפטיבה ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין-9506293011

7232261M01(ח) קרוסאובר 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -13 SX4 מקורי439.9כןסוזוקי

מקורי750.83לאלקסוס NX ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין 538757801015-17

AG101BM-96 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03סורג קדמי שמאל

AG104OP17 - ש' 17-20סורג קדמי X חליפי584.65לאאופל מוקה



AG105PE19 - חליפי810כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי פנימי

AG105SU(דגם ספורט) חליפי2,117.35כןסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון 19-21

AG106SU93-94 סורג קדמי

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי197.25כן00

AG107BM99- חליפי108.81לאב.מ.וו 300 ש' 99-05סורג קדמי ימין

AG109ME06 - (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי104.81כן18

AG10DC12 - חליפי420.02לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג קדמי

AG10IS12-16 חליפי1,219.90כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי שחור

AG112VW(GTI דגם) חליפי1,860.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13סורג קדמי -10

AG114MI07- (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי95.06כן15

AG115RE20 - חליפי1,797.89כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

AG116SK17- חליפי133.03כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמאל לסורג קדמי

AG116VW10- 5סורג קדמי עם פס קישוט ניקלD 10-17 'חליפי1,580.06לאפולקסווגן פולו ש

AG117CV11- חליפי436.02לאשברולט ספארק 11-15סורג קדמי תחתון

AG119TO17 - כיסוי עליון לסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,106.02לא22

AG11RE

קישוט סורג קדמי עם חור למצלמה - 

(RS LINE) 2020 - חליפי1,321.43כןרנו קליאו

AG120CV

סט סורג קדמי מרכזי + סורג עליון + 

חליפי3,788.06כןשברולט ספארק - 19מסגרת ניקל - 19

AG120RE20 - חליפי4,030.56כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי

AG122TO19 - ש' - 19סורג קדמי פנימי RAV-4 חליפי2,136.62כןטויוטה

AG124PE20 - חליפי1,831.50כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG127MI18 - סורג קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי2,690.25כן21

AG128SK17 - (שחור מבריק) חליפי288.15כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מסגרת ניקל לגריל

60120TAR000ZZ15- מקורי400.21כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר ימ' למכסה מנוע

60170TBAA00ZZ17 - 5ציר שמ' למכסה מנועD 17-22 'מקורי342.26לאהונדה סיווק ש

8251EQ(ח) מקורי583.52כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18המשך פלסטיק טורפדו שמאל - 09

מקורי1,218.00לאפיאט 3D 08-20 500מנעול מכסה מנוע -5178517408

5341002780V 19 - 4ציר ימ' למכסה מנועD 19 - 'מקורי346.09לאטויוטה קורולה ש

מקורי342לאפיאט דובלו ש' 10-18ציר ימ' למכסה מנוע - 5203519610

מקורי1,871.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מכסה מנוע-5198430816

57260SJ0109P19 - מקורי444לאסובארו פורסטר - 19ציר שמ' למכסה מנוע

57260AL00A9P20 - מקורי596לאסובארו איבולטיס - 20ציר ימ' למכסה מנוע

68103664AE14 - מקורי11,960.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מכסה מנוע

66400AR00021 - ש' - 21מכסה מנוע G80 מקורי9,413.00לאגנסיס

ציר שמ' למכסה מנוע 03-08 (ח)96540907

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי37.41כן5

791102L00007-11 5ציר שמ' למכסה מנועD 07-12 'ש i30 מקורי162לאיונדאי

7.91E+05(ח) מקורי46.3כןקאיה סורנטו ש' 07-09ציר שמ' למכסה מנוע -07

57310XC01A20 - מקורי847לאסובארו איבולטיס - 20מנעול מכסה מנוע

7.91E+0507-11 מקורי197לאיונדאי אקסנט ש' 07-11ציר ימ' למכסה מנוע

811302L00007- (סטישין)09-12מנעול מכסה מנוע CW i30 מקורי197כןיונדאי

5741080J00(ח) 4/5D 08-12 -4/5ציר ימ' למכסה מנועD 08-14 'ש SX4  מקורי527.9כןסוזוקי

V8X0823302A11- ש' 11-18ציר ימ' למכסה מנוע A1 מקורי348לאאודי

V6J9823031B12- מקורי3,150.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16מכסה מנוע

מקורי3,789.41לאאופל קורסה ש' - 20מכסה מנוע - 983749808020



791101H000(ח) 5 ש' 08-09ציר שמ' למכסה מנועD  מקורי188.8כןקאיה סיד

מקורי5,291.66לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מכסה מנוע - 3901412113

מקורי138.23לארנו קנגו 09-18ציר שמ' למכסה מנוע 820038630309-11

8211065J0106-11 מקורי441.2כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מנעול מכסה מנוע

מקורי11,841.56לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מכסה מנוע - 4100737452014

FEA005NAMA19 - ש' 19-22מכסה מנוע QX50 מקורי19,287.42לאאינפיניטי

57260AJ0309P(ח) ש' 09-14ציר שמ' למכסה מנוע -10 B4 מקורי253כןסובארו

V4M8823029B18 - ש' 18-20מכסה מנוע Q8 מקורי20,990.00לאאודי

ציר שמ' למכסה מנוע -08 (ח)95971444

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי56.57כן

V6F082350917 - מקורי235כןסיאט איביזה  ש' 17-22מנעול מכסה מנוע

V6F0823363D17 -  מקורי142כןסיאט איביזה  ש' 17-22מוט מכסה מנוע

811901C10003- מקורי104לאיונדאי גטס ש' 03-05כבל פתיחה למכסה מנוע

791102K000(ח) מקורי167.6כןקאיה סול ש' 10-11ציר שמ' למכסה מנוע -10

V1K8823186F9B910- מקורי283לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12יח' נגדית למנעול מכסה מנוע

V6V082330215- מקורי181לאסקודה פביה ש' 15-21ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי60.03לאשברולט ספארק 11-15ציר ימ' למכסה מנוע -9596230611

651007793R15- מקורי2,797.58לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מכסה מנוע

V3AA823302(ח) מקורי298כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ציר ימ' למכסה מנוע -11

מקורי2,621.00לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מכסה מנוע -9518176211

מקורי71.16כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ציר ימ' למכסה מנוע -11 (ח)95462342

651009833R13- 5מכסה מנועD 13-19  מקורי2,664.94לארנו קליאו

מקורי454.36כןסיטרואן C-5 ש' 05-08פס קישוט למכסה מנוע -05 (ח)796621

651000391R13- מקורי1,916.71לארנו קפצ'ור ש'  13-22מכסה מנוע

7912C1(ח) מקורי257כןפיג'ו 307 ש' 06-08ציר שמ' למכסה מנוע  06-08

7231163J10000(ח) מקורי129.8לאסוזוקי ספלאש 09-15יח' נגדית למנעול מכסה מנוע -09

מקורי127.95כןסיטרואן C-5 ש' 09-11מנעול מכסה מנוע -09 (ח)793479

7912F7(ח) ש' 10-16ציר שמ' למכסה מנוע  - 10 C-3 מקורי415.33כןסיטרואן

651001209R12- מקורי2,286.58לארנו קנגו 09-18מכסה מנוע

7912A3(ח) ש' 07-10ציר ימ' למכסה מנוע  - 07 C-4 מקורי536.25כןסיטרואן פיקסו

F510M3HNMB13- מקורי1,941.11לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מכסה מנוע

654005449R12- מקורי569.47לארנו קנגו 09-18ציר ימ' למכסה מנוע

V6P0823361A17 - מקורי211לאסיאט איביזה  ש' 17-22מוט מכסה מנוע

7912F510- פיקסו ש' 10-18ציר ימ' למכסה מנוע C-3 מקורי495.64לאסיטרואן

V6JA823031C13 - מקורי2,429.00לאסיאט טולדו ש' 13-18מכסה מנוע

מקורי6,402.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מכסה מנוע - 19 (אלומיניום)5330102390

מקורי422.37לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנעול מכסה מנוע - 535100284019

654010020RCW,3D 10- 3/5ציר שמ' למכסה מנועD/CW 10-16 'מקורי438.71כןרנו מגאן ש

654014EA0A14- מקורי484.7לאניסאן קשקאי ש' 14-20ציר שמ' למכסה מנוע

F51003VVMA14- מקורי1,619.32לאניסאן נוט ש' 14-17מכסה מנוע

מקורי249.22כןפיג'ו 508 ש' 11-18ציר שמ' למכסה מנוע -11 (ח)9676670380

מקורי447.5לאסיטרואן C-4  ש' 05-10ציר ימ' למכסה מנוע -79127905

791202P500(ח) מקורי287כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר ימ' למכסה מנוע -13

מקורי265.11כןפיג'ו 107 ש' 08-14ציר שמ' למכסה מנוע  - 10 (ח)791292

8211064R3000017 - קרוסאובר 17-21מנעול מכסה מנוע SX4 מקורי724.5כןסוזוקי

791100U00011- ש' 11-18ציר שמ' למכסה מנוע i25 מקורי124לאיונדאי אקסנט

5730084M0000016 - מקורי2,555.70לאסוזוקי סלריו 16-18מכסה מנוע

791101C000(ח) מקורי58כןיונדאי גטס ש' 03-05ציר שמ' למכסה מנוע -03



מקורי1,010.56לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תומך לכנף קדמית שמאל - 09 (ח)784661

86812DB00022- מקורי794.1לאקאיה נירו פלוס - 22ביטנה לכנף קדמי ימין

66321CV00023 - 'ש' - 23כנף קד' ימ EV6 מקורי2,488.10לאקאיה

8980772547V 12 - מקורי625.26לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי ימין גבוהה

5.38E+7508-15 'ש' 08-22כנף קד' ימ RX  מקורי5,579.30לאלקסוס

86811C8AA019 - ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 15-20 מקורי830כןיונדאי

54661F250016 - 'מקורי992לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18בולם זעזועים קד' ימ

66321J751020 - מקורי2,736.00לאקאיה אקס סיד - 20כנף קד' ימ' עם חור לאיתות

4478804101V 15 - 'ש' 15-18כנף קד' שמ V-CLASS מקורי7,513.10לאמרצדס

87712N7000

פס קישוט לכנף קד' ימ' - 21 (ללא מגן 

מקורי830כןיונדאי טוסון ש' - 21בוץ)

86820C550018 - מקורי512.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

66321Q005021 - 'כנף קד' ימi20 - 21 מקורי3,258.00לאיונדאי

מקורי1,523.00לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12כנף קד' ימ' - 538114227011

מקורי4,762.01לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23כנף קד' ימ' - 538110809021

51717445681

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי1,388.99לאב.מ.וו X3 ש' 1813-21

68270815AD18 - מקורי2,520.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

A222690790013 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי1,906.81לא19

מקורי615לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין - 132221270022

5407610QR0188322 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' ימ E-HS9 מקורי1,225.00לאהונגצ'י

F31001CAAA14 - 'ש' 14-18כנף קד' ימ QX70 מקורי4,091.52לאאינפיניטי

מקורי439.83לאאם ג'י EHS ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 1063635621

66318AA000

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי165כןיונדאי אלנטרה ש' - 21 21

86815K4000

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי1,072.00לאיונדאי קונה ש' - 18אחורי) - 21 (חשמלי)

51717394815

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי909.87לאב.מ.וו X3 ש' 13-21 18

55369597AE11 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13כנף קד' שמ

64587AA00021 - מקורי97כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תומך לכנף קדמית ימין

V3T0809958Bמקורי621לאסקודה סופרב ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,735.69לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פס קישוט לכנף קד' שמ' - 5177733233715

A167880240020 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי9,622.16לאש' 15-20

מקורי1,944.42כןפורד טרנזיט ש' 14-21כנף קד' ימ' -184532114

V6V082110515- 'מקורי1,185.00לאסקודה פביה ש' 15-21כנף קד' שמ

מקורי1,325.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538760263019

מקורי527.83לאפורד מונדאו ש' 08-12פס קישוט ניקל לכנף קד' ימ' -11 (ח)1754158

AG29TO07-08 חליפי968כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סורג קדמי ניקל

AG2DC15- חליפי238.7כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט שמאל עליון לסורג קדמי

AG319MI10- סורג קדמי עליון שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי647.71כן15

AG323MI15-17 חליפי1,691.50כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג קדמי

AG325MI4D 15 - חליפי1,789.77כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג קדמי

AG34CH14 - (שחור) חליפי891.14כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת לסורג קדמי



AG355MA02-04 חליפי196.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04סורג קדמי רשת

AG355VW15-19 חליפי1,652.40כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

AG357VW07- סורג קדמי עם תושבות לניקלים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי1,243.62כן11

AG35CH19 - חליפי2,980.95כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21סורג קדמי

AG362MA

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) 03-

X 0603-06 'ש B2500 חליפי301.88לאמאזדה

AG368VW16 - חליפי1,724.13כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20סורג קדמי עם ניקל

AG36GM03-08 חליפי3,289.84כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08סורג קדמי +ניקל

AG371MA07-09 5סורג קדמיD 07-14 'חליפי240.02לאמאזדה 2 ש

AG40RE07-09 (לפנס) 4/5שפם ימין תחתון לסורגD 04-09 'חליפי243.02כןרנו מגאן ש

AG41TO03-04 (ניקל) 4סורג קדמיD 03-04 'חליפי756.02לאטויוטה קורולה ש

AG42RE04-06 (לפנס)4/5שפם ימין תחתון לסורגD 04-09 'חליפי104.96כןרנו מגאן ש

AG42TO05-07 4סורג קדמיD 05-07 'חליפי677.45כןטויוטה קורולה ש

AG45FO-15 סורג קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,206.02לא

AG46SE00-04 (מרכזי רשת) חליפי216.14לאסיאט טולדו ש' 00-04סורג קדמי

AG500TO11- 'חליפי176.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13פס קישוט לסורג קדמי עליון ימ

AG515TO15 - חליפי2,045.03כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג קדמי

AG51VW10-(לפנס) 5שפם ימין תחתון לסורגD 10-17 'חליפי436.1כןפולקסווגן פולו ש

AG52HO09-12 4מסגרת ניקל לסורג קדמיD 06-12 'חליפי431.66כןהונדה סיווק ש

AG55SE15- חליפי752.4כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג קדמי

AG56HO09-10 חליפי520.42כןהונדה ג'אז ש' 09-11סורג קדמי

AG57TO07-09 חליפי205.66כןטויטה אוריס ש' 07-09סורג קדמי

AG58DI03- חליפי441.36כןדייהטסו סיריון ש' 03-05סורג קדמי

AG5MAחליפי102.16כןמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98סורג קד' 95-96 מושלם

AG5SK06-08 - חליפי568.8כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מסגרת לסורג קדמי

AG5SZ90-98 חליפי507.15לאסוזוקי ויטרה ש' 90-98סורג קדמי

AG609MA12- ש' 12-16שפם שמאל תחתון לפנס ערפל CX-5 חליפי19.64כןמאזדה

AG629MA15-19  4סורג קדמיD/5D 15-21 'חליפי274.34כןמאזדה 2 ש

AG66CIחליפי350כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03סורג קדמי 97-99 ברלינגו

V10A83901521 - מקורי1,133.00לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון נעילה דלת אח שמאל

7721153R0000017 - מקורי228.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

813103W00010-12 'מקורי909.9לאקאיה ספורטג' ש' 10-12צילינדר דלת קד' שמ

821007384R18 - 'מקורי3,221.72לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלת אח' ימ

מקורי103.78לאשברולט ספארק - 19טפט לדלת קד' שמאל - 4256660719

72970TV0E00(ח) 5טפט לדלת אחורית שמאל -15D 15-16 'מקורי124.09לאהונדה סיווק ש

מקורי169.79כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי מראה חיצונית שמ' - 161804838017

V8K0831052J(ח) ש' 08-15דלת קד' ימין -09 A4 מקורי3,952.00כןאודי

96210G5400SWP(ח) מקורי1,219.20כןקאיה נירו 16-23אנטנה - 19

מקורי274.96כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07טפט דלת קד' שמ' 05-07 (ח)7592212032

B000828480

גומי גשם+ניקל לדלת אחורית שמאל - 

מקורי702.64כןפיג'ו 108 ש' 1515-20

D2624415 - 'מקורי3,315.21לאפורד אדג' ש' 15-18מראה חיצונית שמ

מקורי7,097.52כןפיג'ו 3008 17-21דלת קד' ימין - 981230628017

V5E1857507AKV 17 - 'מקורי1,460.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מראה חיצונית שמ

98176951XT19 - 'מקורי1,002.40כןסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת הזזה אח' ימ

863821H000(ח) 5 ש' 08-09טפט עליון דלת אח' שמ' 08-09D  מקורי175.5כןקאיה סיד

DL33508W3(ח) 5טפט דלת קד' שמ' -07D 07-14 'מקורי44.76כןמאזדה 2 ש

90422SG06013- מקורי295כןסובארו פורסטר 13-18טפט לדלת אח' ימין



מקורי4,838.63לאשברולט קרוז 08-20דלת קד' ימין 9598775808-10

71312G5D00(ח) מקורי3,673.50כןקאיה נירו 16-23פח סף שמאל - 16

963745FA4A(אדום) מקורי405.6כןניסאן מיקרה - 20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 20

10316504SEPP18 - 'ש' 18-23דלת אח' ימ ZS מקורי6,615.41לאאם ג'י

98140447VV17 - מקורי1,887.11כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט עליון צדדי שמאל

מקורי8,539.93לאשברולט סילברדו - 20דלת אח' ימ' - 8469173820

8337DZ

קישוט עמוד פנימי לדלת קדמית ימין - 

10 בעת מכירה להודיע ליאיר 

מקורי1,352.38כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18בדחיפות! (ח)

770041R30111- 'ש' 11-18דלת אח' ימ i25 מקורי2,428.00לאיונדאי אקסנט

BHP1691N76413- '4/5כיסוי מראה חיצונית שמD 13-18 'מקורי293.37כןמאזדה 3 ש

16081119VD(ח) מקורי642.67כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי ניקל למראה חיצונית ימ' - 14

5732A092(ח) מעצור לדלת אח' ימ' -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי172.01כן16

מקורי999.89כןפיג'ו 2008 13-19גומי גשם לחלון דלת קדמית שמאל - 9673931480

מקורי7,205.45לארנו קנגו 09-18דלת  מטען ימ' אח' -775147813909

V1S1857507AK9B912-'מקורי1,323.00לאפולקסווגן אפ ש' 14-17מראה חיצונית שמ

מקורי15,001.99לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת קדמית שמאל -181762614

AF37KI09-12 'חליפי902.85כןקאיה פורטה 09-12כנף קד' ימ

AF380MI15 - חליפי141.6כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן בוץ קד' ימין

AF393TO12-13-חליפי353.17כןטויוטה יאריס ש' 12-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF40HO98-00 'חליפי329.59לאהונדה אקורד ש' 98-02כנף קד' שמ

AF40NI11- 'חליפי879.37כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כנף קד' שמ

AF414TO07-08 חליפי235.5כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF418TO12- חליפי256.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF41CHV 14 - חליפי1,105.34כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF427TO13-14 חליפי683.42כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF431TO13- חליפי578כןטויוטה קורולה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF433TO5D 13- ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי630.4כן15

AF44RO(ספורט) חליפי5,899.01כןרובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' ימ' - 14

AF467TO13 - 'ש' 13-18תומך כנף קד' ימ RAV-4 חליפי560.02לאטויוטה

AF46CV07-10 ביטנה לכנף קדמי ימין

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי74.21לא

AF48HY07-11 חליפי168.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF493TO18 - 'כנף קד' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי5,217.02כן21

AF510MA07-10 פיק אפ 07-10ביטנה לכנף קדמי שמאל BT-50 חליפי136.2כןמאזדה

AF517MA4 עם חוריםWD -07 'פיק אפ 07-10כנף קד' שמ BT-50 חליפי1,062.14לאמאזדה

AF519MA13-ביטנה לכנף קדמי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי265.62כן18

AF52SZ4D 08- 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  חליפי333כןסוזוקי

AF531MA13-16 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-18 'חליפי269.36כןמאזדה 3 ש

AF57CV06-08 'חליפי1,563.36לאשברולט אפלנדר ש' 06-09כנף קד' שמ

AF60HY08-12 'ש' 08-14כנף קד' שמ i10 חליפי738.91כןיונדאי

AF61HY08-12 - 'ש' 08-14כנף קד' ימ i10 חליפי736.69כןיונדאי

AF63CH21 - חליפי788כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF63DI06-11 'חליפי486.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11כנף קד' שמ



AF69AU98-01 'ש' 98-04כנף קד' שמ A6 חליפי580.16כןאודי

AF69SE05-07 'חליפי350כןסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07כנף קד' ימ

AF74CV09 - 'חליפי1,312.55כןשברולט טראוורס 09-11כנף קד' שמ

AF75AU01-03 'ש' 01-03כנף קד' שמ A3 חליפי851.42כןאודי

AF77NI08-11 '4/5כנף קד' ימD 08-11 'חליפי587.54כןניסאן טידה ש

AF77SE12- חליפי1,897.44כןסיאט לאון ש' 12-19כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

AF781RE13-'חליפי961.45כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף קד' ימ

AF78NI08- 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-11 'חליפי287.69כןניסאן טידה ש

876103X04011-13 (מושלמת) 'ש' 11-15מראה חיצונית שמ i35 מקורי834לאיונדאי אלנטרה

98176963XT19 - 'מקורי1,738.79לאסיטרואן ברלינגו - 19פס קישוט לדלת קד' שמ

760033X50011-'ש' 11-15דלת קד' שמ i35 מקורי3,095.00כןיונדאי אלנטרה

76251T5AJ31ZT15- מקורי515.08כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי למראה חיצונית שמאל

מקורי1,090.47כןרנו קליאו  5D 11-13מראה חיצונית ימ' -11 (ח)7701071866

V3G0853331A3Q715- 'מקורי485לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי79.84כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מגב שמשה אח' - 163515718009

מקורי18,000.39לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת הזזה אחורית ימין -241468714

מקורי227.03כןפיג'ו 3008 17-21קישוט המשך מראה חיצונית שמ' - 981166188017

9181P209 - מקורי378.31כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מעצור לדלת קד' ימין = שמאל

876131Y10011- '5כיסוי למראה חיצונית שמD 11-16 מקורי220.9לאקאיה פיקנטו

מקורי571.1כןפיג'ו 3008 17-21טפט אחורי לדלת אחורית ימין - 981151888017

מקורי6,120.88לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלת אח' ימ' -980303368014

V6R0853273A9B9 - '5משולש קישוט למראה חיצונית שמD 10-17 'מקורי88לאפולקסווגן פולו ש

821017193R(ח) מקורי2,933.50כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת אח' שמ' - 15

V5JA857702BRAA13 - מקורי1,949.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

V5658549409B917 - 'מקורי768כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לדלת קד' ימ

77003A7000(ח) מקורי3,186.40כןקאיה פורטה 13-18דלת אח' שמ'-13

KD5350M10E(ח) ש' 12-16טפט נצב לדלת קד' ימין -12 CX-5 מקורי258.17כןמאזדה

V57A8549509B9

פס קישוט לדלת אח' ימ' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי662כןסקודה קארוק

V2GM857508K9B920 - 'מקורי787לאפולקסווגן טי קרוס - 20מראה חיצונית ימ

5735A48214- 'מקורי402לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גומי מסביב לחלון דלת אח' ימ

16075128XT(ח) מקורי141.92כןפיג'ו 208 ש' 15-19כיסוי מראה חיצונית ימ' - 15

8794574010B0

כיסוי מראה חיצונית שמ' מטאלי כסף 

מקורי285לאטויוטה קאמרי ש' 07-1107-11

5705A576(ח) מקורי663לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גומי מסביב לחלון דלת קד' ימין -14

2446084V 14 - 'מקורי15,001.99לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת קד' שמ

770032K510(ח) מקורי2,066.90כןקאיה סול ש' 12-13דלת אח' שמ'-12

8471884M10ZTT16 - מקורי784.5כןסוזוקי סלריו 16-18כיסוי למראה חיצונית ימין

V3V0857537CGRU20 - מקורי250כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי למראה חיצונית שמאל

V5G085752213 - 'מקורי610לאפולקסווגן גולף ש' 13-20זכוכית מראה חיצונית ימ

מקורי13,746.12לאב.מ.וו X3 ש' 13-21דלת אח' ימ' 4152723869613-17

80818EL00008-11 ('אח) 4/5טפט דלת קד' ימיןD 08-11 'מקורי141.69כןניסאן טידה ש

AF791RE12- 'חליפי806.02לארנו גרנד סניק ש' 12-13כנף קד' ימ

AF798RE13- 5ביטנה לכנף קדמי (חלק אחורי) ימיןD 13-19  חליפי466.17כןרנו קליאו

AF7BU01-05 'חליפי1,740.91כןביואיק לה סייבר ש' 01-05כנף קד' שמ

AF806RE16- חליפי1,046.52כןרנו קדג'אר 16-20כנף קדמית ימין

AF812RE4D 17 - 4 ש' 17-23כנף קדמי שמאלD חליפי1,146.77כןרנו גרנד קופה

AF815RE16 - 'חליפי454.24כןרנו קדג'אר 16-20תומך ברזל לכנף קד' שמ



AF823RER+L - 10 '3/5סט תומכים לכנף קדD/CW 10-16 'חליפי196.02לארנו מגאן ש

AF82CV05- חליפי390.08כןשברולט טריילבייזר ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF83CV05- חליפי390.08כןשברולט טריילבייזר ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF84KI07-09 חליפי116.62כןקאיה ריו ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF85NI08- חליפי420.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF89CI04-08 (ללא חורים) 'חליפי740.63כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08כנף קד' שמ

AF8AU11- 'ש' 11-18כנף קד' שמ A1 חליפי2,282.42כןאודי

AF90RE09- ('אח) 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 09-15 'חליפי257.87כןרנו פלואנס ש

AF91ME08-13- 'כנף קד' ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי680.02לא18

AF91VO15 -'ש' 11-14כנף קד' שמ S60 חליפי3,306.02לאוולוו

AF93RE09-10 ('אח) 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 09-15 'חליפי121.4כןרנו פלואנס ש

AF95NI07- חליפי333.5כןניסאן נבארה ש' 07-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF99AU09-10 'ש' 09-11כנף קד' שמ A3 חליפי1,851.65כןאודי

AF99VW13-16 'חליפי983.83כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' ימ

74151SNAA1006-12 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 06-12 'מקורי642.99לאהונדה סיווק ש

57120FG0209P08- 'ש' 08-13כנף קד' ימ B3 מקורי1,494.00לאסובארו

7232154L005D 08-10 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי499.8לאסוזוקי

V5N0854732B9B911 - 'מקורי1,359.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16קשת לכנף קד' ימ

7232254L0010 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי499.8כןסוזוקי

מקורי3,220.81לאשברולט אימפלה ש' 13-18כנף קד' שמ' - 2315166013

868102P00010-11 מקורי519.1לאקאיה סורנטו ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

57120SJ0009P19 - 'מקורי2,333.00לאסובארו פורסטר - 19כנף קד' ימ

66311H600019 - 'מקורי957כןיונדאי אקסנט 19-22כנף קד' שמ

57120SJ0109P19 - 'מקורי2,333.00לאסובארו פורסטר - 19כנף קד' שמ

מקורי41.86כןשברולט קפטיבה ש' 07-10תריס לכנף קד ימ -07 (ח)96433170

F3101BJ0MA12- 'ש' 12-21כנף קד' שמ  NV 200 מקורי2,432.81לאניסאן

17230RNAA0006-10 4מיכל אבק בכנףD 06-12 'מקורי1,224.31לאהונדה סיווק ש

V1K0129622D09- מקורי617לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מיכל אבק

מקורי9,868.03לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מכסה מנוע - 4100849986815

68281965AE(ספורט) מקורי9,729.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מכסה מנוע - 18

664003X00011- (ברזל) ש' 11-15מכסה מנוע i35 מקורי2,529.00לאיונדאי אלנטרה

7901R6(ח) ש' 11-14מכסה מנוע -11 RCZ מקורי11,204.65כןפיג'ו

מקורי197.39כןטויוטה קאמרי ש' 12-14(ח) ציר שמ' למכסה מנוע -534200616012

V5G0823301B13-מקורי308לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ציר שמ' למכסה מנוע

664002V01011-12 מקורי2,493.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מכסה מנוע

654002919R17 - 4 ש' 17-23ציר ימ' למכסה מנועD מקורי759.43כןרנו גרנד קופה

664002B50010- מקורי1,781.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מכסה מנוע

מקורי12,981.99לאב.מ.וו 300 ש' - 19מכסה מנוע - 4100849444619

AJ2CI19 - חליפי540.26כןסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי עליון

V5G0853675AJZQTSI" - 13"  מקורי321לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל  אחורי

86342D90004WD" - 16" מקורי122.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סמל בכנף קדמית ימין

מקורי392.94כןפיג'ו 301 ש' 13-18סמל קדמי-13 (ח)9678484880

86300H600019-20 מקורי163לאיונדאי אקסנט 19-22סמל יצרן קדמי

7544247010PRIUS 07-08 מקורי163.22כןטויוטה פריוס ש' 07-12סמל אחורי

מקורי233.15כןפיג'ו 301 ש' 13-18סמל אחורי  301 -967848528013

8.63E+0507-11 'אח HYUNDAI מקורי66כןיונדאי אקסנט ש' 07-11סמל

סמל יצרן אחורי - 205817450014

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי371.02לא14-21

V7M7853630FRS13-מקורי251כןסיאט אלהמברה ש' 13-18סמל  אחורי יצרן



93033AJ0105D 10-"ש' 09-14סמל יצרן אח' "כוכבים B4 מקורי854כןסובארו

V6C0853600FOD14- 5סמל יצרן קדמיD 10-17 'מקורי527כןפולקסווגן פולו ש

7810Y711- ש' 11-14סמל יצרן אחורי RCZ מקורי339.21כןפיג'ו

86310Q5200SELTOS" - 20" מקורי119.9לאקאיה סלטוס ש' - 20כיתוב אחורי

86355G800018 - מקורי4,165.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19סמל יצרן קדמי

86313Q5010EX" - 20" מקורי166כןקאיה סלטוס ש' - 20כיתוב אחורי

75701TM8A0009 - מקורי321כןהונדה אינסייט 09-14סמל יצרן אחורי

75700T5A00018 - מקורי186.95לאהונדה ג'אז ש' 15-19סמל יצרן קדמי

98069746VD14-  מקורי210.2לאפג'ו 308 ש' 14-20סמל יצרן 308 אחורי

2067832TRANSIT" - 14" מקורי454.17לאפורד טרנזיט ש' 14-21סמל כיתוב אחורי

75723TZAJ01E:HEV" - 20" מקורי333.02כןהונדה ג'אז ש' - 20כיתוב אחורי

V2GA853601JZA20 - מקורי599לאפולקסווגן טי קרוס - 20סמל יצרן קדמי

75442B1030SIRION 06-08 מקורי151לאדייהטסו סיריון ש' 06-11סמל במטען

98179002DX17 - מקורי418.37כןפיג'ו 3008 17-21סמל יצרן אחורי

968104794/5D 03-08  4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 03-10 'מקורי171.74לאשברולט אופטרה ש

מקורי697.93כןלקסוס NX ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין - 538757802018

57110FE09003-05 'כנף קד' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי4,349.00לא08

V5NA805912AL17 - מקורי734כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,064.96כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 982739748019

66321C805015- כנף קד' ימ'+חור לפנס איתותi20 15-20 מקורי1,398.00כןיונדאי

V7L68549599B9(ח) מקורי152כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פס קישוט לכנף קד' שמ' 04-09

98168352XT19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לכנף קד' ימ C-5 מקורי1,125.43כןסיטרואן

9678811280V 13 - מקורי839.68לאפיג'ו 2008 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי466.51כןשברולט אורלנדו ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי שמאל -12 (ח)95063055

מקורי845לאפיאט 3D 08-20 500בולם זעזועים קד' שמ' - 5187142715

91112FL13018 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף קד' שמ XV מקורי1,220.00לאסובארו

5771154P0000015 - מקורי1,425.90כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קד' שמ' עם חור

42457806

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי124.44כןשברולט ספארק 1515-18

74207TL0G00(ח) מקורי639.78כןהונדה אקורד ש' 08-11פס קישוט לכנף קד' שמ' 08-11

7232184M0116 - מקורי407.7כןסוזוקי סלריו 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

5381160A9009- 'כנף קד' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,605.00לא13

מקורי988לאפיאט טיפו ש' 16-18כנף קד' ימ'-5201220916

V5G0805911AK13-16 מקורי668לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי שמאל קדמית

50528435V 10 - מקורי874.01לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,291.07לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171731975914

68281946AB18 - 'מקורי5,000.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כנף קד' ימ

F31813JAMA14 - ש' 14-19תומך לכנף קדמית שמאל QX60 מקורי280.82לאאינפיניטי

5761162R3000017 - מקורי1,298.00כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף קדמית ימין

מקורי2,312.24כןסיטרואן C-3 ש' 17-21כנף קדמית שמאל - 981286908017

V8U0821171C

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי)-

מקורי948לאאודי Q3 ש' 1211-18

9812150180V 17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין C-3 מקורי924.06לאסיטרואן

98257366XT20 - 'מקורי1,117.04כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

91112XC01B20 - 'מקורי2,880.00לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי153.36כןשברולט טראקס ש' 13-16תומך כנף קדמית ימין - 13 (ח)95244758

YQ00049280(ח) איירקרוס - 18כנף קד' ימ' - 18 C3 מקורי1,545.92כןסיטרואן

868204H00008 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi800 08-21 מקורי809כןיונדאי

AG128SU19 - (לפנס) חליפי482כןסובארו פורסטר - 19שפם ימין תחתון לסורג



AG129CV19 - חליפי5,374.61כןשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי מרכזי

AG130VWGTI V 17 - חליפי2,227.50כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

AG132HY09-11 סורג קדמי פנימיi20 09-12 חליפי176.02לאיונדאי

AG132SU18 - חליפי3,245.39כןסובארו אאוטבק ש' 15-20סורג קדמי

AG133SU11- חליפי3,035.35כןסובארו פורסטר ש' 09-12סורג קדמי

AG133TO12 - חליפי1,602.69כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי

AG136FO11-(שחור-ניקל) סורג קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי468.02לא

AG136SK20 - חליפי598.9כןסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG138FI08- 3קישוט ניקל לסורג קדמי שמאלD 08-20 500 חליפי591.5כןפיאט

AG138SK13-(שחור) חליפי552.5כןסקודה אוקטביה 13-16מסגרת לסורג קדמי

AG138TO19 - 4כיסוי עליון לסורג קדמיD 19 - 'חליפי1,026.70כןטויוטה קורולה ש

AG139IS12-16 חליפי2,195.00כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי חיצוני

AG139TO19 - 4קישוט עליון לסורג קדמיD 19 - 'חליפי1,182.00כןטויוטה קורולה ש

AG13HY04-07 חליפי481.16כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07סורג קדמי

AG140KI12-14 5סורג קדמי +מסגרת ניקלD 12-16 'חליפי986.02לאקאיה ריו ש

AG141MI20 - ש' - 20סורג קדמי ASX חליפי2,536.98כןמיצובישי

AG142IS17 - חליפי1,061.23כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי עליון

AG143HY19-20 חליפי2,460.75כןיונדאי אקסנט 19-22סורג קדמי

AG143IS17 - חליפי1,257.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי תחתון

AG143PE08- חליפי764.92כןפיג'ו 207 ש' 08-12סורג קדמי עליון

AG143TO18 - (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,589.67כן21

AG143VW97-04 חליפי350כןפולקסווגן טרנספורטר 97-03סורג קדמי עליון

AG144BM

סורג קדמי שמאל לוקשורי ניקל/שחור -

חליפי796.95לאב.מ.וו 300 ש' 1212-18

AG145FI07- (לפנס) חליפי383.12כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14שפם ימין עליון לסורג

AG146FI07- (לפנס) חליפי401.96כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14שפם שמאל עליון לסורג

AG147KI16 - (לפנס) חליפי454.29כןקאיה ספורטג' ש' 16-21שפם ימין תחתון לסורג

AG147PE13- חליפי988.61כןפיג'ו 301 ש' 13-18סט קישוטי ניקל לסורג קדמי

AG148KI16-18 חליפי1,756.02כןקאיה נירו 16-23סורג קדמי

AG148VW21 - חליפי1,794.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21סורג קדמי

AG151SU10- (לפנס) ש' 09-14שפם ימין תחתון לסורג B4 חליפי584.8כןסובארו

AG152HY16-18 חליפי3,806.02לאיונדאי איוניק ש' 16-20סורג קדמי

AG153HYV 20 - חליפי1,017.45כןיונדאי וניו - 20סורג קדמי

AG154SU09- (לפנס) חליפי300.32כןסובארו פורסטר ש' 09-12שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי895.29לארנו קנגו 09-18פס קישוט לדלת אח' ימ' -820043911809

מקורי61.24לאפיג'ו 108 ש' 15-20מגב שמשה אח' - 161243468015

82818EL400

טפט קשת דלת אח' ימ'  08-11 

מקורי128.94כןניסאן טידה ש' 4D/5D4/5D 08-11 (ח)

B000780880(ח) מקורי820.38כןפיג'ו 108 ש' 15-20מראה חיצונית ימ' - 15

V3V0837476CJV115 - מקורי458לאסקודה סופרב ש' 15-22אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין

8183054P0000015 - מקורי134.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מעצור לדלת אחורית ימין = שמאל

98155882XT18 - 'מקורי1,530.96לאסיטרואן ג'אמפי - 18מראה חיצונית ימ

90422XC07A20 - מקורי129לאסובארו איבולטיס - 20טפט לדלת אח' שמאל

98087411XT18 - מקורי413.65כןסיטרואן ג'אמפי - 18כיסוי למראה חיצונית ימין

91112XC04B20 - מקורי388לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין

מקורי324.83כןסיטרואן ג'אמפי - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 161686928018

מקורי696.42כןרנו לוגן 08-11דלת שרות אח' שמ' 08-10 (ח)6001548841

103518300K21 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ X מקורי2,284.48לאטסלה מודל



1616869480

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי253.71לאסיטרואן ג'אמפי - 1818

V5NA857538GRU17 - מקורי426לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיסוי למראה חיצונית ימין

98128564XTV 17 - 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ C-3 מקורי1,611.31כןסיטרואן

מקורי2,544.45לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מראה חיצונית שמ' - 160817788013

87620A2030

מראה חיצונית ימ' עם פנס איתות 

מקורי1,764.20לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18סטיישן/5D ש 13-15

61160FL03BWW

ידית חיצונית לדלת אחורית ימין = 

מקורי219לאסובארו איבולטיס - 20שמאל - 20

87610A2030

 5D/מראה חיצונית שמ' עפ פנס סטיישן

מקורי2,117.00כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש 13-15 (ח)

KD5350660B(ח) ש' 12-16אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ' -12 CX-5 מקורי138.03כןמאזדה

מקורי6,203.71לאפיג'ו 2008 - 20דלת אח' ימ' - 983104808020

9025G7

גומי אטימה לדלת קדמית ימין = שמאל 

מקורי719.33כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18- 09

91036FL41017 - 'מקורי1,880.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מראה חיצונית ימ

91039FL00017 - 'מקורי148לאסובארו אימפרזה ש' 17-18זכוכית מראה חיצונית ימ

1609430180V 14 - 'ש' 14-16מראה חיצונית שמ C-4 מקורי2,439.93לאסיטרואן פיקסו

76208TGLG221.0L 17- 5מראה חיצונית ימיןD 17-22 'מקורי2,905.59לאהונדה סיווק ש

8470154PK0000

מראה חיצונית ימ' שחור ללא איתות - 

מקורי671.3לאסוזוקי ויטרה ש' 1515-22

87616A2020

 5D/SW כיסוי מראה חיצונית שמ'+פנס

מקורי672.1לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש -13

98172277XX19 - מקורי4,093.91לאסיטרואן ברלינגו - 19חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

86532FL10018 - 'ש' - 18זרוע מגב שמשה אח XV מקורי227לאסובארו

AG154TOSE 18-20 חליפי3,228.84כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG155FI13- 500 ש' 13-17סורג קדמיL חליפי464.54כןפיאט

AG155SU13-15 חליפי286.52כןסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי עליון

AG156HO20 - 5סורג קדמיD 17-22 'חליפי2,050.77כןהונדה סיווק ש

AG15HY06-07 חליפי266.4כןיונדאי סונטה ש' 06-09סורג קדמי

AG160NI15 - חליפי1,866.38כןניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי עם חור למצלמה

AG160PE15 - חליפי1,395.81כןפיג'ו 208 ש' 15-19מסגרת לסורג קדמי ניקל

AG161MA13-16 סורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי360כן18

AG164PE14- חליפי640.02לאפיג'ו 2008 13-19סט קישוטים לסורג קדמי

AG165TO21 - חליפי3,600.46כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG165VW06-09 (ערום) חליפי944.35כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סורג קדמי

AG167VW05-08 חליפי350כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סורג קדמי פנימי

AG168ME14 - סורג קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,156.54כן18

AG169HY18 - סורג קדמיi800 08-21 חליפי2,337.50כןיונדאי

AG169PE13 - חליפי903.21לאפיג'ו 301 ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG16SK97-00 חליפי288כןסקודה אוקטביה ש' 97-00סורג קדמי

AG171PE17 - חליפי435כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי פנימי

AG174RE13- (סט ימין+שמאל) 5תומך לפנס ערפלD 13-19  חליפי501.22כןרנו קליאו

AG179RE12- חליפי250כןרנו קנגו 09-18שפם ימין תחתון לפנס ערפל

AG17HY01-03 חליפי425.57כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03סורג קדמי

AG181RE13-17 חליפי724.98כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

AG181SU16- ש' 12-17מסגרת ניקל לסורג קדמי XV חליפי1,309.68כןסובארו

AG182VW10- קישוטים באדום GTI 5סורג קדמיD 10-17 'חליפי764.8כןפולקסווגן פולו ש



AG184MA19 - חליפי725כןמאזדה 6  ש' - 19סורג קדמי

AG188AU12- (לפנס) ש' 12-17שפם שמאל תחתון לסורג A6 חליפי262.4כןאודי

AG188SU13- חליפי635.15לאסובארו אימפרזה 13-16פס קישוט שמאל לסורג קדמי

AG193SU18 - ש' - 18קישוט כסוף שמאל לסורג קדמי XV חליפי635כןסובארו

AG198RE

סורג קדמי חיצוני מושלם (ללא הניקל 

Intens type 17-21 (4 ש' 17-23התחתוןD חליפי2,380.11כןרנו גרנד קופה

AG19LE18 - ש' 15-23מסגרת ניקל לסורג קדמי NX חליפי3,162.29כןלקסוס

AG1IN14 - ש' 14-19סורג קדמי עם חור למצלמה Q50 חליפי2,746.85כןאינפיניטי

AG20CV

מסגרת ניקל לסורג קד' תחתון (אמצעי) 

חליפי1,313.87כןשברולט מאליבו ש' 08-08-12

AG211RE18 - (מבריק ) חליפי840.2כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט לסורג קדמי

AG212RE18 - חליפי538.7כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט תחתון לסורג קדמי ניקל

AG21FO13-16 חליפי331.19כןפורד קוגה ש' 13-18סורג קדמי

645201W010(ח) 5דופן פנימי קדמי ימין-12D 12-16 'מקורי1,044.20כןקאיה ריו ש

7722064R005PK17 - 'קרוסאובר 17-21קשת לכנף קד' שמ SX4 מקורי539.4כןסוזוקי

V8U08537174U812-ש' 11-18קשת  לכנף קד' שמ' שחור Q3 מקורי920לאאודי

YQ001547XT18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף קד' שמ C3 מקורי922.27לאסיטרואן

מקורי182.28כןשברולט ספארק 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 4270245215

86832C800015 - מגן בוץ קד' ימיןi20 15-20 מקורי168כןיונדאי

51690FL0309P18 - 'ש' - 18תומך חיזוק לכנף קד' שמ XV מקורי2,470.00לאסובארו

YQ001548XT18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף קד' ימ C3 מקורי878.48לאסיטרואן

54651G4AA018 - 'בולם זעזועים קד' שמi30 - 18 מקורי1,309.00לאיונדאי

מקורי854.7לאאלפא רומאו סטלביו 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין חלק קדמי - 5054886017

מקורי170.13כןשברולט ויונט ש' 03-08ביטנה לכנף צד ימין  03-08 (ח)96262402

V6P0809958

 5D ביטנה לכנף קדמי ימין דגם טורבו

מקורי366לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

מקורי865כןפיאט 500 ש' - 21כנף קד' ימ' -5213723121

638439HS0A16 - מקורי754.66לאניסאן אלטימה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי2,014.30כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף קד' שמ' עם חורים לקשת - 982320858020

V5Q0413023HB17 - 'מקורי692כןסקודה אוקטביה ש' 17-19בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

V2GM821106B20 - 'מקורי1,502.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20כנף קד' ימ

מקורי745.62לאסיטרואן C-3 ש' 17-21תומך לכנף קדמית ימין - 981255228017

60263TBAA00ZZ18 - '4תומך לכנף קד' שמD -18 'מקורי479.22לאהונדה סיווק ש

מקורי1,801.05לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 181821313

DFR55614020 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-30 מקורי195.04כןמאזדה

V2GM8547329B920 - 'מקורי688לאפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

638405FB0A20 - מקורי691.79כןניסאן מיקרה - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

98329589XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ  C-4 מקורי837.06לאסיטרואן

538750D17012-13 מקורי485.93לאטויוטה יאריס ש' 12-13ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי480.28לאפיג'ו 5008 17-21תומך לכנף קדמית ימין - 980918098017

538760D17012-13 מקורי485.93לאטויוטה יאריס ש' 12-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי309לאיונדאי H350 17-18תומך לכנף קדמי שמאל - 865135900017

7752178R005PK19 - 'מקורי601.1כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19פס קישוט לכנף קד' שמ

V4G0853888J15 - (חלק קדמי) ש' 12-17ביטנה לכנף קדמי ימין A6 מקורי910לאאודי

5380230A2013 - 'ש' 07-18כנף קד' שמ GS מקורי3,096.00לאלקסוס

57110AG0109P04-06 'ש' 04-06כנף קד' שמ B4 מקורי1,527.00לאסובארו

BCJH5613Y4D 19 - 4/5מגן בוץ קד' ימיןD -19 'מקורי362.88כןמאזדה 3 ש

AG227BMV 15 - ש' 13-21סורג קדמי שמאל X1 חליפי655.07כןב.מ.וו

AG229MA11 - 5סורג קדמיD 07-14 'חליפי277.5כןמאזדה 2 ש

AG233SK13 - חליפי596.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18סורג קדמי

AG237SK13- חליפי698.25כןסקודה ראפיד ש' 13-18מסגרת לסורג קדמי

AG238SK15-17 חליפי1,662.50כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי



AG23IS97-99 חליפי806.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02סורג קדמי

AG241FO13 - חליפי640.02לאפורד קוגה ש' 13-18תומך סורג קדמי פנימי

AG243FO14- חליפי1,643.29כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי פנימי

AG243HO01-04 4סורג קדמיD 01-06 'חליפי236.02לאהונדה סיווק ש

AG248KI16-18 חליפי2,520.76כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי עם ניקל מבריק

AG24TO98-00 חליפי323.96כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03סורג קדמי ניקל

AG252NI04-07 חליפי107כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07סורג קדמי שמאל

AG25IS99-01 חליפי756.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02סורג קדמי

AG25KI12- חליפי1,955.66כןקאיה אופטימה ש' 12-15סורג קדמי

AG260HO07-08 ש' 03-08סורג קדמי CR-V חליפי1,159.20לאהונדה

AG263NI13- חליפי797.96כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סורג קדמי+ניקל

AG26SK

סורג קדמי (שחור+ מסגרת ניקל 

חליפי258.4כןסקודה פביה ש' 08-14תחתונה) -11

AG273CV

סורג מגן קדמי מרכזי בצבע שחור עם 

חליפי765.54כןשברולט ספארק 11-15מסגרת ניקל -13

AG274VW08-11 חליפי3,538.40כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG27LE19 - ש' 19-23סורג קדמי ES חליפי6,960.48כןלקסוס

AG27SE16-19 חליפי947.75כןסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG280CV13-חליפי386.02לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי מרכזי

AG29HY11-ש' 11-18קישוט ימין לסורג קדמי ניקל i25 חליפי80כןיונדאי אקסנט

AG318MI10- סורג קדמי עליון ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי515.86כן15

AG322MI14-15 חליפי904.21כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג קדמי

AG32TO4X2 חליפי956.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05סורג קדמי 02-05 ניקל

AG365VW11 - חליפי2,311.16לאפולקסווגן טוראן ש' 11-15סורג קדמי

AG367NI14 - חליפי175.23כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

AG369MAפיק אפ 07-10סורג קדמי -07 לצבע BT-50 חליפי806.02לאמאזדה

AG39RE08-10 חליפי140.02לארנו לוגן 08-11קישוט ניקל לסורג

AG43TO03- 5סורג קדמי שחורD 03-04 חליפי386.02לאטויוטה קורולה רנקס

AG47VW10- (לפנס) 5שפם שמאל תחתון לסורגD 10-17 'חליפי442כןפולקסווגן פולו ש

AG486HY15 - חליפי2,506.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם ניקל

AG48SE03- (לב) סורג קדמי

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי306.02לא03

AG496TO13-14 חליפי2,904.37כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג קדמי עם פס ניקל

כיסוי מראה חיצונית ימ' (חשמלי) -879150291810

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי350.75כן12

מקורי1,184.01לאב.מ.וו 500 ש' - 17זכוכית מראה חיצונית שמ' - 5116740716517

96893053

מראה חיצונית ימ' ידנית -08 - לא 

מקורי781.54לאשברולט קרוז 08-20מתאים לארץ

822827700R15 - מקורי432.23כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18טפט לדלת אח' שמאל

מקורי8,895.00כןלקסוס NX ש' 15-23דלת אח' ימ'670037802018-21

821019679R(ח) מקורי2,592.29כןרנו סניק ש' 10-12דלת אח' שמ' -10

V56583317617 - מקורי82לאסקודה קודיאק ש' 17-22מגן אבנים לדלת אחורית ימין

90422FL14017 - מקורי295לאסובארו אימפרזה ש' 17-18טפט עליון לדלת אח' ימין

98116743XT17 - 'מקורי1,246.36כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט תחתון לדלת קד' שמ

V5L0853517C9B914 - 'מקורי303לאסקודה יטי 14-18פס קישוט לדלת קד' שמ

V5L0853518C9B914 - 'מקורי303לאסקודה יטי 14-18פס קישוט לדלת קד' ימ

D2631315 - מקורי4,663.01לאפורד אדג' ש' 15-18דלת קד' ימין

770033Z000(ח) CW-12 'דלת אח' שמCW/4D i40 12-15  מקורי5,085.99כןיונדאי



826511J05009- ידית דלת קד' ימיןi20 09-12 מקורי319כןיונדאי

V6R095568115 - 'מקורי942לאסקודה סופרב ש' 15-22מנוע למיכל מתיז מים קד

60009AN0109P21 - 'מקורי7,769.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21דלת קד' שמ

687800H01010-12 ציר דלת אח' שמ' תחתון

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי226.56לא12

8473079S1020 - מקורי526.4כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

מקורי175.61כןסיטרואן ברלינגו - 19אנטנה - 982878258019

82860A201013- '5/סטיישן ש' 13-18פס קישוט עליון ניקל לדלת קד' ימD מקורי292.2כןקאיה סיד

מקורי1,053.00לאאיווקו  דיילי 15-18זכוכית עליונה מראה חיצונית ימ' - 580182330615

9811337480

גומי מסגרת חלון לדלת אחורית שמאל -

מקורי941.59לאפיג'ו 208 ש' 15-19 15

793300X00009- 'ציר עליון דלת אח' שמi20 09-12 מקורי160לאיונדאי

963028832R(ח) 5מראה חיצונית שמ' - 17D 13-19  מקורי1,152.82כןרנו קליאו

67420T5A003ZZ15 - מקורי285.8לאהונדה ג'אז ש' 15-19ציר דלת קדמית ימין תחתון

GHP950981G(ח) טפט קשת לדלת קד' ימין -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי288.2כן18

מקורי2,379.30לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת קד' שמ' -9594050711

מקורי79.71כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ציר תחתון לדלת קד' שמ' -11 (ח)95493871

V3V0857521M18 - 'מקורי2,383.00כןסקודה סופרב ש' 15-22זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי8,878.16לאב.מ.וו 200 ש' 16-19דלת קד' שמ' 4151729804316-19

91054AN50021 - מקורי2,969.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

72910T5A00315 - מקורי386.1לאהונדה ג'אז ש' 15-19גומי גשם לדלת אחורית ימין

753120D01007-09 מקורי217.31כןטויטה אוריס ש' 07-09סמל אחורי עגול

863153X10011- אחורי ELANTRA ש' 11-15סמל i35 מקורי334כןיונדאי אלנטרה

86300G651021 - (הדבקה) סמל יצרן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי153.4לא

84310387AWD" - 17" מקורי444.26לאשברולט טראוורס 17-23סמל אחורי

863203X00011- 'ש' 11-15סמל יצרן אח i35 מקורי171כןיונדאי אלנטרה

86300G660021 - (הדבקה) סמל יצרן אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי153.4כן

מקורי281.19לאשברולט קרוז 08-20סמל יצרן קדמי - 4233822615

863000U000אחורי "H"  ש' 11-18סמל i25 מקורי229לאיונדאי אקסנט

848904CL1A18 - טרייל ש' 15-23סמל יצרן אחורי X מקורי734.81כןניסאן

75443F4021HYBRID" - 17" כיתוב אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי273.93כן22

86320G6500(X LINE) 21 - "כיתוב אחורי "פיקנטו

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי253.4כן

V3G0853601AJZA17 - מקורי691לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל יצרן קדמי

86310P2500SORENTO" - 21 V" מקורי136.3לאקאיה סורנטו ש' - 21כיתוב אחורי

98361548DX19 - מקורי684.08כןפיג'ו 508 ש' - 19סמל יצרן אחורי

V3G9853687C2ZZPASSAT" - 20" מקורי166לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיתוב אחורי

86325G6500GT" - 21" סמל כיתוב אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי76.3כן

מקורי286כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14סמל אחורי -754356015009

23256178LT" - 15" מקורי331.52כןשברולט סילברדו 13-19סמל כיתוב אחורי

TK7951730V 17 - ש' 17-22סמל יצרן קדמי CX-5 מקורי1,184.45לאמאזדה

754690K02012- 'אח TOYOTA מקורי345.1כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סמל

86312K701020 - "1.2" ש' - 20כיתוב אחורי i10 מקורי210כןיונדאי



V3G0853687C2ZZPASSAT" - 20" מקורי134לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סמל כיתוב אחורי

A253817001615 - סמל יצרן אחורי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי761.08לאש' 15-21

93079FL160CROSSTREK" - 18" ש' - 18כיתוב אחורי XV מקורי666לאסובארו

7537433090"HYBRID" 12 - מקורי215.5כןטויוטה קאמרי ש' 12-14סמל כנף קדמי ימין

BCJL51730B4D 19 - 4/5סמל יצרן אחוריD -19 'מקורי365.64לאמאזדה 3 ש

98276168DX20 - מקורי329.81כןפיג'ו 208 ש' - 20סמל יצרן אחורי

86310H8HA0"STONIC" 20 - מקורי196.9לאקאיה סטוניק - 18סמל כיתוב אחורי

BCKD51771ASKYACTIV" - 19 5D" 4/5כיתוב אחוריD -19 'מקורי52.04כןמאזדה 3 ש

98315565DX(GT) 20 - "2008" מקורי312.76כןפיג'ו 2008 - 20כיתוב במכסה מנוע

V5H08536872ZZGOLF" - 21" מקורי367כןפולקסווגן גולף ש' - 21כיתוב אחורי

BCJH51771ASKYACTIV" - 19 4D" 4/5כיתוב אחוריD -19 'מקורי54.48לאמאזדה 3 ש

93073SA030FORESTER" 03" מקורי172כןסובארו פורסטר ש' 03-05כיתוב אחורי

מקורי1,100.30כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) קשת לכנף קד' שמ' חלק קדמי -185448814

מקורי381.88לאפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לכנף קד' ימ' חלק אחורי -184490114

מקורי247כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן בוץ קד' ימין - 766214213019

מקורי539.76לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 898077255412

A247881020120 - 'ש' - 20כנף קד' ימ GLB מקורי13,173.78לאמרצדס

D65152211C07-11 '5כנף קד' שמD 07-14 'מקורי778.57לאמאזדה 2 ש

C5135221110-11 'מקורי535.11כןמאזדה 5 ש' 10-18(ח) כנף קד' שמ

DL3352111A10- '4כנף קד' ימD 10-14 'מקורי637.24כןמאזדה 2 ש

מקורי2,520.14לאאופל קורסה ש' - 20כנף קד' שמ' - 982928328020

638452997R22 - מקורי665.8לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22ביטנה קדמית לכנף קידמית שמאל

638437444R

ביטנה אחורית לכנף קידמית שמאל - 

מקורי649.56לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 2222

KD4534700A(ח) ש' 12-16בולם זעזועים קד' ימ' -12 CX-5 מקורי472.13כןמאזדה

DA6V5221115- '4כנף קד' שמD/5D 15-21 'מקורי831.14כןמאזדה 2 ש

07D10E52111C17 - 'ש' 17-21כנף קד' ימ CX-3 מקורי867.89כןמאזדה

07D10E52211C17 - 'ש' 17-21כנף קד' שמ CX-3 מקורי1,040.45לאמאזדה

5220L109(היברידי) מקורי5,532.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף קד' שמ' - 18

D10E56140B17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-3 מקורי247.1לאמאזדה

PEHH133AX17 - ש' 17-21בית פילטר אוויר עליון CX-3 מקורי76.21לאמאזדה

7407A271WA15 - 'מקורי2,291.00כןמיצובישי טרייטון 15-19קשת לכנף קד' שמ

A205880021814-21 'כנף קד' ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי3,781.00לא14-21

7232168K00M09-11 מקורי141לאסוזוקי אלטו ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי544.58לאאופל קורסה ש' - 20תומך לכנף קדמית ימין - 983093238020

מקורי1,423.93לאב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171734079517

מקורי410.36כןאופל אסטרה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין - 1341897411

מקורי681.29לאב.מ.וו 300 ש' - 19תומך כנף קדמית שמאל - 4100849443719

מקורי2,493.42כןאופל אסטרה ש' - 22כנף קד' שמ' - 984190498022

מקורי700.7לאב.מ.וו 300 ש' - 19המשך ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5175734086119

68360830AB20 - מקורי2,453.00לאדודג' ראם - 20כנף קד' ימ' ללא חורים לקשת

F31015DAMB18 - 'כנף קד' שמQX30 18-19 מקורי2,152.26לאאינפיניטי

6008022E0D21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ S מקורי2,051.28לאטסלה מודל

מקורי175.97כןשברולט קפטיבה ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין 07-10 (ח)96623572

8544J8(ח) מקורי162.87כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לכנף קד' ימ' 04-07

631006635R16- מקורי1,174.08לארנו קדג'אר 16-20כנף קדמית ימין

מקורי126.43לאשברולט ספארק 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין -9523834811

7751178R005PK19 - 'מקורי601.1כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19פס קישוט לכנף קד' ימ



V7C0821109B18 - המשך תחתון לכנף קדמית שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי940לא22

543035FA0D20 - 'מקורי875.1כןניסאן מיקרה - 20בולם זעזועים קד' שמ

KB9M56115A17 - ש' 17-22מגן אבנים בביטנה שמאל CX-5 מקורי32.24כןמאזדה

V3G0821142A

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי609לאפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

מקורי231.16לאסיטרואן C-3 ש' 17-21משולש קישוט לכנף קד' ימ' - 981332378017

מקורי2,450.94כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כנף קד' שמ' - 242418220

7420A077HA08- 'מקורי1,564.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12קשת לכנף קד' שמ

V2G0805911D18 - 5-ביטנה לכנף קדמי שמאלD 18 'מקורי571לאפולקסווגן פולו ש

V8V5821106A15 - 'ש' 12-19כנף קד' ימ A3 מקורי2,850.00לאאודי

V4M8821106A18 - 'ש' 18-20כנף קד' ימ Q8 מקורי8,709.00לאאודי

877712K100

פס קישוט לכנף קד' שמ' (עם איתות) -

מקורי331.8כןקאיה סול ש' 1212-13 (ח)

DHN75614120 - 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD/5D 15-21 'מקורי181.34לאמאזדה 2 ש

66321H8000(דגם טורבו) 5כנף קד' ימ' - 18D/4D 17-22 'מקורי2,779.50לאקאיה ריו ש

מקורי1,111.90לאשברולט ויונט ש' 03-08כנף קד' ימ' 9626241803-08

638605NA0A19 - 'ש' 19-22פס קישוט לכנף קד' ימ QX50 מקורי827.16לאאינפיניטי

D43N3470020 - '4בולם זעזועים קד' ימD/5D 15-21 'מקורי610.5לאמאזדה 2 ש

MN16106105-08 מקורי899לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

V80A821105ASTL17 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ Q5 מקורי7,177.00לאאודי

C5135214010 - מקורי93.01כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך לכנף קדמית ימין

7136NL11- (קדמי) מקורי309.62לאפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

GMM63470017 - 'בולם זעזועים קד' ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי495.76כן18

663212P021(ח) מקורי3,529.80לאקאיה סורנטו ש' 10-12כנף קד' ימ' -10

כנף קד' ימ' -538110234013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,998.00לא15

663112P02110- 'מקורי3,529.80לאקאיה סורנטו ש' 10-12כנף קד' שמ

V5NA821105F20 - 'מקורי2,480.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כנף קד' שמ

V56582110517 - מקורי2,357.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף קדמי שמאל

ביטנה לכנף קדמי ימין -538750241013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי720כן15

74157T7AJ1119 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' שמ HRV מקורי639.59לאהונדה

7136JJ(ח) מקורי466.04כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13ביטנה לכנף קדמי ימין- 11-12

מקורי8,077.99לאב.מ.וו X5 ש' 19-כנף קד' שמ' - 4100749236319

5KF08RXFAH08 - 'מקורי1,055.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 08-17פס קישוט לכנף קד' ימ

13382122

ביטנה לכנף קדמי ימין עם מבודד 11-

מקורי372.35כןאופל אסטרה ש' 1211-15 (ח)

AF801RE13 - ('קד) חליפי490.86כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF804RE13-17 ('אח) חליפי456.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF80HY05-10 (ללא חור לקישוט) 'חליפי748.6כןיונדאי טוסון ש' 05-10כנף קד' ימ

AF824RE

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) 17-

חליפי754.16כןרנו גרנד קופה 4D ש' 2117-23

AF829RE

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

חליפי396.02לארנו מאסטר ש' 0909-22

AF84AU05- 'ש' 05-07כנף קד' שמ A4 חליפי1,104.02לאאודי

AF87TO-09 חליפי485.05כןטויוטה וורסו 09-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF89CV11-12 'חליפי1,802.41כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' ימ

AF90NI06-11 חליפי245.79כןניסאן מיקרה ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF92TO4WD 97-92 'חליפי906.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97כנף קד' ימ



AF93TO98-00 'חליפי740.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00כנף קד' שמ

AF94FI12- 'חליפי889כןפיאט פנדה ש' 12-18כנף קד' ימ

AF94MA97-98 'חליפי350כןמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98כנף קד' שמ

AF94ME01-05 'כנף קד' שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,506.02לא05

AF96HY07-11 'חליפי799.57כןיונדאי אקסנט ש' 07-11כנף קד' ימ

AF98CI02-05 ש' 02-09ביטנה לכנף קדמי שמאל C-3 חליפי372.59כןסיטרואן

AF98MA02-04 'חליפי680.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04כנף קד' ימ

AF9DC15-  'חליפי423.36כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן קד' שמ

AF9IV15 - 'חליפי995.51כןאיווקו  דיילי 15-18כנף קד' שמ

7136LH11-12 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין  C-4 מקורי571.2לאסיטרואן

663114H55108- (עם חורים לקישוט) 'כנף קד' שמi800 08-21 מקורי1,225.44לאיונדאי

60210T7AG00ZZ19 - 'ש' - 19כנף קד' ימ HRV מקורי3,914.78כןהונדה

V5C680591211- מקורי430לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין

877122P01010-11 (קשת) 'מקורי811.8לאקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לכנף קד' ימ

165541KA0A10- מקורי1,100.29כןניסאן ג'וק 10-14מיכל אבק

68272335AD17 - מקורי1,990.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

877514D000(ח) מקורי647.6כןקאיה קרניבל ש' 07-10פס קישוט לכנף קד' שמ' 07-10

מקורי2,173.82כןשברולט קרוז 08-20כנף קד' ימ' 9456050813-15

74206SEA000(ח) מקורי268.31כןהונדה אקורד ש' 03-08פס קישוט לכנף קד' ימ' 03-07

16585JD20008-12-מקורי956.08לאניסאן קשקאי ש' 08-14מיכל אבק

5771168P20000M16 - מקורי598.1כןסוזוקי בלנו ש' 16-18כנף קד' שמ' ללא חור

BCJH522104D 19 - '4/5כנף קד' שמD -19 'מקורי1,207.66לאמאזדה 3 ש

BCJH56130E4D 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD -19 'מקורי426.26לאמאזדה 3 ש

F31013HNAB13- 'מקורי1,531.29לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כנף קד' שמ

638425029R18 - מקורי1,104.45כןרנו מגאן סטיישן - 18ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין

638320007R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי576.77כןרנו מאסטר ש' 0909-22

מקורי1,380.43לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כנף קד' ימ' עם חור לאיתות-9548368811

V5F0821022J12- מקורי2,027.00לאסיאט לאון ש' 12-19כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

מקורי1,195.36לאשברולט קרוז 08-20מיכל אבק בכנף קד' ימין -1333777008

638601KA6A10- 'מקורי1,704.66כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף קד' ימ

7840X010- 'פיקסו ש' 10-18כנף קד' שמ C-3 מקורי1,153.06לאסיטרואן

V6F9805912K18-20 מקורי256כןסיאט ארונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

5771161M0013- (עם איתות) 'קרוסאובר 13-16כנף קד' שמ SX4 מקורי1,122.00כןסוזוקי

76621B401006-11 מקורי279.4לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מגן בוץ קד' ימין

V6F98537189B918 - 'מקורי257כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי548.54לאשברולט קפטיבה ש' 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל-9506292911

7232161M0013- קרוסאובר 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין SX4 מקורי391.7כןסוזוקי

106953410A21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ X מקורי3,379.31לאטסלה מודל

AG100MI00-03 חליפי342.93לאמיצובישי לנסר ש' 00-03סורג קדמי ניקל

AG104BM01-02 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03סורג קדמי שמאל

AG106MI99-01 חליפי667.18כןמיצובישי מגנום ש' 96-01סורג קדמי ניקל

AG10DG16 - (לפנס) חליפי461.74כןדודג' ראם 12-19שפם שמאל תחתון לסורג

AG111BM04- חליפי586.82כןב.מ.וו 500 ש' 04-07סורג קדמי ימין

AG112BM04- חליפי586.82כןב.מ.וו 500 ש' 04-07סורג קדמי שמאל

AG112SKV 17-20 חליפי1,151.40כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי



AG119RE

סט קישוטי ניקל לסורג קדמי (4 חלקים) 

חליפי1,543.76כןרנו קפצ'ור ש'  13-22- 20

AG119VW18-20 5-סורג קדמי פנימיD 18 'חליפי252.7כןפולקסווגן פולו ש

AG11CV04-05 חליפי786.03כןשברולט מאליבו ש' 04-07סורג קדמי

AG120MIסורג קדמי שמאל  09-07 שחור

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי753.17כן15

AG120PE17 - חליפי169.79כןפיג'ו 3008 17-21קישוט לסורג קדמי

AG124SK

תושבת פלסטיק לפנס ראשי שמאל 06-

חליפי76.8כןסקודה אוקטביה ש' 0806-08

AG125CV16 - חליפי926.92לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כיסוי עליון לסורג קדמי

AG126BM-12 חליפי518.09כןב.מ.וו 300 ש' 09-11גריל תחתון ימין

AG127FO

סורג קדמי מושלם(מסגרת ניקל+קישוט 

חליפי350כןפורד מונדאו ש' 08-12ניקל אמצע) 11-12

AG129HY08-09 ש' 08-14סורג קדמי ניקל i10 חליפי613.6כןיונדאי

AG12HY02- חליפי710.09כןיונדאי סונטה ש' 02-05סורג קדמי

AG12SK13 - (לפנס) חליפי188.7כןסקודה ראפיד ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג

AG131MI06-08 (ערום) חליפי516כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי

6429HE17 - 'ש' 17-21זרוע מגב שמשה אח C-3 מקורי178.95לאסיטרואן

963740075R09- '4כיסוי מראה חיצונית ימD 09-15 'מקורי284.28כןרנו פלואנס ש

DN56508W2(ח) 4טפט קשת דלת אח' ימ' -10D 10-14 'מקורי30.01כןמאזדה 2 ש

V5Q095122315 - מקורי392לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23צופר טונים גבוהים

964001HP0A(ח) מקורי225.66כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מגן שמש ימין 11-13

V2K583105616 - מקורי9,967.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20דלת קד' ימין

76203T5AJ2115 - מקורי265.89כןהונדה ג'אז ש' 15-19זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

876502P000

משולש המשך מראה פנימי (עם 

מקורי204.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15טוויטר) שמ' -13 (ח)

826512P010(ח) מקורי297.5כןקאיה סורנטו ש' 13-15ידית דלת קד' ימין-13

802840017R(ח) 4טפט ניצב דלת קד' ימין -09D 09-15 'מקורי268.88כןרנו פלואנס ש

מקורי218.68כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פס קישוט לדלת אח' ימ'-11 (ח)96848786

793202B020(ח) מקורי123.6כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר עליון דלת קד' ימין -13

670030H01012- 'מקורי1,095.00לאטויוטה אייגו ש' 12-14דלת אח' ימ

863722L200(ח) (סטישין)09-12טפט דלת קד' ימין קשת -09 CW i30 מקורי31כןיונדאי

793402B020(ח) מקורי123.6כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר עליון דלת אח' ימ' -13

מקורי5,805.01כןסיטרואן C-4  ש' - 21דלת אח' שמ' - 983427308021

מקורי65.45לאטויוטה וורסו 09-12טפט ניצב לדלת קד' ימ' -759215212009

(ח) מראה חיצונית שמ' 9645817207-09

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי842.7כן

מקורי7,695.00לאפיאט 3D 08-20 500דלת קד' שמ' -08 (ח)51779920

V1Z083105506- 'מקורי2,560.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08דלת קד' שמ

98351914XT21 - 'ש' - 21מראה חיצונית ימ  C-4 מקורי2,298.60כןסיטרואן

808770290R09- (לצבע) '4פס קישוט לדלת קד' שמD 09-15 'מקורי450לארנו פלואנס ש

983404971T21 - ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל  C-4 מקורי277.42כןסיטרואן

98260175XT(חשמלי) מקורי3,016.20כןפיג'ו 208 ש' - 20מראה חיצונית ימ' - 20

DFR750M4020 - ש' - 20טפט קדמי לדלת אחורית שמאל CX-30 מקורי351.48כןמאזדה

V3V5839701C5AP15 - מקורי196כןסקודה סופרב ש' 15-22גומי אטימה לדלת אחורית שמאל

98260232XT(חשמלי) מקורי3,016.20כןפיג'ו 208 ש' - 20מראה חיצונית שמ' - 20

98232314XY20 - מקורי696.32כןפיג'ו 208 ש' - 20טפט לדלת אח' שמאל

V56583990204117 - מקורי166לאסקודה קודיאק ש' 17-22טפט ניצב קדמי לדלת אח' ימין

76004A600012- דלת קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,802.00לא/סטישין

מקורי5,922.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22דלת אח' ימ' - 137774580022



821007807R15-17 'מקורי2,854.37כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת אח' ימ

92225496RS" - 19" מקורי335.74לאשברולט קאמרו 16-20סמל כיתוב בסורג קדמי

D2675172101-03 'אח DEMIO מקורי39.54כןמאזדה דמיו ש' 01-03סמל

D26751711MAZDA 01-03 מקורי35.41כןמאזדה דמיו ש' 01-03סמל

98259461VD(GT) 20 - מקורי302.26כןפיג'ו 2008 - 20סמל יצרן קדמי

95485124CRUZE LT" - 13" מקורי114.1לאשברולט קרוז 08-20סמל כיתוב אחורי

863001J50012- 'סמל יצרן קדi20 12-15 מקורי56לאיונדאי

מקורי180.79כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל  TOYOTA  אח' 754414207013-15

98346989SNHYBRID" - 20" מקורי273.74לאפיג'ו 3008 17-21כיתוב בכנף ימין

מקורי350.99לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל יצרן אחורי 2338980916-17

86310K2000VENUE" - 20" מקורי336כןיונדאי וניו - 20כיתוב אחורי

DFR551771SKYACTIVE" - 20" ש' - 20כיתוב אחורי CX-30 מקורי52.23כןמאזדה

23299758EQUINOX" - 18" מקורי559.41לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל לדלת קדמית

42754347ACTIV" - 20 (ACTIV Z)" מקורי146.26לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20סמל אחורי

BBM45173009-10 4/5סמל יצרן אחוריD 09-13 'מקורי93.94כןמאזדה 3 ש

88160000410SUN -13 מקורי43לאטויוטה קורולה ש' 13-18סמל אחורי

86341C800015- סמל יצרן קדמיi20 15-20 מקורי181כןיונדאי

863402L10009-12 (סטישין)09-12סמל יצרן לדלת מטען CW i30 מקורי304לאיונדאי

MR59850408-09 מקורי258כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09סמל לסורג

753010D13014- מקורי355.54כןטויוטה יאריס ש' 14-19סמל יצרן קדמי

CGY051711MAZDA -10 'מקורי57.77לאמאזדה 5 ש' 10-18סמל אח

MN11724808- מקורי261לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סמל קדמי

מקורי377.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19סמל יצרן אחורי 754034801014-16

86300D700015- מקורי270כןיונדאי טוסון ש' 15-20סמל יצרן קדמי

9804889280MULTISPACE" - 12" מקורי278.69כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל אחורי

86300D310015- מקורי270כןיונדאי טוסון ש' 15-20סמל יצרן אחורי

863271R00011 -1.6 ש' 11-18סמל i25 מקורי140לאיונדאי אקסנט

GBEF5172119 - "6" מקורי17.66כןמאזדה 6  ש' - 19כיתוב אחורי

86318C8700(ח) ACTIVE -16 קרוס 16-18כיתוב אחורי i20 מקורי475כןיונדאי

90975W200220 - מקורי268.02כןטויוטה יאריס ש' - 20סמל יצרן אחורי

מקורי276.82כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18סמל אחורי אליזה -967848518013

7537412030HYBRID 15- מקורי194.02כןטויוטה אוריס ש' 15-18כיתוב

68358569AARAM" - 20" מקורי383.5לאדודג' ראם - 20סמל כיתוב קדמי

98038042DX

סמל יצרן אחורי+CITROEN כיתוב  -

מקורי357.43כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1414-16

86342B400017 - ש' 14-19סמל יצרן קדמי i10 מקורי143כןיונדאי

AG519TO13-חליפי272.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל עליון שמאל לסורג קדמי

AG524TO15-16 חליפי789.9כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי עם תושבת לסמל

AG528TO16 - ש' 13-18סורג קדמי RAV-4 חליפי2,960.02לאטויוטה

AG530TO16 - חליפי1,485.31כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג קדמי

AG532TO17-19 סורג קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי434.18כן22

AG536TO14-16חליפי417.78כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי

AG53HO06-12 (שפם) 4תומך שמאל למגן קדמיD 06-12 'חליפי131.36כןהונדה סיווק ש

AG542TOXLE  18-20 חליפי5,137.84כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG56SE13- (לפנס) חליפי762.45כןסיאט לאון ש' 12-19שפם שמאל תחתון לסורג

AG610MA12- ש' 12-16שפם ימין תחתון לפנס ערפל CX-5 חליפי33.63כןמאזדה

AG62HY07-09 (ניקל) 5סורג קדמי חיצוניD 07-12 'ש i30 חליפי188כןיונדאי

AG636MA17 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 חליפי2,639.82כןמאזדה

AG67TO10-12 חליפי2,453.18כןטויוטה קורולה ש' 10-13סורג קדמי



AG6IN19 - ש' 19-22סורג קדמי QX50 חליפי12,287.47כןאינפיניטי

AG72HO96-97 4סורג קדמי שחור+ניקלD 94-97 'חליפי350כןהונדה אקורד ש

AG75HO96-98 4סורג קדמי מושלםD 96-00 'חליפי212.79כןהונדה סיוויק ש

AG78TO13- סורג קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי592כן15

AG86TO12- חליפי892.72לאטויוטה קאמרי ש' 12-14סורג קדמי

AG87CI05-07 ש' 05-10סורג קדמי פנימי  C-4 חליפי271.36כןסיטרואן

AG87MA92-97 (לפנס)4שפם ימין תחתון לסורגD 92-97 'חליפי250כןמאזדה 323 סדן ש

AG89VOV 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 חליפי4,488.97כןוולוו

AG97TO12- חליפי1,179.64כןטויוטה יאריס ש' 12-13סורג קדמי

AG98ME00-05 (לפנס)שפם שמאל תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי121.94כן05

AG99TO(לא היברידי) סורג קדמי -10

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי912.11כן12

AG9DC15-חליפי590.03כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סט פסי קישוט לסורג קדמי

71120TF290112- סורג קדמי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי2,145.99לא14

622567680RZen type 17-21 4 ש' 17-23סורג קדמי חיצוניD מקורי1,322.28כןרנו גרנד קופה

623124624R

 Zen 17-21 סט כיסויים לסורג קדמי

type17-23 '4 שD מקורי1,057.37לארנו גרנד קופה

6400A81008- (לפנס)מקורי183כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12שפם ימין תחתון לסורג

960104435R

סט קישוטים לסורג קדמי ימין + שמאל -

17 5D 13-19  מקורי714.2כןרנו קליאו

86350G6300HR718 - סורג קדמיGT LINE - 18 מקורי1,423.50כןקאיה פיקנטו

622562805R18 - מקורי1,916.83כןרנו מגאן סטיישן - 18סורג קדמי

6NB141Z0AC20 - מקורי8,484.67לאדודג' ראם - 20קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

מקורי1,478.24כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי שחור 898193871012-16

AG6DC15- חליפי536.02לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סורג קדמי

AG71HY12- חליפי485.6כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15סורג קדמי

AG74SU15- חליפי6,122.55כןסובארו אאוטבק ש' 15-20סורג קדמי

AG75AU08- ש' 08-15תומך ימין לפנס A4 חליפי458.4כןאודי

AG80TO09-10 חליפי559.07לאטויוטה פריוס ש' 07-12סורג קדמי שחור

AG82MI05-08 חליפי532.8כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סורג קדמי ימין

AG86AU04-05 ש' 04-05סורג קדמי A3 חליפי558.26כןאודי

AG96HY15-18 חליפי2,359.73כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי

AG99ME06- פח צר חזית

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי856.02לא18

AG9HY4/5D 03-06 חליפי382.56כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06סורג קדמי

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -521346016014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,074.89כן21

5310160B81(ח) (דגם רגיל) סורג קדמי 14-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי4,786.18לא21

620367005R17-21 4 ש' 17-23סורג קדמי פנימיD מקורי4,719.84לארנו גרנד קופה

64128F200016 - (לפנס) מקורי133כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18שפם ימין תחתון לסורג

7450A30608-15 סורג קדמי ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי368לא

מקורי437.53לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07סורג קדמי ערום 531140290105-07

863502WAC016 - מקורי2,949.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18סורג קדמי

86353H8000( דגם טורבו) 5כיסוי עליון לסורג קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי255.7כןקאיה ריו ש



5311112C50B113-15 מקורי960.66לאטויוטה קורולה ש' 13-18סורג קדמי אפור

623828473R20 - מקורי489.47לארנו גרנד סניק ש' - 20קישוט עליון לסורג קדמי

755510D13214 - מקורי273.04כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ימין לגג

מקורי1,188.61לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מסגרת לסורג קדמי - 5113730058914

68143074AD14 - מקורי1,262.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת לסורג קדמי

68449573AA20 - (לפנס) מקורי1,113.80לאדודג' ראם - 20שפם ימין תחתון לסורג

מקורי2,823.11כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי חיצוני 898193867012-16

סורג קדמי - 166888036015

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי3,638.95לאש' 15-20

86350J7CA020 - מקורי2,534.20לאקאיה אקס סיד - 20סורג קדמי

JB5Z8200AK18 - מקורי8,043.19לאפורד אקספלורר ש' 15-19סורג קדמי

86361G200016 - מקורי390לאיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

B5L08536072ZZ10- (כרום) מקורי626כןסקודה יטי 10-13מסגרת לסורג קדמי

D2683715 - מקורי8,759.38לאפורד אקספלורר ש' 15-19סורג קדמי

BCKN50711A5D 19 - 4/5סורג קדמיD -19 'מקורי1,423.24לאמאזדה 3 ש

קישוט ניקל לסורג קדמי (הייבריד) - 531210211010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי2,977.23כן12

86350G6300LE7(X LINE) 20 - סורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,423.50כן

מקורי529.53לאפיג'ו 208 ש' 15-19תומך כנף קדמי ימין - 15 (ח)9802294980

57120XC00A9P20 - 'מקורי2,936.00לאסובארו איבולטיס - 20כנף קד' ימ

מקורי1,211.31לאשברולט טראוורס 17-23ביטנה לכנף קדמי שמאל - 8486596217

מקורי1,307.00לאפיאט טיפו ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין -5206325516

663214H50108- 'כנף קד' ימi800 08-21 מקורי1,396.00לאיונדאי

5771162R3000017- מקורי1,298.00כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף קדמית שמאל

V5NA805911AG17 - מקורי734לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

868121W00012- 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-16 'מקורי287.7לאקאיה ריו ש

מקורי7,335.73לאשברולט בלייזר - 19כנף קד' שמ' - 8467668819

663211W10012- '4כנף קד' ימD 12-16 'מקורי1,042.30לאקאיה ריו ש

7232262R0017-19 מקורי847.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

B45A56396C13 - 4/5מגן כנף קדמית שמאלD 13-18 'מקורי58.95לאמאזדה 3 ש

645101W010(ח) 5דופן פנימי קדמי שמאל -12D 12-16 'מקורי1,044.20כןקאיה ריו ש

V8U08537184U812-ש' 11-18קשת לכנף קד' ימ' שחור Q3 מקורי920לאאודי

60261TLAA00ZZ19 - 'ש' - 19כנף קד' שמ CR-V מקורי4,230.98כןהונדה

51690FL0209P18 - 'ש' - 18תומך חיזוק לכנף קד' ימ XV מקורי1,615.00לאסובארו

7232164R0000017 - קרוסאובר 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין SX4 מקורי444.2כןסוזוקי

V3G0821021B15- 'מקורי3,301.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כנף קד' שמ

V82A82102119 - 'ש' - 19כנף קד' שמ A1 מקורי8,853.00לאאודי

מקורי840כןפיאט 500 ש' - 21כנף קד' שמ' -5213723221

57120AN0309P21 - 'מקורי3,010.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21כנף קד' שמ

מקורי8,077.99לאב.מ.וו X7 ש' 19-20כנף קד' ימ' - 4100749729019

68054339AI12 - 'מקורי3,527.70לאדודג' ראם 12-19כנף קד' שמ

מקורי697.93לאלקסוס NX ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538767802018

מקורי3,108.85לאפורד קוגה ש' 13-18כנף קד' שמ' (עם חור לאיתות) -13 (ח)2344153

V57A8548289B9

פס קישוט לכנף קד' ימ' (חלק קדמי) - 

(STYLE) 1818-21 מקורי237כןסקודה קארוק

V4KE821022C19 - 'מקורי9,230.00לאאודי אי-טרון - 19כנף קד' ימ

5771153R1117 - 'מקורי1,420.30לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף קד' שמ

V4KE821021C19 - 'מקורי9,230.00כןאודי אי-טרון - 19כנף קד' שמ

מקורי643.95לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' ימ' - 8499933817

DFR551W20C20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ CX-30 מקורי435.89לאמאזדה



5761168P30000M16 - מקורי963.2כןסוזוקי בלנו ש' 16-18כנף קד' ימ' עם חור

V80A853717EMX317-20 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ Q5 מקורי2,204.00לאאודי

מקורי920כןפיאט סדיצ'י ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין - 7174305012

V575853654Q041(קופרה) מקורי1,189.00לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי - 21

623106152R16- מקורי1,354.87לארנו קדג'אר 16-20סורג קדמי פנימי

מקורי7,871.50כןשברולט סילברדו - 20סורג קדמי - 8467028220

863523X00011- ש' 11-15קישוט ניקל בסורג קדמי i35 מקורי382לאיונדאי אלנטרה

531110D82014-16 מקורי1,428.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי ללא תושבת לסמל

57707FL01017 - (לפנס) מקורי440לאסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם שמאל תחתון לסורג

1HH70TZZAD12 - (לפנס) מקורי669.4לאדודג' ראם 12-19שפם ימין תחתון לסורג

מקורי745.12לאשברולט טראוורס 17-23כיסוי עליון לסורג קדמי - 8421311917

86350E640015-מקורי5,255.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17סורג קדמי

68328703AA17 - (לפנס) מקורי3,312.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22שפם שמאל תחתון לסורג

1509636

סורג קדמי (טיטניום - דגם מפואר) 08-

מקורי910.67כןפורד מונדאו ש' 1008-12 (ח)

מקורי78.3לאאופל אינסיגניה 11-16שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -2094046511

AH100CV07 - חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 07-12מכסה מנוע

AH100KI15 - חליפי5,759.57כןקאיה סורנטו ש' 15-20מכסה מנוע

AH108VW21 - חליפי7,289.60כןפולקסווגן קאדי ש' - 21מכסה מנוע

AH111HY18 - ציר ימ' למכסה מנועi30 - 18 חליפי56.02לאיונדאי

AH111RE4D 17 - 4 ש' 17-23מכסה מנועD חליפי5,946.78כןרנו גרנד קופה

AH116KI17 - מכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי3,506.02לא

AH117HY12- מכסה מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי2,680.02לא/סטישין

AH119IS

 ,S , S+, LS+, LS) 21 - מכסה מנוע

(  LSE21 - 'חליפי3,249.39כןאיסוזו די. מקס ש

AH11NIINTERCOOLER חליפי350כןניסאן וינר ש' 03-11מכסה מנוע -03 עם

AH121FI09- חליפי955כןפיאט פיורינו ש' 09-17מכסה מנוע

AH121MI02-07 חליפי264כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07מנעול מכסה מנוע

AH123SK17 - חליפי3,905.17כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מכסה מנוע

AH128TO18 - חליפי428.73כןטויוטה קאמרי ש' - 18מנעול מכסה מנוע

AH133TO(ברזל) 4מכסה מנוע - 21D 19 - 'חליפי5,506.02לאטויוטה קורולה ש

AH137HY15 - חליפי420.75כןיונדאי טוסון ש' 15-20ציר ימ' למכסה מנוע

AH143VW10-  חליפי3,090.49כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15מכסה מנוע

AH144TO08- חליפי137.37כןטויוטה קורולה ש' 08-10ציר ימ' למכסה מנוע

AH14AU05-07 ש' 05-07מכסה מנוע A4 חליפי1,758.98כןאודי

AH15NI01- חליפי46.62כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03ציר שמ' למכסה מנוע

AH163MA13- 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 13-18 'חליפי96.84כןמאזדה 3 ש

AH164NI13- חליפי1,820.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מכסה מנוע

AH165NI10- חליפי243.49כןניסאן ג'וק 10-14ציר שמ' למכסה מנוע

GHK15177113- אחורי SKY ACTIVE סמל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי89.9כן18

7415A32913-ש CLEARTE מקורי447כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סמל אחורי

86322E6010BLUE DRIVE " - 18 " מקורי529לאיונדאי סונטה ש' 18-19כיתוב צד ימין

8974990140

 ,+D MAX" - 21 (LS" כיתוב אחורי

(  LS, LSE21 - 'מקורי238.04כןאיסוזו די. מקס ש

07DHL551771SKYACTIVE" - 20" 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי128.85כןמאזדה 2 ש

S6J0853670KTP13- על סורג קדמי FR מקורי116לאסיאט לאון ש' 12-19סמל



7415A73521 - מקורי491כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סמל יצרן אחורי

BP4K51710A04-08 "5סמל אחורי "מאזדהD 04-08 'מקורי42.17לאמאזדה  3 ש

93079FG00008- ניקל IMPREZA ש' 08-13סמל יצרן B3 מקורי148כןסובארו

מקורי1,331.28כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סמל יצרן קדמי -160955258014

753740D030

סמל כיתוב בכנף קדמית שמאל 

מקורי273.93לאטויוטה יאריס ש' 14-19"הייבריד" - 14

86320B990017 - ש' 14-19סמל יצרן אחורי i10 מקורי309כןיונדאי

D10J51721CX-3" - 17" ש' 17-21כיתוב אחורי CX-3 מקורי169.84לאמאזדה

מקורי232כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11סמל PUNTO אחורי -5178155707

75442F4011CH-R" - 17" סמל אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי149.42כן22

81110000309LUXURY - 14 סמל אחורי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי55לא21

מקורי414.05כןסיטרואן C-3 ש' 17-21סמל יצרן אחורי - 981822808017

86300S100019 - מקורי236כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סמל יצרן אחורי

מקורי98כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16סמל EVO אח' -5188105710

86322G2000

 BLUE " סמל בכנף קדמי ימין = שמאל

DRIVE" - 1616-20 'מקורי308כןיונדאי איוניק ש

98117065VV18 - מקורי1,440.26כןסיטרואן ג'אמפי - 18סמל יצרן קדמי כסוף

SU001A510017 - "מקורי268.43כןטויוטה פרואייס ש' 17-18כיתוב אחורי "פרואייס

908890019R(ח) אחורי -09 FLUENCE 4סמלD 09-15 'מקורי189.96כןרנו פלואנס ש

7782165J01ZGH06 - מקורי875.4כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סמל על כיסוי גלגל אחורי

KN0V51771SKYACTIV" - 20" ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי49.88לאמאזדה

86310J92004X4" - 18 מקורי392כןיונדאי קונה ש' - 18סמל כיתוב "קונה

D51G51720CX3" - 21" ש' 17-21כיתוב אחורי CX-3 מקורי70.45כןמאזדה

863254H000H-1" - 08" סמל כיתוב אחוריi800 08-21 מקורי225לאיונדאי

93033FG00108- ש' 08-13סמל יצרן אחורי B3 מקורי331כןסובארו

מקורי88.43כןרנו לוגן 08-11סמל RENAULT אחורי8200855087

מקורי860.86כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18סמל ניקל יצרן קדמי 162893298018-20

86300S150021 - מקורי235כןיונדאי סנטה פה ש' - 21סמל יצרן קדמי

7784165J100PG-06 אחורי "GRAND VITARA" מקורי259.4כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סמל

86361E670018 - מקורי842כןיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי עליון לסורג קדמי

86360J900018-20 מקורי370כןיונדאי קונה ש' - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

5310133410LE 18-20 מקורי6,353.20לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

FT4Z8419APTM-15 מקורי1,583.69לאפורד אדג' ש' 15-18קישוט תח' במגן קד

960109582R18 - מקורי782.26לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט קישוטים ניקל לסורג קדמי

623855072R20 - מקורי1,353.84לארנו גרנד סניק ש' - 20קישוט תחתון לסורג קדמי

755520D08214 - מקורי273.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט שמאל לגג

31425933V 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 מקורי4,613.60לאוולוו

V6578537612ZZ19 - מקורי537כןסקודה סקאלה - 19מסגרת ניקל לסורג קדמי

86350A8510מקורי1,884.30כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי - 20 היברידי

86585A9000

פס קישוט + תושבת סמל לסורג קדמי -

מקורי415.4כןקאיה קרניבל ש' 1515-20

G46L50B41(ח) קישוט ימין שחור לסורג קדמי - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי160.48לא18

5311130D9012 - ש' 07-18סורג קדמי GS מקורי3,096.33לאלקסוס

DL3350712A4D 10- 4סורג קדמיD 10-14 'מקורי193.47לאמאזדה 2 ש

31408429V 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 מקורי5,897.08לאוולוו

G46L50B51

קישוט שמאל שחור לסורג קדמי - 17 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי160.48כן18

86374S100019 - מקורי1,342.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט עליון לסורג קדמי

6400G42515 - מקורי128כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מחזיק שמאל תחתון למגן קדמי



V658853653AZD420 - מקורי549כןסקודה קאמיק - 20סורג קדמי

960108209R19 - מקורי619.05לארנו קדג'אר 16-20סט קישוטי ניקל לסורג קדמי

86353H8KA021 - מקורי255.7כןקאיה סטוניק - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי1,542.11לאאופל קורסה ש' 15-19קישוט ניקל לסורג קדמי - 1341981215

86391K700020 - ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי i10 מקורי771כןיונדאי

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 521346017014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי881.55לא21

מקורי60.72לאאופל אסטרה ש' 11-15שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 140630311-12

31408442V 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 מקורי2,982.24לאוולוו

מקורי436.99כןאופל מוקה 14-16כיסוי עליון לסורג קדמי - 9507318714

86585A9NA018 - מקורי415.4לאקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי עליון לסורג קדמי

7211086R00DHW19 - מקורי2,834.10כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי ניקל

מקורי874.36לאאופל אסטרה ש' 16-19קישוט ניקל לסורג קדמי ימין - 1342364216

מקורי2,133.33כןאופל קומבו לייף - 20סורג קדמי - 355264520

623100754R20 - מקורי3,213.74כןרנו קולאוס - 20סורג קדמי

57775FE010

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 01-

02 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי79כן08

AG131SU(דגם ספורט) חליפי2,241.45כןסובארו פורסטר - 19סורג קדמי תחתון 19-21

AG131TO19 - ש' - 19סורג קדמי עם חיישן RAV-4 חליפי2,976.70כןטויוטה

AG133HY09-11 (לצבע) סורג קדמי חיצוניi20 09-12 חליפי196.02לאיונדאי

AG134SZ19 - חליפי1,598.00כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19סורג קדמי

AG134VW21 - חליפי841.5כןפולקסווגן גולף ש' - 21סורג קדמי

AG135AU4D 14 - (לפנס) ש' 12-19שפם ימין תחתון לסורג A3 חליפי101.2כןאודי

AG135FO09- חליפי125.13כןפורד פיאסטה ש' 09-12סורג קדמי

AG136HY16 - חליפי2,890.02כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18סורג קדמי

AG136MI18 - כיסוי עליון לסורג קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי447.45כן21

AG136SU10-חליפי287.76כןסובארו אאוטבק ש' 10-11תומך לסורג קדמי

AG138HY19 - חליפי4,988.65כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20סורג קדמי

AG13DCV 15 - חליפי955כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג קדמי

AG13DG12 - (לפנס) חליפי635.93כןדודג' ראם 12-19שפם ימין תחתון לסורג

AG140MA08-10 (ללא סמל) חליפי1,100.00כןמאזדה 6  ש' 08-13סורג קדמי + ניקל

AG141IS17 - חליפי2,122.44כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי תחתון

AG142SK(DYNEMIC) - 20 חליפי544.35כןסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת לסורג קדמי

AG143AU17 - ש' 15-21סורג קדמי פנימי Q7 חליפי785.65כןאודי

AG145MI20 - (לפנס) ש' - 20שפם שמאל תחתון לסורג ASX חליפי1,659.20כןמיצובישי

AG146RE96-98 חליפי556.38כןרנו מגאן ש' 96-98סורג קדמי שמאל

AG148MA

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 08-

חליפי62.65כןמאזדה 5 ש' 1005-10

AG149KI19 - חליפי3,068.16כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי

AG150RE99- חליפי179.4כןרנו מגאן ש' 99-03סורג קדמי ימין

AG150TO20 - סורג קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי745.12כן22

AG152PE14-18 חליפי481.76כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי פנימי

AG153FI14- (בוקסר) חליפי1,789.77כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סורג קדמי

AG155MA17 - 4/5קישוט תחתון לסורג קדמי ימיןD 13-18 'חליפי511.54כןמאזדה 3 ש

AG157VW

קישוט ניקל לסורג קדמי (מסגרת 

חליפי810כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פרסה) 06-09

AG158CI09-12 -חליפי466.93כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ניקל לסורג קדמי



AG158MA4D 19 - 4/5קישוט ימין ניקל לסורג קדמיD -19 'חליפי651.12כןמאזדה 3 ש

AG159FI15 - (ניקל מבריק) 500 ש' 15-18סורג קדמיX חליפי1,599.65כןפיאט

AG159SU13-15 חליפי637.58כןסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי מרכזי

AG159TO(HYBRID) 20 - חליפי856.9כןטויוטה יאריס ש' - 20סורג קדמי

AG160FI16- חליפי978.13כןפיאט טיפו ש' 16-18מסגרת לסורג קדמי שחור

AG161CI13 - חליפי1,417.80כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי עליון

68460949AA20 - 'מקורי391.3לאדודג' ראם - 20זכוכית קטנה מראה חיצונית שמ

H010M4GAMA14- ש' 14-19דלת קד' ימין Q50 מקורי5,504.65לאאינפיניטי

מקורי790.96כןלקסוס GS ש' 07-18פס קישוט לדלת אח' שמ' - 750763008007

A90669004009B5106 - 'פס קישוט לדלת קד' שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,030.39לא18

V5E5809602C13 - מקורי2,097.00לאסקודה אוקטביה 13-16פח סף מדרכה ימין

KD456679Y(ח) ש' 12-16צופר -12 CX-5 מקורי209.59כןמאזדה

86363A500012- 'טפט ניצב דלת קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי187לא/סטישין

8470261MK226UV 13 - 'קרוסאובר 13-16מראה חיצונית שמ SX4 מקורי1,620.10לאסוזוקי

מקורי5,536.20לאפיג'ו 208 ש' - 20דלת קד' שמ' - 982757768020

828767581R13- מקורי1,175.43לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לדלת אח' ימ' עם חור

V2G4833051R18 - '5-דלת אח' שמD 18 'מקורי6,100.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי603.49לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 160943378018

מקורי502.34לאפיג'ו 3008 17-21גומי גשם לדלת אחורית שמאל - 981157708017

963019859R13- 'מקורי864.83לארנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית ימ

A156720020515-19 ש' 13-19דלת קד' ימין GLA X156 מקורי11,577.20לאמרצדס

מקורי1,215.72כןשברולט קרוז 08-20מראה חיצונית שמ' -9506331212

963024221R(ח) מקורי1,420.13כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית שמ' -13

מקורי2,830.00כןטויוטה קאמרי ש' 12-14דלת אח' ימ' -12 (ח)6700306150

מקורי257.29כןשברולט קרוז 08-20טפט לדלת קד' ימין -12 (ח)95963216

963735617R13- 'מקורי233.43כןרנו קפצ'ור ש'  13-22(ח) כיסוי מראה חיצונית שמ

מקורי270.38כןשברולט קרוז 08-20טפט לדלת אח' שמאל -12 (ח)94563603

822201Y00011- 5גומי גשם חיצוני לדלת קד ימD 11-16 מקורי114.4לאקאיה פיקנטו

16081117VD16 - 'מקורי374.78לאפיג'ו 2008 13-19כיסוי ניקל מראה חיצונית שמ

V565839643JV117 - מקורי396כןסקודה קודיאק ש' 17-22ניקל משקוף דלת אחורית שמאל

BHS250M20A13- 4/5טפט לדלת קד' שמאלD 13-18 'מקורי183לאמאזדה 3 ש

96302HV56BV 14 - 'מקורי2,796.82לאניסאן קשקאי ש' 14-20מראה חיצונית שמ

מקורי1,194.24כןפיג'ו 2008 13-19פרופיל גומי דלת קדמית ימין - 981097068013

808210179R(ח) 4אטם לדלת (גומי גשם) שמאל -09D 09-15 'מקורי176.7כןרנו פלואנס ש

כיסוי מראה חיצונית שמ' -879450292513

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי328.42כן15

מקורי169.15כןשברולט קרוז 08-20אטם לדלת אח' (גומי גשם) ימ' -12 (ח)95040062

דלת קד' ימין -670010254013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי4,294.06לא15

A91069057009K8319 - 'מקורי1,878.17לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס קישוט לדלת אח' שמ

98334807XT21 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת קד' ימ C-3 מקורי939.47לאסיטרואן

AH173NI14 - חליפי431.16כןניסאן קשקאי ש' 14-20ציר שמ' למכסה מנוע

AH175MA15 - 4מכסה מנועD/5D 15-21 'חליפי3,150.00כןמאזדה 2 ש

AH178NI16 - חליפי1,591.76כןניסאן אלטימה ש' 16-18מכסה מנוע

AH18CV06-08 חליפי2,582.14כןשברולט אפלנדר ש' 06-09מכסה מנוע

AH192FO18 - חליפי1,392.40כןפורד פיאסטה ש' 13-18מכסה מנוע

AH197FOV 14 - חליפי3,806.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע



AH19IS07-12 (עם אינטרקולר) חליפי2,312.57כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12מכסה מנוע

AH206HO15 - חליפי299.07כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר ימ' למכסה מנוע

AH209HO20 - חליפי3,271.84כןהונדה ג'אז ש' - 20מכסה מנוע

AH23IS07- חליפי90.04כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH24HY05-10 חליפי3,322.60כןיונדאי טוסון ש' 05-10מכסה מנוע

AH25SK13- חליפי2,294.49כןסקודה ראפיד ש' 13-18מכסה מנוע

AH26TO02-05 חליפי2,386.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05מכסה מנוע

AH291VW13-חליפי4,181.90כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מכסה מנוע

AH292VW10- חליפי3,079.90כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12מכסה מנוע

AH306VW18 - 5-מכסה מנועD 18 'חליפי3,206.02לאפולקסווגן פולו ש

AH32SE05-07 חליפי350כןסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07מכסה מנוע

AH34AU17 - ש' 15-21מכסה מנוע Q7 חליפי12,489.02לאאודי

AH36CV08-12 חליפי84.69כןשברולט קרוז 08-20ציר ימ' למכסה מנוע

AH36TO07- חליפי1,193.96כןטויוטה יאריס ש' 07-11מכסה מנוע

AH37SE17 - חליפי2,116.55כןסיאט איביזה  ש' 17-22מכסה מנוע

AH37SZ4/5D 08- 4/5מכסה מנועD 08-14 'ש SX4  חליפי2,476.30כןסוזוקי

AH39SZ09- חליפי837.17כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מכסה מנוע

AH40SK11- חליפי586.02לאסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט ניקל למכסה מנוע

AH40SZ09-12 חליפי1,667.96כןסוזוקי ספלאש 09-15מכסה מנוע

AH41HY03-06 חליפי149.6כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מנעול מכסה מנוע

AH46AU11-ש' 11-18מכסה מנוע Q3 חליפי11,389.50כןאודי

AH46TO06-11 חליפי136.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ציר שמ' למכסה מנוע

AH48VW05-08 חליפי267.9כןפולקסווגן גולף ש' 04-08ציר ימ' למכסה מנוע

AH50RE08-10 חליפי116.63כןרנו לוגן 08-11ציר שמ' למכסה מנוע

AH51MA99-04 חליפי76.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04ציר שמ' למכסה מנוע

AH52HO98-00 חליפי3,842.29כןהונדה אקורד ש' 98-02מכסה מנוע

AH56MI04-08 חליפי2,834.28כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מכסה מנוע

AH57CI07-09 (אלומניום) ש' 07-10מכסה מנוע C-4 חליפי2,330.00כןסיטרואן פיקסו

AH58HY11- ש' 11-15ציר ימ' למכסה מנוע i35 חליפי118.02לאיונדאי אלנטרה

AH67CV07-09 חליפי560.02לאשברולט סילברדו 07-12פס קישוט למכסה מנוע

93079SG03013- אחורי SUBARU מקורי555לאסובארו פורסטר 13-18כיתוב

93013AL00015- ש' 15-18סמל קדמי B4 מקורי444לאסובארו

93033AL00015-  ש' 15-18סמל יצרן אחורי B4 מקורי837לאסובארו

YQ0093638021 - איירקרוס - 18סמל יצרן קדמי עליון C3 מקורי670.15לאסיטרואן

86300H650021 - מקורי163לאיונדאי אקסנט 19-22סמל יצרן קדמי

86311H6500ACCENT" - 21" מקורי222לאיונדאי אקסנט 19-22כיתוב אחורי

91174SA00412- ש' 12-17סמל יצרן אחורי XV מקורי555כןסובארו

מקורי197כןפיאט טיפו ש' 16-18סמל טיפו אחורי - 5205954716

93033SG00116- מקורי660לאסובארו פורסטר 13-18סמל יצרן אחורי

93033AL04015- מקורי837כןסובארו אאוטבק ש' 15-20סמל יצרן אחורי

86300N9010(כסוף) מקורי409כןיונדאי טוסון ש' - 21סמל יצרן קדמי - 21

V1ST853601AAUL12-מקורי104לאסקודה סיטיגו 12-18סמל יצרן קדמי

908890837R13-16 5סמל יצרן אחוריD 13-19  מקורי341.09לארנו קליאו

75441K2010HYBRID" - 21" מקורי255.26לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיתוב אחורי

86305GI10021 - ש' - 21סמל יצרן אחורי EV 5 מקורי383כןיונדאי איוניק

7530102190(SKY) 21 - מקורי328.75לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סמל יצרן קדמי

86300K210020 - מקורי341כןיונדאי וניו - 20סמל יצרן קדמי

מקורי3,200.12לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19סמל יצרן קדמי - 909750212419

848908319R(ח) 3D 12- 'ש RS 3/5כיתוב אחוריD/CW 10-16 'מקורי218.36כןרנו מגאן ש

7544516120HYBRID" - 22" מקורי504.76לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיתוב אחורי



86311AA000(LIMITED) 21 - מקורי398כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סמל יצרן קדמי

628950019R(ח) 4בסיס סמל קדמי -09D 09-15 'מקורי102.85כןרנו פלואנס ש

908897724R17 - 5סמל יצרן אחוריD 13-19  מקורי337.56לארנו קליאו

848906531RECO 2" - 13 " 5סמל אחוריD 13-19  מקורי301.06לארנו קליאו

V3T0853679YKYGREENLINE" - 13" מקורי138כןסקודה סופרב ש' 13-15סמל כיתוב

V5F0853679C2ZZ17 - מקורי212כןסיאט איביזה  ש' 17-22סמל יצרן קדמי

95483972SONIC -11 4D 4/5סמל אחוריD 11-17 'מקורי54.72לאשברולט סוניק ש

7537402210

 - "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית ימין

194D 19 - 'מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש

7536142050

 - "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית ימין

מקורי287.62כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

7536242050

 "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית שמאל

מקורי287.62כןטויוטה RAV-4 ש' - 19- 19

8663A8PEUGEOT 97- 'מקורי188.42כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03סמל אח

מקורי235.63לאפורד פיאסטה ש' 13-18סמל יצרן אחורי - 467349113

V3V08536872ZZSKODA 15-19 מקורי174כןסקודה סופרב ש' 15-22כיתוב אחורי

868602P00013- מקורי104.1לאקאיה סורנטו ש' 13-15מגן בוץ קד' ימין

7136JH(ח) מקורי424.02כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13ביטנה לכנף קדמי שמאל -11

DA6A34700A15 - '4בולם זעזועים קד' ימD/5D 15-21 'מקורי476.07לאמאזדה 2 ש

638404BD0B18 - טרייל ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין X מקורי1,507.61לאניסאן

מקורי1,212.70לאפיג'ו 301 ש' 13-18כנף קד' שמ' (ברזל)-967479078013

868122T00012- מקורי675.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V565809957B17-20 מקורי596כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

V8X0809961HV 15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל A1 מקורי454לאאודי

V4M0821106D17 - 'ש' 15-21כנף קד' ימ Q7 מקורי5,681.00לאאודי

66311A2000

 5D/SW כנף קד' שמ' ללא חור לאיתות

מקורי2,891.50לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש -13

663212S00010-  כנף קד' ימ' בלי חורIX35 10-15 מקורי1,260.00לאיונדאי

59110FG01208-09 ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל B3 מקורי578לאסובארו

546601W00112- '4בולם זעזועים קד' ימD 12-16 'מקורי1,168.00כןקאיה ריו ש

57120SC0419P09- 'מקורי2,357.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12כנף קד' שמ

מקורי509.59לאשברולט סילברדו - 20קשת לכנף קד' שמ' - 8489933620

57120SC0019P09- 'מקורי2,054.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12כנף קד' ימ

538120F04013- 'מקורי2,923.00כןטויוטה וורסו 13-18כנף קד' שמ

5370A94210- ('אח) ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי937.56כן15

V8XA809962A15 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין A1 מקורי668לאאודי

V04C129601N17 - מקורי1,010.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18בית פילטר אוויר

638116UA0A21 - 'מקורי2,092.96כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

D2853715 - 'מקורי196.95לאפורד אדג' ש' 15-18קישוט תחתון לכנף קד' שמ

מקורי240.53כןטויוטה קורולה ש' 10-13תומך ברזל לכנף קד' שמ' -10 (ח)5382712080

1919102V 15 - ביטנה לכנף קדמי ימין

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי641.13לא19

66331J9000

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי261כןיונדאי קונה ש' - 18 18

638451520R(ח) מקורי107.2כןרנו טראפיק ש' 14-22ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין - 14

V3V0821112B15 - מקורי125לאסקודה סופרב ש' 15-22מבודד לכנף קדמית ימין

V8W6821106B17 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ A5 מקורי4,438.00לאאודי

KPF15614022 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-5 מקורי239.62לאמאזדה

98258617XT20 - 'מקורי345.82כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף קד' שמ



מקורי1,946.11לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף קד' ימ' 756014215013-15

631006348R13- 'מקורי965.06לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' ימ

59120AJ23010- מקורי770לאסובארו אאוטבק ש' 10-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311K7100(SUPREME) 20 - 'ש' - 20כנף קד' שמ i10 מקורי1,993.00כןיונדאי

BEPN3490XK19 - '4/5בולם זעזועים קד' שמD -19 'מקורי310.95לאמאזדה 3 ש

5220AG7920 - 'ש' - 20כנף קד' שמ ASX מקורי1,862.00כןמיצובישי

74151TR3A1012- 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 12-17 'מקורי793.6לאהונדה סיווק ש

868341W200(ח) 4מגן בוץ קד' ימין -12D 12-16 'מקורי95כןקאיה ריו ש

מקורי929.03כןשברולט בלייזר - 19פס קישוט לכנף קד' ימ' - 8460852919

60211TS6H00ZZ12- '4כנף קד' ימD 12-17 'מקורי2,972.84לאהונדה סיווק ש

מגן בוץ קד' ימין - 766216018014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,050.72כן21

66321K205020 - 'מקורי2,186.00כןיונדאי וניו - 20כנף קד' ימ

V5Q0825271A13 - מקורי34לאסקודה אוקטביה 13-16תומך למגן מנוע תחתון שמאל

7721062R105PK17 - 'מקורי536.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ

V7C0821110B18 - המשך תחתון לכנף קדמית ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי531לא22

YQ001549XTV 18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף קד' שמ C3 מקורי672.21לאסיטרואן

V5Q0825272A13 - מקורי34לאסקודה אוקטביה 13-16תומך למגן מנוע תחתון ימין

5220AU1420 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ ASX מקורי1,487.00כןמיצובישי

מקורי1,860.93לאשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 8450656119

מקורי2,379.51לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כנף קד' ימ' - 242418020

74165TV0E0112-'קשת לכנף קד' שמ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי591.93לא

V3V082110515- מקורי2,225.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כנף קדמית שמאל

DHN75613120 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי181.34לאמאזדה 2 ש

5220B19805-10 'מקורי1,913.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11כנף קד' ימ

7840Y7(ח) מקורי2,440.05כןפיג'ו 5008 10-16כנף קד' שמ' -11

מקורי680כןטויוטה קורולה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין -538750248113

מקורי573.2לאשברולט טראקס ש' 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין מושלמת - 9514265213

מקורי680כןטויוטה קורולה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל -538760250113

מקורי1,420.13לאשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין 8406280716-18

86812H8000( דגם טורבו) 5ביטנה לכנף קדמי ימין -18D/4D 17-22 'מקורי447.1לאקאיה ריו ש

V56582114117 - מקורי176לאסקודה קודיאק ש' 17-22תומך כנף קדמית שמאל

מקורי500.29כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין - 4276640520

V5E082114213 - מקורי339לאסקודה אוקטביה 13-16תומך לכנף קדמי ימין

877722T000(ח) מקורי191.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15פס קישוט לכנף קד' ימ'-12

BEPN3470XK19 - '4/5בולם זעזועים קד' ימD -19 'מקורי326.47כןמאזדה 3 ש

E43024AF0A17 - 'מקורי1,186.75לאניסאן סנטרה ש' 17-19בולם זעזועים קד' ימ

AG164HYV 19 - חליפי720כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט עליון מרכזי לסורג קדמי

AG165PE14-  חליפי393.46כןפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי פסים שחורים

AG166SU12- ש' 12-17תומך לפנס ערפל שמאל XV חליפי164.02לאסובארו

AG168MA4D 19 - 4/5סורג קדמיD -19 'חליפי448.02לאמאזדה 3 ש

AG168RE09-10 חליפי894.51כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי

AG172NI14 - חליפי196.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG173PE19 - חליפי1,414.73כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי

AG175MA17 - ש' 17-22תושבת סמל לסורג קדמי CX-5 חליפי176.02לאמאזדה

AG178RE12- חליפי250כןרנו קנגו 09-18שפם שמאל תחתון לפנס ערפל

AG17LE18-21 ש' 15-23קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי NX חליפי2,678.40כןלקסוס

AG183VW10- חליפי628.15כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12סורג קדמי עליון

AG186RE14 - חליפי336.02לארנו טראפיק ש' 14-22סורג קדמי עליון



AG18KI04-06 חליפי569.44כןקאיה ריו ש' 04-06סורג קדמי

AG199RE17 - 5סורג קדמיD 13-19  חליפי1,152.00כןרנו קליאו

AG204BM11- חליפי535.38כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13קשוט סורג קדמי תחתון ניקל

AG205FO00- (כוורת)חליפי150.02לאפורד פיאסטה ש' 00-02סורג קדמי

AG206RE14 - חליפי1,076.25כןרנו קנגו 09-18סורג קדמי

AG215RE18 - חליפי1,508.51כןרנו מגאן סטיישן - 18סורג קדמי

AG217BM19 - חליפי3,098.19כןב.מ.וו 300 ש' - 19סורג קדמי

AG218FO06-08 חליפי265.34כןפורד פוקוס ש' 06-08סורג קדמי שחור

AG240HO4D 99-00 4סורג קדמי מושלםD 96-00 'חליפי350כןהונדה סיוויק ש

AG241NI10- חליפי395.17כןניסאן ג'וק 10-14סורג קדמי ימין

AG245KI13-16 חליפי1,058.68כןקאיה קארנס ש' 13-18סורג קדמי

AG247NI02- חליפי111.39כןניסאן פרימרה ש' 02-08סורג קדמי ימין

AG24DC17 - חליפי1,013.06כןדאצ'יה לוגאן 17-18קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

AG254HO03-05 חליפי380.02לאהונדה אקורד ש' 03-08מסגרת סורג קד ניקל

AG256NI04-07 חליפי81.37כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07קישוט ניקל לגריל ימין

AG262HO

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 03-

חליפי268.94כןהונדה CR-V ש' 0703-08

AG26HY06-09 חליפי55.1כןיונדאי גטס ש' 06-09סורג קדמי פנימי

AG278CV11- חליפי4,075.91כןשברולט סילברדו 07-12סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG280HO18 - 4קישוט ניקל שמאל לסורג קדמיD -18 'חליפי515.57כןהונדה סיווק ש

AG284CV13 - חליפי1,685.00כןשברולט טראקס ש' 13-16סורג קדמי עליון

AG287HO1.0L 17 - 5סורג קדמיD 17-22 'חליפי2,014.93כןהונדה סיווק ש

AG29KI10-11 חליפי1,675.35כןקאיה סורנטו ש' 10-12סורג קדמי

AG2DA98-02 חליפי350כןדייהו לאנוס ש' 98-02סורג קדמי

E43034AF0A17 - 'מקורי1,248.40לאניסאן סנטרה ש' 17-19בולם זעזועים קד' שמ

V2K541303116 - 'מקורי1,155.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20בולם זעזועים קד' ימ

V8U082110611 - 'ש' 11-18כנף קד' ימ Q3 מקורי3,934.00לאאודי

538510D070

המשך ביטנה לכנף קדמי ימין  דגם 

מקורי461.92כןטויוטה יאריס ש' Hybrid12-13 ש-13

FCA005NAMA19 - 'ש' 19-22כנף קד' ימ QX50 מקורי3,998.84לאאינפיניטי

מקורי668.44כןטויוטה קורולה ש' 13-18המשך ביטנה לכנף קדמי ימין - 538510216013

V8U0853717AGRU11 - ש' 11-18קשת לכנף קד' שמ' לצבע Q3 מקורי2,090.00לאאודי

66342S1000

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי147לאיונדאי סנטה פה ש' 1919-20

638601KA0A10 - 'מקורי391.07לאניסאן ג'וק 10-14פס קישוט לכנף קד' ימ

638431098R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי270.41לארנו קפצ'ור ש'  13-22 18

663112S00010-  כנף קד' שמ' בלי חורIX35 10-15 מקורי1,260.00לאיונדאי

5370A68710-  ('קד) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי448לא15

V5L0809957B14 - מקורי451כןסקודה יטי 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

D10F51U3017 - 'ש' 17-21תומך כנף קד' ימ CX-3 מקורי132.72כןמאזדה

מקורי509.59לאשברולט סילברדו - 20קשת לכנף קד' ימ' - 8489933720

BK3Z16102B19 - מקורי216.83לאפורד טרנזיט ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

868122S30010-13 ביטנה לכנף קדמי ימיןIX35 10-15 מקורי913לאיונדאי

54651S100019 - 'מקורי1,256.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20בולם זעזועים קד' ימ

538470K90406- 'מקורי1,060.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קשת לכנף קד' ימ

מקורי138.16לאשברולט ספארק - 19ביטנה אחורית לכנף קדמי שמאל - 4267034119

638450007R(ח) מקורי314.51כןרנו סניק ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי ימין (אח') -09

538480K904(ח) מקורי1,340.00לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קשת לכנף קד' שמ' -06

V83A853718AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' ימ Q3 מקורי4,252.00לאאודי



638430006R10- ('אח) מקורי334.72כןרנו סניק ש' 10-12(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

868122L00007-09 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי587לאיונדאי

631004RA0A16 - 'מקורי2,717.67לאניסאן מקסימה 16-19כנף קד' ימ

66341J9000

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי261לאיונדאי קונה ש' - 1818

N24352211A15 - 'ש' 15-21כנף קד' שמ MX5 מקורי1,259.38לאמאזדה

מקורי2,174.40לאפיג'ו 2008 13-19כנף קד' ימ' 967873398014-15

V8W6821105B17 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ A5 מקורי4,438.00לאאודי

631010037R09 - 'מקורי1,090.83לארנו קולאוס 09-11כנף קד' שמ

V3V0821111B15 - מקורי131כןסקודה סופרב ש' 15-22מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי2,237.59כןפורד פומה ש' - 21כנף קד' ימ' - 240708821

מקורי283.17לאפיג'ו 2008 - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 983923778020

V76095570719 - 'מקורי260לאסקודה סקאלה - 19זרוע מגב שמשה אח

מקורי503.25לאפיג'ו 208 ש' - 20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין - 983807668020

98260233XT20 - 'מקורי2,546.32לאפיג'ו 208 ש' - 20מראה חיצונית שמ

98334809XT21 - 'ש' 17-21פס קישוט לדלת אח' ימ C-3 מקורי986.45לאסיטרואן

מקורי1,248.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לדלת קד' ימ' -73542281107

831101W00012- 4אטם לדלת אחורית שמאלD 12-16 'מקורי141כןקאיה ריו ש

מקורי493.49כןפיג'ו 3008 17-21ציר דלת קדמית ימין עליון - 967188688017

V5E3857538GRU20 - מקורי118לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עליון למראה חיצונית ימין

821013087R(ח) מקורי3,192.21כןרנו לטיטיוד ש' 13-15דלת אח' שמ' -13

90422AL56015- ש' 15-18טפט לדלת אח' ימין B4 מקורי355כןסובארו

V2K5857408F9B9V 16 - 'מקורי839לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מראה חיצונית ימ

863931R00011 -( 'ניצב אח) 'ש' 11-18טפט לדלת אח' ימ i25 מקורי156כןיונדאי אקסנט

826201W010JBW(ח) 4ידית פנ' לדלת קד' ימ' -12D 12-16 'מקורי133.7כןקאיה ריו ש

V5E383790220 - מקורי233כןסקודה אוקטביה ש' - 20טפט לדלת קד' ימין

826101W010(ח) 4ידית פנ' לדלת קד' שמ' -12D 12-16 'מקורי129.1כןקאיה ריו ש

962152P00012- 4מוט אנטנהD 12-16 'מקורי154.2לאקאיה ריו ש

98376406XT

פס קישוט לדלת קד' ימ' - 20 

(ACTIVE)20 - 2008 מקורי1,546.83כןפיג'ו

מקורי90.24כןפורד פוקוס ש' 08-11ידית לדלת קד' ימין -11 (ח)1323269

77004A6200CW 12- 'דלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,610.00לא/סטישין

802848219R(ח) מקורי102.86כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט לדלת קד' ימין -13

86382A6200CW 12- 'טפט עליון דלת אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי104כן/סטישין

86392A6200(ח) CW 12- 'טפט עליון דלת אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי181כן/סטישין

822826457R(ח) מקורי100.54כןרנו לטיטיוד ש' 13-15טפט לדלת אח' שמאל -13

מקורי238.2כןטויוטה קורולה ש' 13-18טפט לדלת אח' שמאל -759240223013

963746LB0H20 - מקורי285.86לאניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי למראה חיצונית שמאל

V5TA839016M20 - מקורי1,173.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון נעילה דלת אח ימין

91054AJ200W615- מקורי395לאסובארו אאוטבק ש' 15-20כיסוי מראה חיצונית ימין

V5E5845214AC5AP20 - מקורי1,466.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20שמשת חלון משולש אחורי ימין

877522R600(ח) 5פלסטיק סף ימין 07-12D 07-12 'ש i30 מקורי2,071.00לאיונדאי

963010714R12- 'מקורי1,253.48לארנו קנגו 09-18מראה חיצונית ימ

806404CL0D15 - טרייל ש' 15-23ידית חיצונית לדלת קדמית שמאל X מקורי230.14לאניסאן

מרזב גג ימין 4 דלתות -172450211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי481.69לא

BCKA507J0C4D 19 - 4/5קישוט ימין ניקל לסורג קדמיD -19 'מקורי866.05לאמאזדה 3 ש

7450B35120 - מקורי2,442.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20סורג קדמי



מקורי499.21לאפורד טרנזיט ש' 14-21שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 202953714

סורג קדמי - 246888046015

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי800.31לא19

מקורי9,098.91לאטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי - 20 (חשמלי)5310147041

DL9A50B40A19 - ש' 17-21קישוט ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי233.37לאמאזדה

V3V0853761B2ZZ20 - מקורי699כןסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

86350G260019 - מקורי3,941.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20סורג קדמי

86360D450018 - מקורי328.2לאקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

BCKN50760C5D 19 - 4/5קישוט שחור ימין לסורג קדמיD -19 'מקורי910.32לאמאזדה 3 ש

7450B01916 - סורג קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,188.00לא

BCKN50770C

קישוט שחור שמאל לסורג קדמי - 19 

5D4/5D -19 'מקורי801.26כןמאזדה 3 ש

7174172K105PK08-10 (כוורת) מקורי201.7לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג קדמי

מקורי3,777.99לאב.מ.וו X5 ש' 19-סורג קדמי - 5113745488719

6NB301Z0AB20 - מקורי1,636.30לאדודג' ראם - 20תומך ימין לסורג קדמי

86350C870016- קרוס 16-18סורג קדמי i20 מקורי1,774.00כןיונדאי

BCKA50160A19 - (לפנס) 4/5שפם שמאל תחתון לסורגD -19 'מקורי162.47לאמאזדה 3 ש

V57A80459318 - (לפנס) מקורי66כןסקודה קארוק 18-21שפם שמאל תחתון לסורג

C23550151C

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס)(שחור) 

מקורי67.04כןמאזדה 5 ש' 05-0805-10 (ח)

165610T21017 - כיסוי עליון למצננים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי349.34לא22

86350P210021 - מקורי3,357.20כןקאיה סורנטו ש' - 21סורג קדמי

7450B23321 - מקורי993כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

531110D80014 - (היברידי) מקורי675לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי שחור מבריק

C29150151E

-(ח) שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) 08

מקורי108.97לאמאזדה 5 ש' 1005-10

5256C14220 - (לפנס) ש' - 20שפם ימין תחתון לסורג ASX מקורי1,952.00לאמיצובישי

623105226R

סורג קדמי עם מסגרת ניקל וקישוטים 

מקורי3,055.62לארנו טראפיק ש' 14-22שחורים - 20

7174168L005PK11- מקורי397.5לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג קדמי

86351A9NB018 - מקורי1,597.70כןקאיה קרניבל ש' 15-20מסגרת ניקל סורג קדמי

C29150161E

 (ח) שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס)

מקורי108.97כןמאזדה 5 ש' 08-1005-10

BS3E50710B285D 07-08 5סורג קדמיD 04-08 'מקורי677.15לאמאזדה  3 ש

7450B54222 - מקורי1,199.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כיסוי עליון לסורג קדמי

AG31CV08- חליפי254.4כןשברולט מאליבו ש' 08-12כסוי עליון לסורג חזית

AG320MI08- 4כיסוי מרזב (בגג) שמאלD 08-15 'חליפי148.8כןמיצובישי לנסר ש

AG33KI12- חליפי820.71לאקאיה סול ש' 12-13סורג קדמי

AG349VW07- (לצביעה) סורג קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי1,004.15כן11

AG351MA03-05 חליפי519.7כןמאזדה 6 ש' 03-07סורג קדמי מושלם

AG358VW12 - קישוט תחתון לסורג קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי960.02לא22

AG361MAX  03- (לפנס) ש' 03-06שפם ימין תחתון לסורג B2500 חליפי301.88לאמאזדה

AG370MA4D 07-08 4סורג קדמיD 04-09 'חליפי594.83כןמאזדה 3 ש

AG37TO03- 4סורג קדמי שחורD 03-04 'חליפי486.02לאטויוטה קורולה ש

AG3BM06-10 ש' 06-10סורג קדמי שמאל X5 חליפי456.02לאב.מ.וו

AG406TO09-11 חליפי949.66כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי שחור+ קישוט ניקל

AG49KI5D 07- חליפי108.8כןקאיה ריו ש' 07-12סורג קדמי



AG4LE14-17ש' 15-23סורג קדמי NX חליפי3,873.63כןלקסוס

AG50TO05- חליפי1,256.69כןטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23סורג קדמי

AG510TO13- קשוט ימין סורג קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי336.02לא15

AG517TO13-חליפי530.67כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל עליון מרכזי לסורג קדמי

AG518TO13-חליפי272.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל עליון ימין לסורג קדמי

AG51SE12-16 חליפי982.3כןסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

AG520TO13-חליפי272.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל תחתון ימין לסורג קדמי

AG521TO13-חליפי315.52כןטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל תחתון שמאל לסורג קדמי

AG522TO14-16 חליפי436.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט עליון סורג קדמי לצבע

AG52SE12- חליפי350כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך ימין לפנס ערפל

AG531TO17-19 סורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,504.94כן22

AG544TO17 - חליפי568.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ימין לסורג קדמי

AG57CI09- (פרטנר) חליפי1,141.80כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי

AG604MA12- 'ש' 12-16פס קישוט ( תחתון ) לסורג קד CX-5 חליפי730כןמאזדה

AG61HY07-09 (שחור) 5סורג קדמי פנימיD 07-12 'ש i30 חליפי135.34כןיונדאי

AG621MA15 - ש' 12-16סורג קדמי ללא חור לחיישן CX-5 חליפי2,045.20כןמאזדה

AG63TO10- (היברידי) חליפי1,159.20לאטויוטה קאמרי ש' 07-11קישוט ניקל עליון לגריל

AG68TO12-13 (ניקל) חליפי1,412.52כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי

AG7VO17 - ש' 08-17סורג קדמי XC-60 חליפי2,863.40כןוולוו

AG81MA95-98 חליפי77.28לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98שפם ימ. תחתון לסורג

AG81MIש' 89-96סורג קדמי 89-96 ניקל L200 חליפי350כןמיצובישי

AG83CI03-05 ש' 02-09סורג קדמי C-3 חליפי386.02לאסיטרואן

7450B54022 - מקורי1,644.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22סורג קדמי

V89386729006- מקורי7כןסקודה אוקטביה ש' 06-08קליפס לסורג חזית

620361757R22 - 4 ש' 17-23סורג קדמי פנימיD מקורי1,727.47לארנו גרנד קופה

531230K24015 - מקורי87לאטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט מרכזי ימין לסורג קדמי

86350S1100V 19 - מקורי5,913.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג קדמי

623106784R22 - מקורי2,928.15לארנו ארקנה ש' - 22סורג קדמי

V5L08533439B914 - מקורי316לאסקודה יטי 14-18כיסוי עליון לסורג קדמי

7211073S00C4820 - מקורי3,252.20לאסוזוקי איגניס ש' 17-21סורג קדמי

סורג קדמי - 531016095021

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי4,709.96לא21

91122FL10018 - ש' - 18סורג קדמי XV מקורי1,379.00לאסובארו

9829474180(GS LINE) 20 - מקורי2,031.51לאאופל קורסה ש' - 20סורג קדמי

57707FL07018 - ש' - 18תומך עליון לסורג קדמי XV מקורי759לאסובארו

51118073960

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 17 

(M דגם)ש' 13-21 X1 מקורי684.4לאב.מ.וו

מקורי1,188.47לאשברולט קפטיבה ש' 07-10סורג קדמי תחתון 9644271707-08

6NB141Z0AD20 - מקורי5,732.50לאדודג' ראם - 20קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

86517A600012- (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי338לא/סטישין

84927FJ02012- ש' 12-17תומך לפנס ערפל שמאל XV מקורי189לאסובארו

86518A600012- (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי905כן/סטישין

מקורי1,601.25כןפיג'ו 3008 17-21מסגרת ניקל לסורג קדמי - 981086938017

V3V0853761CF9R20 - מקורי659לאסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת שחורה לסורג קדמי



57707XC01A20 - (לפנס) מקורי508לאסובארו איבולטיס - 20שפם שמאל תחתון לסורג

86350J9CB021 - מקורי3,044.00לאיונדאי קונה ש' - 18סורג קדמי

7237163T0022 - קרוסאובר - 22כיסוי עליון לסורג קדמי SX4 מקורי313.6כןסוזוקי

5.31E+1521 - מקורי2,934.10כןטויוטה היילנדר - 21תושבת סורג קדמי

86391S800021 - מקורי594לאיונדאי פאליסייד - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

BHN150712B13-14 4/5סורג קדמיD 13-18 'מקורי340.75לאמאזדה 3 ש

86351DB00022- מקורי2,428.20לאקאיה נירו פלוס - 22סורג קדמי

V658853653ZD4V 20 - מקורי1,150.00לאסקודה קאמיק - 20סורג קדמי

86351CV00023 - ש' - 23סורג קדמי EV6 מקורי1,162.20לאקאיה

86350P2500(EX) 21 - מקורי3,357.20לאקאיה סורנטו ש' - 21סורג קדמי

מקורי1,346.71כןפיג'ו 5008 17-21מסגרת ניקל לסורג קדמי - 981101698017

7174160P005PK14 - מקורי217.3לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16סורג קדמי

מקורי532.78לאאופל קורסה ש' - 20קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 983028328020

AH69CV13- חליפי348.93כןשברולט מאליבו ש' 13-15ציר שמ' למכסה מנוע

AH74HO06-11 4מכסה מנועD 06-12 'חליפי1,729.68כןהונדה סיווק ש

AH75ME15 - מכסה מנוע

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי15,448.72כןש' 15-20

AH77MEקלאס ש' 13-22מכסה מנוע (אלומיניום) -13 אין תחליפי CLA חליפי15,076.49כןמרצדס

AH7AU12- ש' 12-17מכסה מנוע A6 חליפי14,037.21כןאודי

AH81BM17 - חליפי13,730.64כןב.מ.וו 500 ש' - 17מכסה מנוע

AH82TO12 - חליפי1,086.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14מכסה מנוע

AH85BM17 - חליפי7,806.02לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מכסה מנוע

AH88OP14 - 3 ש' 14-17מכסה מנועD חליפי3,243.72לאאופל אדם

AH89VW06-10 מכסה מנוע

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,704.11כן

AH94HY11-12 חליפי2,421.92לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מכסה מנוע

AH97RE08-10 חליפי986.02לארנו לוגן 08-11מכסה מנוע

AH99HY11- ש' 11-18מכסה מנוע i25 חליפי1,902.21כןיונדאי אקסנט

81130H601019 - מקורי421לאיונדאי אקסנט 19-22מנעול מכסה מנוע

מקורי655.81לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע-534204212013

81170B400017 - ש' 14-19מוט מכסה מנוע i10 מקורי146לאיונדאי

86150D700019 - מקורי2,289.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פלסטיק טורפדו

81190G300018 - כבל פתיחה למכסה מנועi30 - 18 מקורי149כןיונדאי

81140D300015 - מקורי303לאיונדאי טוסון ש' 15-20לשונית וו נעילה למכסה מנוע

81180340009Y11 - ש' 11-18ידית פתיחת מכסה מנוע i25 מקורי80לאיונדאי אקסנט

79120A400013- מקורי105.9לאקאיה קארנס ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע

V3G0823031C15- מקורי4,549.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מכסה מנוע

מקורי8,471.75לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19מכסה מנוע - 982577048019

81190J900018 - מקורי191לאיונדאי קונה ש' - 18כבל פתיחה למכסה מנוע

86570F2AA019 - מקורי51כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גומי מכסה מנוע

79120B2000(ח) מקורי267.1כןקאיה סול ש' 14-18ציר ימ' למכסה מנוע -14

66910S800021 - מקורי533לאיונדאי פאליסייד - 21ציר שמ' למכסה מנוע

86150H600021 - מקורי995כןיונדאי אקסנט 19-22פלסטיק טורפדו

66400Q000021 - מכסה מנועi20 - 21 מקורי7,331.00כןיונדאי

81130N900021 - מקורי208כןיונדאי טוסון ש' - 21מנעול מכסה מנוע

5900B08720 - מקורי5,467.00כןמיצובישי טרייטון - 20מכסה מנוע

86435L110020 - מקורי317לאיונדאי סונטה ש' - 20גומי למכסה מנוע

7.91E+0309- מקורי498.49לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ציר שמ' למכסה מנוע

66400A500012- מכסה מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,707.00לא/סטישין



מקורי124.02כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מנעול מכסה מנוע -13 (ח)9677057180

V3V0853687A2ZZSUPERB 15-19 מקורי255לאסקודה סופרב ש' 15-22כיתוב אחורי

68264488AB

 - "CHEROKEE" סמל כיתוב אחורי

מקורי710לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 1714-22

A2006SAVANA) -03-08 מקורי19כןג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08סמל לדופן צד

מקורי183.42כןשברולט קרוז 08-20סמל אחורי CHEVROLET סטיישן -9523146813

V8X085360511- ש' 11-18סמל קדמי בגריל A1 מקורי340לאאודי

V8X0853742A2ZZ11- ש' 11-18סמל יצרן  אחורי A1 מקורי456לאאודי

628900021R5D, CW,3D 10- 3/5סמל קדמיD/CW 10-16 'מקורי474.58כןרנו מגאן ש

V6L6853687A2ZZIBIZA" - 17" מקורי75לאסיאט איביזה  ש' 17-22סמל כיתוב אחורי

מקורי106.97לאשברולט קרוז 08-20סמל LT למטען  -9688003408

908923VA0A14- אחורי NOTE   מקורי276.16לאניסאן נוט ש' 14-17כיתוב

V5FF853679RZH21 - מקורי305כןקופרה פורמנטור - 21סמל יצרן קדמי

V5FA853679ARZH(קופרה) מקורי276כןסיאט לאון ש' - 20סמל יצרן קדמי - 21

7810T509-10 ש' 09-11סמל אחורי C-5 מקורי191.95כןסיטרואן

86311A701013- אחורי FORTE מקורי170.9כןקאיה פורטה 13-18סמל

7544348130RX350 'ש' 08-22סמל אח RX  מקורי426.44כןלקסוס

7810V609-10 מקורי541.62לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל קדמי ברלינגו

V1J0853675A739"1.4" ,06-09 '5סמל אחD 06-09 'מקורי186כןפולקסווגן פולו ש

8665EE"C5" ש' 05-08סמל אחורי C-5 מקורי191.31כןסיטרואן

V8W58537422ZZ20 - ש' - 20סמל יצרן אחורי A4 מקורי456לאאודי

V3V0853687G2ZZSKODA" - 15" מקורי206כןסקודה סופרב ש' 15-22סמל כיתוב אחורי

V6578536872ZZSCALA" - 19" מקורי353לאסקודה סקאלה - 19כיתוב אחורי

V8K0853744A2ZZ35TFSI" - 20" 4/5כיתוב אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי339לאאודי

V5E3853687K2ZZOCTAVIA" - 20" מקורי186כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיתוב אחורי

V8T08536052ZZ19 - ש' - 19סמל יצרן קדמי A1 מקורי340לאאודי

863151F01008- 4 שWD מקורי132.9כןקאיה ספורטג' ש' 06-09סמל

V3C8853687A739"PASSAT" 08-  'סמל אחCC 08-11 'מקורי419לאפולקסווגן פאסט ש

V8V08537422ZZ17-20 ש' 17-22סמל יצרן אחורי Q2 מקורי456לאאודי

811100002GLI 98-02 'מקורי28לאטויוטה קורולה ש' 98-00סמל אח

628907592R18 - מקורי297.68לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סמל יצרן קדמי

מקורי452.69כןשברולט מאליבו ש' 16-19סמל יצרן אחורי - 2312593016

V3V0853687J041

סמל כיתוב אחורי "SKODA" שחור - 

מקורי293לאסקודה סופרב ש' 2015-22

75722TM8A01INSIGHT מקורי185.02כןהונדה אינסייט 09-14סמל אחורי

86320B210014- מקורי237.1לאקאיה סול ש' 14-18סמל יצרן אחורי

7810S308-09 מקורי211.15כןפג'ו 308 08-13סמל יצרן קדמי

AG85VO16 - ש' 16-19סורג קדמי עם חור למצלמה S90 חליפי2,365.65כןוולוו

AG89AU

סורג קדמי + ניקל + חורים לחיישנים  

חליפי1,306.02לאאודי A4 ש' 05-0705-07

AG8SE12-14 חליפי633.25כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG93VO18 - ש' 18-21סורג קדמי XC-60 חליפי1,806.02לאוולוו

AG95ME01-06 סורג קדמי

מרצדס W211 קלאס E  ש' 

חליפי806.02לא01-06

AG9DG12 - חליפי4,506.02לאדודג' ראם 12-19סורג קדמי

71121TNYG1019 - ש' - 19סורג קדמי CR-V מקורי2,989.01כןהונדה

863541R50011 - ש' 11-18ניקל ימין לסורג קדמי i25 מקורי515לאיונדאי אקסנט

71127TLAA0019 - ש' - 19תושבת סורג קדמי CR-V מקורי583.79כןהונדה



7450A30508-15 סורג קדמי שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי296לא

71320TZB00020 - מקורי208.11כןהונדה ג'אז ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

620367378R18 - מקורי4,719.84כןרנו מגאן סטיישן - 18סורג קדמי פנימי

71129T8MG5019 - ש' - 19קישוט שמאל לסורג קדמי HRV מקורי356.69לאהונדה

86350J910018-20 מקורי3,044.00כןיונדאי קונה ש' - 18סורג קדמי

620900621R18 - מקורי1,128.32לארנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי פנימי

מקורי1,300.88כןפורד טרנזיט ש' 14-21תושבת סורג קדמי - 177644614

71126T7AG50ZAV 19 - ש' - 19סורג קדמי HRV מקורי3,718.87לאהונדה

86352A660012 - מסגרת ניקל לסורג קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,236.00כן/סטישין

מקורי216.3לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סורג קדמי עליון - 11 (ח)96694760

BHB6501T2C2.0 09-13 4/5סורג קדמיD 09-13 'מקורי762.82לאמאזדה 3 ש

71173TNYG0119 - ש' - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CR-V מקורי693.23לאהונדה

863501R10014 - ש' 11-18סורג קדמי מושלם i25 מקורי377כןיונדאי אקסנט

7400A15808- 4(ח) כיסוי מרזב (בגג) ימיןD 08-15 'מקורי186כןמיצובישי לנסר ש

B3T080705608- (לפנס)מקורי99לאסקודה סופרב ש' 08-13שפם ימין תחתון לסורג

71121TGGE91(SPORT) 21 - 5סורג קדמיD 17-22 'מקורי2,553.23לאהונדה סיווק ש

V3V0853655ZD415-19 מקורי275כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי חיישן רדאר בסורג קדמי

25456805D 22 - 4 ש' - 20סורג קדמיD/5/SW מקורי848.52לאפורד פוקוס

7450A95615- מקורי2,521.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18סורג קדמי

V57A80772418 - מקורי84כןסקודה קארוק 18-21תומך ימין לסורג קדמי

623108367R12 - מקורי433.54לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג קדמי

D3398518 - מקורי1,550.77לאפורד מוסטנג 18-22סורג קדמי

960105222R18 - מקורי1,010.27לארנו קפצ'ור ש'  13-22סט קישוטים שחורים לסורג קדמי

V3V0853655BFOD20 - מקורי482לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי בסורג קדמי

7450B291HA20 - מקורי4,279.00כןמיצובישי טרייטון - 20סורג קדמי

V3Q0413031AK15 - 'מקורי2,376.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

631002600RV 15 - 'מקורי1,491.59לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כנף קד' ימ

F31014HKMA14 - 'ש' 14-19כנף קד' שמ Q50 מקורי2,510.68לאאינפיניטי

מקורי253.69לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי שמאל 1045758918-21

V8W0821136C16 - ש' 16-19תומך לכנף קדמית ימין A4 מקורי899לאאודי

V7LA82110120 - 'כנף קד' שמ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי3,556.00כן15-22

V575821106A16 - 'מקורי2,012.00לאסיאט אטקה ש' 16-21כנף קד' ימ

V2GS805912B(GTI) 22 - 5-ביטנה לכנף קדמי ימיןD 18 'מקורי590לאפולקסווגן פולו ש

638442868R13 - ('קד) מקורי315.7כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי ימין

2498280V 21 - 'מקורי1,081.54לאפורד פומה ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

54651A2100(ח) 5/סטיישן ש' 13-18בולם זעזועים קד' שמ'  (דיזל)-13D מקורי1,302.90כןקאיה סיד

5370B29314-19מקורי599לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

V11A821022F22 - 'ש' - 22כנף קד' ימ ID4 מקורי2,778.00לאפולקסווגן

V81A8537174W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ Q2 מקורי1,273.00לאאודי

868121Y3003D 13- 3ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

1500A448(ח) מקורי629.2לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15בית פילטר אויר -13

מקורי665.23כןפיג'ו 208 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי שמאל -967376888012

מקורי856.4לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין 538754704213-14

769845643R(ח) 5קליפס לקישוט לכנף קד' ימ' -13D 13-19  מקורי10כןרנו קליאו

V5658547319B917-20 'מקורי436לאסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ

638442203R13- 5ביטנה לכנף קדמי (חלק קדמי) ימיןD 13-19  מקורי464.57לארנו קליאו



86811B200014- מקורי576כןקאיה סול ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

HC3Z16039AD17 - 'ש' 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ F -350 מקורי1,367.40לאפורד

5370C156

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי649כןמיצובישי טרייטון - 2020

HC3Z16038AD17 - 'ש' 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ F -350 מקורי1,367.40לאפורד

631011368R12- 'מקורי1,142.37לארנו קנגו 09-18כנף קד' שמ

53875B403010- מקורי190.9לאדייהטסו טריוס ש' 06-11ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,274.01לאפיג'ו 208 ש' 12-14כנף קד' שמ' - 12 (ח)9672994980

V658821106B20 - 'מקורי1,346.00לאסקודה קאמיק - 20כנף קד' ימ

V8R0853718B1QP09 - 16 'ש' 09-16פס קישוט לכנף קד' ימ Q5 מקורי1,270.00לאאודי

86811G550019 - מקורי1,017.10לאקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי שמאל

538050K15015-19 מקורי1,322.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

68292515AC19 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' שמ

861888201CPRM21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ U5 מקורי2,387.23לאאיוויז

V8V0821172M17 - ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין A3 מקורי668לאאודי

66320T100021 - 'ש' - 21כנף קד' ימ G80 מקורי3,592.00לאגנסיס

V4M0853718AGRU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' ימ Q7 מקורי1,845.00לאאודי

868313W001(ח) מקורי72.6כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן בוץ קד' שמאל -13

98116332XT17 - 'מקורי1,048.87לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ

V5Q3413031H16 - 'מקורי940לאסיאט אטקה ש' 16-21בולם זעזועים קד' ימ

מקורי1,265.37לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף קד' שמ' -967479058013

V658821227A

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי99כןסקודה קאמיק - 20 20

V80A853717JGRU21- 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' שמ Q5 מקורי2,104.00לאאודי

מקורי4,012.87לאשברולט מאליבו ש' 16-19כנף קד' ימ' ללא חור - 8416645716

868321J000(ח) מגן בוץ קד' ימין -09i20 09-12 מקורי122.85כןיונדאי

4060A66018 - 'מקורי1,327.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם זעזועים קד' ימ

מקורי3,618.18כןשברולט אורלנדו ש' 12-18כנף קד' שמ' - 9455959212

98142289DX17 - 'מקורי571.1לאפיג'ו 3008 17-21קישוט ניקל לכנף קד' ימ

638450014R

 3D 13-(אחורי) ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי656.71כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

V6F9805911HV 18-20 מקורי295כןסיאט ארונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

42372137V 14 - מקורי1,756.19לאאופל מוקה 14-16כנף קד' שמ' עם חור

LJ8Z16102A(חשמלי) מקורי2,269.36לאפורד מוסטנג 18-22ביטנה לכנף קדמי ימין - 22

87711L110020 - מקורי1,936.00לאיונדאי סונטה ש' - 20קישוט עליון לכנף קדמית שמאל

V657821228

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי99כןסקודה סקאלה - 1919

V5E3821106A20 - 'מקורי1,516.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' ימ

V5FF854815G

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי582לאקופרה פורמנטור - 21קדמי) - 21

V5E307510120 - מקורי140לאסקודה אוקטביה ש' - 20סט מגני בוץ קדמי ימין + שמאל

מקורי2,406.34כןשברולט ספארק 15-18כנף קד' ימ' - 4235564415

543020032R(ח) 4בולם זעזועים קד' ימ' -09D 09-15 'מקורי592.87כןרנו פלואנס ש

663211J550כנף קד' ימ' -12 בלי חורi20 12-15 מקורי998לאיונדאי

V5E086423517 - מקורי78לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי276.4כןשברולט ספארק 15-18מיכל אוויר בכנף - 4235928815

868114P50012- ביטנה לכנף קדמי שמאלi20 12-15 מקורי636לאיונדאי

5370B90215- מקורי491כןמיצובישי טרייטון 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין חלק אחורי

87712L110020 - מקורי1,936.00כןיונדאי סונטה ש' - 20קישוט עליון לכנף קדמית ימין

868A1L100020 - מקורי143כןיונדאי סונטה ש' - 20מגן בוץ קד' שמאל

מקורי922.72כןפיג'ו 108 ש' 15-20מסגרת למגן קדמי ניקל -161220178014

V5E38533439B920 - מקורי233כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי



DA6J50122A(ח) 4תומך ימין לסורג קדמי  15-19D/5D 15-21 'מקורי50.65כןמאזדה 2 ש

מקורי778.13כןאופל אינסיגניה 17-18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 1349119017

39107927V 17 - מקורי1,698.98לאאופל אינסיגניה 17-18סורג קדמי

86355F220019 - מקורי38כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי חיישן בסורג קדמי

98163563XY19 - מקורי946.18כןפיג'ו 508 ש' - 19קישוט אמצעי שחור לסורג קדמי

V565853653C9B9V 17-20 מקורי1,002.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

מקורי984.98כןפיג'ו 208 ש' 15-19סורג קדמי -981092018015

7174079S00C4820 - מקורי1,070.50לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג קדמי

מקורי809.57לאפיג'ו 208 ש' 15-19מסגרת לסורג קדמי מט -161348538015

7174052R50C48V 17 - מקורי2,055.60כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג קדמי

86355B950017 - ש' 14-19תומך עליון לסורג קדמי i10 מקורי786לאיונדאי

BCKA507E1CPR19 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD -19 'מקורי743.94כןמאזדה 3 ש

B1Z0941464A09- (לפנס)מקורי380לאסקודה אוקטביה 09-13שפם ימין תחתון לסורג

86350R2CA0(PHEV) 22 - מקורי7,951.40לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג קדמי

GHP950712E13-16 (ח) סורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי365.89לא18

מקורי487.03לאאופל מוקה X ש' 17-20תושבת סורג קדמי - 4249177517

7211060R00BVW1.4 מקורי688.1לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי 15-18 שחור עם ניקל

42517844V 17 - ש' 17-20סורג קדמי X מקורי490.39לאאופל מוקה

V565853653GZD421 - מקורי763לאסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

53112F4080V 20 - סורג קדמי פנימי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,241.31לא22

86350Q5320(EX PLUS) 20 - מקורי1,823.60לאקאיה סלטוס ש' - 20סורג קדמי

86390Q000021 - כיסוי עליון לסורג קדמיi20 - 21 מקורי854לאיונדאי

91123FL11018 - ש' - 18קישוט כסוף ימין לסורג קדמי XV מקורי1,111.00לאסובארו

5.31E+36V 18-20 מקורי2,667.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

5312406120SE 18 - מקורי825.53לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט שמאל לסורג קדמי

86350K2000V 20 - מקורי1,071.00כןיונדאי וניו - 20סורג קדמי

V57A853343B9B922 - מקורי397לאסקודה קארוק - 22כיסוי עליון לסורג קדמי

91121SJ060V 19 - מקורי2,851.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון

91123FL500

קישוט ניקל עליון לסורג קדמי - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי880כןסובארו

מקורי6,800.16לאב.מ.וו X6 ש' - 20סורג קדמי - 5113849488420

98173521XT19 - איירקרוס - 19סורג קדמי פנימי C-5 מקורי1,579.12לאסיטרואן

98252892XT(GT) 17 - 'מקורי1,154.21לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף קד' ימ

V81A80740917 - ש' 17-22מתאם קשת שמאל למגן קד Q2 מקורי128לאאודי

V57A8548199B9

פס קישוט לכנף קד' שמ' (חלק אחורי) - 

(STYLE) 1818-21 מקורי314כןסקודה קארוק

V6F0821167A17 - מקורי34כןסיאט איביזה  ש' 17-22תומך לכנף קדמית שמאל

V81A821171B17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל Q2 מקורי775לאאודי

D3424115 - מקורי450.49לאפורד אקספלורר ש' 15-19סט מגן בוץ קד' ימין + שמאל

868123X00011-13 ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי ימין i35 מקורי1,006.00לאיונדאי אלנטרה

V8W0821135C16 - ש' 16-19תומך לכנף קדמית שמאל A4 מקורי899לאאודי

638411852RV 15 - מקורי564.86כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי269.58לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי ימין 1045759018-21

LC3Z16006A20 - ש' 17-21כנף קד' שמ' ללא חורים לקשת F -350 מקורי4,097.96לאפורד

V57A82116718 - 'מקורי153לאסקודה קארוק 18-21תומך כנף קד' שמ

LC3Z16006B20 - ש' 17-21כנף קד' שמ' עם חורים לקשת F -350 מקורי3,568.09לאפורד

54650J9EA018 - 'מקורי310לאיונדאי קונה ש' - 18בולם זעזועים קד' שמ

LC3Z16005B20 - ש' 17-21כנף קד' ימ' עם חורים לקשת F -350 מקורי3,568.09לאפורד

5220AT6720 - מקורי2,692.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף קד' שמ' עם חור לאיתות

638437451R14 - מקורי119.78כןרנו טראפיק ש' 14-22ביטנה אחורית לכנף קדמי שמאל



V658821105B20 - 'מקורי1,346.00כןסקודה קאמיק - 20כנף קד' שמ

V4M8853718JGRU18 - 'ש' 18-20פס קישוט לכנף קד' ימ Q8 מקורי2,271.00לאאודי

מקורי3,873.91לאפיג'ו 3008 17-21כנף קד' ימ' - 981230568017

מקורי188.47לאשברולט טראקס ש' 13-16קשת לכנף קד' שמ' -9527545013

ML3Z16006A21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ F -150 מקורי3,906.82לאפורד

V4KE821171A19 - מקורי1,088.00לאאודי אי-טרון - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

LR06180813 - 'מקורי4,401.02לארובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' ימ

R5040014BAA21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ ET5 מקורי2,338.00לאסקייוול

5220J88213- מקורי2,357.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף קד' ימ' + חור לקשת

868323W001(ח) מקורי69.9כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן בוץ קד' ימין -13

546613U520(ח) מקורי1,422.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15בולם זעזועים קד' ימ' -13

מקורי1,265.37לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף קד' ימ' -967479048013

868123Z00012- ביטנה לכנף קדמי ימיןCW/4D i40 12-15  מקורי547לאיונדאי

7405A64614-19'מקורי298כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' ימ' + שמ

631006738R(ח) 3D 13- '3/5כנף קד' ימD/CW 10-16 'מקורי988.71כןרנו מגאן ש

מקורי596לאטויוטה פריוס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי ימין -538754703109

מקורי464.7כןטויוטה אוונסיס 09-14מסגרת סורג קדמי - 531110507009

מקורי1,424.22לאאופל מוקה X ש' 17-20מסגרת ניקל לסורג קדמי - 4250690117

86350H8KA021 - מקורי1,503.20כןקאיה סטוניק - 18סורג קדמי

622563184R13-16 5סורג קדמיD 13-19  מקורי639.84לארנו קליאו

V5E0853761AF9R13-(שחור) מקורי650לאסקודה אוקטביה 13-16מסגרת לסורג קדמי

V6V0853653A9B915-17 מקורי358לאסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי ניקל

531230K56020 - מקורי3,181.19כןטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט לסורג קדמי

7211054P10H222X4 15 -18 מקורי328.4כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי אפור

531210K880

קישוט תחתון ניקל לסורג קדמי (פרסה) 

מקורי4,251.61כןטויוטה היילקס ש' 15-21- 20

86350K201020 - מקורי1,915.00כןיונדאי וניו - 20סורג קדמי

V3V0853761AV 15-19 מקורי1,267.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת סורג קדמי

5256C14120 - (לפנס) ש' - 20שפם שמאל תחתון לסורג ASX מקורי1,952.00לאמיצובישי

מקורי1,869.86לאאופל אינסיגניה 17-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 1349119617

V5E38537612ZZ20 - מקורי668כןסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי1,459.60לאאופל אינסיגניה 11-16מסגרת ניקל לסורג קדמי - 2278708214

סורג קדמי - 166888026015

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,030.41לאש' 15-20

531250K21015 - מקורי87לאטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט ימין עליון לסורג קדמי

863502T50014- מקורי2,418.00כןקאיה אופטימה ש' 12-15סורג קדמי

מקורי976.57כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט ימין לסורג קדמי - 531210246019

DA6J50132A(ח) 4תומך שמאל לסורג קדמי  15-19D/5D 15-21 'מקורי50.65כןמאזדה 2 ש

57707SJ01019 - (לפנס) מקורי988לאסובארו פורסטר - 19שפם שמאל תחתון לסורג

91122FJ060V 16 - ש' 12-17סורג קדמי XV מקורי1,378.00לאסובארו

V65780759919 - מקורי155כןסקודה סקאלה - 19תומך לסורג קדמי

KD4550710G

סורג קדמי + קישוט שחור עליון + 

מקורי1,762.96לאמאזדה CX-5 ש' 12-16מסגרת ניקל תחתונה 12-14

7211157M005PK13- מקורי500.9כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סורג קדמי

V565853653CZD4V 17-20 מקורי537לאסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

GHP9507J1C13- קישוט תחתון ניקל ימין לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי436.36לא18

מקורי1,785.19כןפיג'ו 208 ש' 15-19מסגרת לסורג קדמי ניקל - 15 (ח)1613485480

7179154P0015 - (לפנס) מקורי66.8לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22שפם ימין תחתון לסורג

מקורי1,722.66לאפיג'ו 3008 10-16מסגרת ניקל לסורג קדמי - 161118278010

57707XC00A20 - (לפנס) מקורי508לאסובארו איבולטיס - 20שפם ימין תחתון לסורג



91123FL11118 - ש' - 18קישוט ימין לסורג קדמי XV מקורי1,111.00כןסובארו

מקורי394.82כןטויוטה קורולה ש' 13-18ידית דלת קד' שמ' -692120290013

963735075R10- (שחור) 'מקורי377.64לארנו קנגו 09-18כיסוי מראה חיצונית שמ

V565857538CGRUV 17 - 'מקורי290לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית ימ

287814EA0A14 - 'מקורי201.77לאניסאן קשקאי ש' 14-20זרוע מגב שמשה אח

863922S00010-'טפט  מסגרת לדלת אח' ימIX35 10-15 מקורי351כןיונדאי

GS1D58270E08-13 'מקורי146.84לאמאזדה 6  ש' 08-13מעצור לדלת קד' שמ

863932S00010-טפט לדלת אח' ימ'  ניצב אחוריIX35 10-15 מקורי197כןיונדאי

V654857706DRAAV 19 - מקורי2,056.00לאסקודה סקאלה - 19חגורת בטיחות (זכר) קד' ימין

V2G6839901F04121 - 5-טפט לדלת אח' שמאלD 18 'מקורי253כןפולקסווגן פולו ש

863733X000-11-ש' 11-15טפט ניצב לדלת קד' ימין i35 מקורי114לאיונדאי אלנטרה

8975533950

כיסוי תחתון למראה חיצונית שמאל - 

(  LSE) 2121 - 'מקורי179.83כןאיסוזו די. מקס ש

103520300E21 - 'ש' - 21פס קישוט לדלת אח' שמ X מקורי43.97לאטסלה מודל

מקורי733.25כןטויוטה קורולה ש' 13-18אטם לדלת (גומי גשם) שמאל -757200232013

96366JX30B12 - 'ש' 12-21זכוכית מראה חיצונית שמ  NV 200 מקורי438.2לאניסאן

מקורי733.25לאטויוטה קורולה ש' 13-18אטם לדלת(גומי גשם) אח' ימ' -13 (ח)7573002300

KD535941XD12(ח) ידית דלת קד' שמ' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי118.63כן18

DA9K691G15D 15-16 4זכוכית למראה חיצונית ימיןD/5D 15-21 'מקורי133.11לאמאזדה 2 ש

87620A706013-15  'מקורי2,127.30לאקאיה פורטה 13-18מראה חיצונית ימ

8253A05013- 'מקורי101לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי זרוע מגב שמשה אח

V7C1857408L9B918 - מראה חיצונית ימ' מתקפלת

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,277.00לא22

V658867365A5AP

גומי אטימה מסביב לדלת קדמית 

מקורי252כןסקודה קאמיק - 20שמאל - 20

מקורי133.18כןטויוטה אוונסיס 09-14טפט לדלת אח' ימין -09 (ח)7570705010

806478694R(ח) 4כיסוי צילנדר דלת קד שמאל  -10D 09-15 'מקורי123.32כןרנו פלואנס ש

60409FL0209P17 - מקורי5,900.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18דלת אח' ימין

87621A701013- 'מקורי267.9לאקאיה פורטה 13-18זכוכית מראה חיצונית ימ

801015772R(ח) CW 13- '3/5דלת קד' שמD/CW 10-16 'מקורי1,566.04כןרנו מגאן ש

מקורי6,036.62כןשברולט אורלנדו ש' 12-18דלת קד' שמ' - 12 (ח)95242604

876204H31008- 'מראה חיצונית ימi800 08-21 מקורי1,833.00לאיונדאי

H01006UAMA21 - מקורי12,848.53כןניסאן קשקאי ש' - 21דלת קד' ימין

מקורי5,240.57כןשברולט ספארק 15-18דלת קד' שמ' - 4241715915

H21006UAMA21 - 'מקורי6,191.78כןניסאן קשקאי ש' - 21דלת אח' ימ

V565857537CGRUV 17 - 'מקורי290לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי מראה חיצונית שמ

863821R00011- ש' 11-18טפט קשת לדלת אח' שמאל i25 מקורי307כןיונדאי אקסנט

808191KK0A10- 'מקורי189.61לאניסאן ג'וק 10-14טפט לדלת קד' שמ

S5P0955435B09- 'מקורי52לאסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי בורג מגב שמשה אח

963746PA0H21 - מקורי582.79כןניסאן קשקאי ש' - 21כיסוי למראה חיצונית שמאל

76004A400013- מקורי3,939.10לאקאיה קארנס ש' 13-18דלת קד' ימין

DA6T691N7624D 15-16 4כיסוי מראה חיצונית שמאלD/5D 15-21 'מקורי101.85כןמאזדה 2 ש

692060D281C1(ח) מקורי525.83כןטויוטה קורולה ש' 13-18ידית פנ' לדלת אח' שמ' -13

638740003RCW 10- 3/5טפט פינה ליד מראה  ימיןD/CW 10-16 'מקורי89.06כןרנו מגאן ש

801009623R5D 10- 3/5דלת קד' ימיןD/CW 10-16 'מקורי2,143.43לארנו מגאן ש

A253810280215 - 'מראה חיצונית ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,220.04לאש' 15-21

V5F4831056A13- מקורי5,275.00לאסיאט לאון ש' 12-19דלת קד' ימין



מקורי4,167.07לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מראה חיצונית שמ' - 5116849167717

5757A40915- 'מקורי966כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

מקורי735.51לאוולוו XC-60 ש' 08-17כיסוי מראה חיצונית ימ' - 3982193014

77003B901014-16 'ש' 14-19דלת אח' שמ i10 מקורי3,191.00לאיונדאי

821001933R5D 10- '3/5דלת אח' ימD/CW 10-16 'מקורי2,330.98כןרנו מגאן ש

מקורי1,025.38כןטויוטה קורולה ש' 13-18מעצור לדלת קד' שמ' -686300225113

87731B900014-16 'ש' 14-19פס קישוט לדלת אח' שמ i10 מקורי940לאיונדאי

876131Y0000011- '5כיסוי מראה חיצונית שמD 11-16 מקורי109.8לאקאיה פיקנטו

86362B900014-16 ש' 14-19טפט לדלת קד' שמאל i10 מקורי198כןיונדאי

801002508R(ח) 3D 13- 3/5דלת קד' ימיןD/CW 10-16 'מקורי5,111.70כןרנו מגאן ש

7572012830

אטם לדלת (גומי גשם)+קישוט ניקל 

מקורי1,094.66כןטויוטה קורולה ש' 13-18שמאל -13

877311G010(ח) מקורי228.9כןקאיה ריו ש' 07-12פס קישוט לדלת אח' שמ' 07-08

1646829EDA22 - 'ש' - 22דלת קד' שמ Y מקורי3,516.05לאטסלה מודל

86382B900014- ש' 14-19טפט קשת לדלת אח' שמאל i10 מקורי115כןיונדאי

V5E6839644JV120 - מקורי288כןסקודה אוקטביה ש' - 20פס קישוט עליון לדלת אחורית ימין

V5E6839907JV1

אטם לדלת אחורי (גומי גשם) שמאל - 

מקורי190לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

808773735R20 - 'מקורי1,222.64כןרנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט לדלת קד' שמ

963666LB3AV 20 - 'מקורי606.18לאניסאן סנטרה ש' - 20זכוכית מראה חיצונית שמ

793101Y00014- 'ש' 14-19ציר עליון דלת קד' שמ i10 מקורי235כןיונדאי

82220B900014- ש' 14-19אטם לדלת (גומי גשם) ימין i10 מקורי227לאיונדאי

מראה חיצונית ימ' -879100264013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,983.22לא15

V7L6853630AULM04- מקורי264כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09סמל יצרן אחורי

42472592TARX" - 17" מקורי181.55כןשברולט טראקס ש' 17-18כיתוב אחורי

8665CJ05-08 407 'מקורי186.58כןפיג'ו 407 ש' 05-10סמל אח

908890920R18 - מקורי340.68כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סמל יצרן אחורי

7544412770GLI 98-02  'מקורי139.35כןטויוטה קורולה ש' 98-00סמל אח

מקורי193.95כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל אחורי " TRAX LS " 13 (ח)95220708

V2K5853630ULM11- 'מקורי386כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15סמל יצרן אח

V5K0853675P73911- ניקל TDI מקורי242לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15סמל אחורי

86310G500016-18 מקורי239.8כןקאיה נירו 16-23סמל יצרן אחורי

V3C0853601CFDY05-11 מקורי414כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סמל לסורג

S924X44X4" - 13" מקורי62לאסובארו פורסטר 13-18סמל אחורי

מקורי202.22כןטויוטה היאס ש' 08-12סמל קדמי -753012606008

75722TF0E02JAZZ 11 - סמל אחורי

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי336.99לא14

8666CY11- "508" מקורי210.2כןפיג'ו 508 ש' 11-18סמל אחורי

מקורי123לאטויוטה אוונסיס 09-14סמל TOYOTA אחורי -754410508009

8665Y702-05 -אחורי  SW  מקורי200.66כןפיג'ו  307 ש' 02-05סמל

85210B9100TXB14 - ש' 14-19סך שמש שמאל i10 מקורי494לאיונדאי

מקורי4,190.78לאפיג'ו 301 ש' 13-18ידית הילוכים - 981462808013

88840G2200TRY16 - מקורי205לאיונדאי איוניק ש' 16-20תפס חגורת בטיחות קדמית ימין

84710G2300T9Y16 - מקורי4,404.75לאיונדאי איוניק ש' 16-20דשבורד

739410013R09 - 4ידית אחיזה פנימית קדמיתD 09-15 'מקורי351.43כןרנו פלואנס ש

84710G2AB0T9Y19 - מקורי5,021.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20דשבורד

85220G2160TTX19 - מקורי740לאיונדאי איוניק ש' 16-20סך שמש ימין

מקורי437.62לארנו קליאו  5D 13-19מחזיק לגלג ספייר - 820055127913



V6F9858860A82V18 - מקורי368לאסיאט ארונה ש' - 18תושבת ימין למדף אחורי

GHR467Z31D(ח) 4/5כיסוי חיישן ימין - 13D 13-18 'מקורי132.86כןמאזדה 3 ש

2403AX13 - מקורי203.78לאפיג'ו 301 ש' 13-18תפוח ידית הילוכים

96777023ZD13 - מקורי3,587.44לאפיג'ו 2008 13-19מדף אחורי

מקורי841.2כןסיטרואן ברלינגו - 19תפס חגורת בטיחות - 981631548019

מקורי126לאפיאט 3D 08-20 500בית מצית - 5184305008

KA0G64450B02(ח) ש' 12-16מכסה קונסולה - 12 CX-5 מקורי429.37כןמאזדה

7813268L01000

קישוט לכיסוי מרזב קדמי ימין = שמאל -

מקורי53כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16 11

85220G5010HGC16 - מקורי432.8לאקאיה נירו 16-23סך שמש ימין

DA6C6439315 - 4כיסוי בקונסולה אמצעיתD/5D 15-21 'מקורי41כןמאזדה 2 ש

מקורי893.37לאפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי עם ניקל - 981604428017

מקורי1,013.47כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי - 161019458014

V2K580772316 - (לפנס) מקורי808כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20שפם שמאל תחתון לסורג

531550H030(PULSE) 22 - ש' - 22כיסוי בסורג קדמי X מקורי461.92כןטויוטה אייגו

V6R0853651RQWD10- קישוטים באדום GTI 5סורג קדמיD 10-17 'מקורי956לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,318.16כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג קדמי פנימי - 982320978020

86350FD01004-06 מקורי711.8כןקאיה ריו ש' 04-06(ח) סורג קדמי

D44B50719C20 - 4סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי1,177.86לאמאזדה 2 ש

1632656680V 19 - מקורי2,848.14לאסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

V8X080560811 - (לפנס) ש' 11-18שפם ימין תחתון לסורג A1 מקורי282לאאודי

מקורי3,207.08לאטויוטה BZ4X ש' - 22תושבת לסורג קדמי - 531154204022

V8W0853651ACRN416 - ש' 16-19סורג קדמי A4 מקורי9,892.00לאאודי

V8U0853651ST9417-19 ש' 11-18סורג קדמי Q3 מקורי8,391.00לאאודי

DL9A50B50A19 - ש' 17-21קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CX-3 מקורי399.71לאמאזדה

GRG15016419 - מקורי17.4כןמאזדה 6  ש' - 19תומך שמאל לסורג קדמי

71121SAA90105-08 מקורי565.65לאהונדה ג'אז ש' 02-08סורג קדמי

865604H70018 - סורג קדמיi800 08-21 מקורי2,750.00לאיונדאי

V7C08537672ZZ16 - קישוט עליון לסורג קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,070.00לא22

71141TV0E0112-(לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי245.78כן

86350S210019 - מקורי11,900.15לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג קדמי

D51H50B51

קישוט ניקל תחתון שמאל לסורג קדמי - 

מקורי196.08כןמאזדה CX-3 ש' 2117-21

98263267XY(חשמלי) מקורי2,624.96לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי שחור - 20

מקורי1,890.98לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי שמאל - 5113747369117

V2G0853653T9B921 - 5-סורג קדמיD 18 'מקורי3,229.00לאפולקסווגן פולו ש

DFS350710AV 20 - ש' - 20סורג קדמי CX-30 מקורי1,139.37כןמאזדה

V2G0853767H2ZZ21 - 5-קישוט שמאל ניקל לסורג קדמיD 18 'מקורי328לאפולקסווגן פולו ש

V4M0853651NMX317-19 ש' 15-21סורג קדמי Q7 מקורי10,453.00לאאודי

V5G0853651EADQ(R LINE) 13 - מקורי1,663.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

71125TL0G5112- מקורי265.11לאהונדה אקורד ש' 12-15קשוט תחתון ימין לסורג קדמי

863601G60009-11 מקורי758.8לאקאיה ריו ש' 07-12סורג קדמי +ניקל

V80A80708117 - ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי Q5 מקורי753לאאודי

V4G080708112 - ש' 12-17כיסוי עליון לסורג קדמי A6 מקורי310לאאודי

71121TR0G0112- 4סורג קדמיD 12-17 'מקורי2,056.03כןהונדה סיווק ש

5900A12905-08 מקורי1,569.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מכסה מנוע

KD535665112 -  ש' 12-16מוט מכסה מנוע CX-5 מקורי99.14לאמאזדה

V5NA823301G17 - מקורי836לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ציר שמ' למכסה מנוע

651004516R16 - מקורי3,294.75לארנו זואי 16-20מכסה מנוע

מקורי483.56לאפיג'ו 208 ש' 15-19ציר ימ' למכסה מנוע -967286408015



656209707RV 17 - 4 ש' 17-23כבל פתיחה למכסה מנועD מקורי615.19כןרנו גרנד קופה

651002195R5D 17 - 4 ש' 17-23מכסה מנועD מקורי7,213.10לארנו גרנד קופה

791201J50012- ציר ימ' למכסה מנועi20 12-15 מקורי254כןיונדאי

654006LB0A20 - מקורי489.91לאניסאן סנטרה ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

GBFT52420E19 - מקורי151.86לאמאזדה 6  ש' - 19ציר שמ' למכסה מנוע

66400A900015- מקורי5,721.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20מכסה מנוע

5908A33520 - מקורי449כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנעול מכסה מנוע

81130C500015 - מקורי399.4לאקאיה סורנטו ש' 15-20מנעול מכסה מנוע

654012161R09 - מקורי409.23לארנו מאסטר ש' 09-22ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי3,995.00לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מכסה מנוע -533014707013

V2G0823031M18 - 5-מכסה מנועD 18 'מקורי3,321.00לאפולקסווגן פולו ש

81130A900015- מקורי287.2כןקאיה קרניבל ש' 15-20מנעול מכסה מנוע

מקורי5,364.61לאפיג'ו 2008 13-19מכסה מנוע - 981402878016

42775039(LT PLUS) 20 - מקורי8,553.60לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מכסה מנוע

DA6T56627(ח) 4כיסוי מנעול מכסה מנוע - 15D/5D 15-21 'מקורי25.75כןמאזדה 2 ש

79110B400014- ש' 14-19ציר שמ' למכסה מנוע i10 מקורי192לאיונדאי

66920J700020 - מקורי195כןקאיה אקס סיד - 20ציר ימ' למכסה מנוע

V5L0823301E14 - מקורי181כןסקודה יטי 14-18ציר שמ' למכסה מנוע

66910J700020 - מקורי195כןקאיה אקס סיד - 20ציר שמ' למכסה מנוע

7937Q809 - מקורי392.69לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כבל פתיחה למכסה מנוע

79120G500016- מקורי108.5לאקאיה נירו 16-23ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי7,016.76כןסיטרואן C-4  ש' - 21מכסה מנוע - 983427178021

GSH756620A19 - מקורי242.4לאמאזדה 6  ש' - 19מנעול מכסה מנוע

מקורי608.7לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנעול מכסה מנוע עם אזעקה - 535104213019

מקורי391.77לאשברולט סילברדו 13-19ציר ימ' למכסה מנוע - 8408772115

7.91E+0507-11 מקורי197לאיונדאי אקסנט ש' 07-11ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי330.62כןסיטרואן C-4  ש' 11-18גומי גשם ימין לשמשה - 81211511

7937W710 - פיקסו ש' 10-18כבל פתיחה למכסה מנוע C-3 מקורי466.84כןסיטרואן

מקורי372.56כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כבל פתיחה למכסה מנוע - 536300239019

86350Q5300(URBAN) 20 - מקורי1,595.60לאקאיה סלטוס ש' - 20סורג קדמי

מקורי876.66לאאופל אינסיגניה 11-16קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי - 2278708614

BHN1507K1A13- 4/5קישוט ניקל שמאל סורג קדמיD 13-18 'מקורי501.88לאמאזדה 3 ש

מקורי1,812.12כןטויוטה RAV-4 ש' - 19סורג קדמי - 21 (חשמלי)5310242030

98106346XT17 - מקורי1,314.82לאפיג'ו 5008 17-21תושבת סורג קדמי פנימי

2.0788E+1314 - סורג קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי4,136.48לא14-21

86350AT300AHV23 - מקורי3,340.70לאקאיה נירו 16-23סורג קדמי

98153725VD

מסגרת ניקל לסורג קדמי עם כיתוב פג'ו 

מקורי1,405.81לאפיג'ו 2008 13-19- 16

V57A853653GZD422 - מקורי598לאסקודה קארוק - 22סורג קדמי

91121AN13021 - מקורי6,656.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21סורג קדמי

91191AL23018 - מקורי3,818.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20סורג קדמי

מקורי608.29כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סורג קדמי -161019398014

86350Q021021 - סורג קדמיi20 - 21 מקורי5,923.00כןיונדאי

V5LA8533439B921 - מקורי500לאסקודה אניאק ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

863A7GI01021 - ש' - 21קישוט שמאל לסורג קדמי EV 5 מקורי260כןיונדאי איוניק

GHP950B41A

פס קישוט עליון ימין לסורג קדמי שחור -

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי54.35לא18

V5G0804594(ח) מקורי24כןפולקסווגן גולף ש' 13-20שפם ימין תחתון לסורג (לפנס)-13

GBVG5071919 - מקורי1,695.31כןמאזדה 6  ש' - 19סורג רשת קדמי

מקורי2,785.38לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג קדמי - 5113745095920



5310106F50V 21 - מקורי4,665.35כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

מקורי1,795.39כןסיטרואן ברלינגו - 19סורג קדמי פנימי - 981677908019

86350S1600(LUXURY) 21 - מקורי5,886.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21סורג קדמי

DHN350720A20 - 4תומך סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי268.81לאמאזדה 2 ש

1631806780

סט שפמים תחתון לסורג (לפנס) ימין + 

מקורי723.11לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18שמאל - 18

98358850VD21 - ש' - 21קישוט ניקל עליון לסורג קדמי  C-4 מקורי799.2לאסיטרואן

מקורי1,976.73לאטויוטה BZ4X ש' - 22קישוט תחתון לסורג קדמי - 531414204022

983679311T21 - מקורי3,006.72לאפיג'ו 3008 17-21כיסוי עליון לסורג קדמי

V6J0853651E9B9(ח) 5 ש-13D (טורבו) מקורי944כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוסורג קדמי דגם

5310160K00(LUXURY) 21 - סורג קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,542.00לא21

8401550QR01AS122 - ש' - 22סורג קדמי E-HS9 מקורי7,780.00לאהונגצ'י

623105DA2A18 - סורג קדמיQX30 18-19 מקורי5,350.31לאאינפיניטי

מקורי1,648.91לאאם ג'י ZS ש' 18-23סורג קדמי - 1022901818

V8R0853651ST9413 - ש' 09-16סורג קדמי ניקל עם חיישנים Q5 מקורי5,907.00לאאודי

V3G082353382V13 - מקורי415לאסקודה ראפיד ש' 13-18ידית פתיחת מכסה מנוע

מקורי2,108.40לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פלסטיק טורפדו מושלם - 557084223019

V3V0823661C15 - מקורי53לאסקודה סופרב ש' 15-22ידית פתיחה מכסה מנוע

81130A6000(ח) מנעול מכסה מנוע -13

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי90כן/סטישין

מקורי514.1לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מוט מכסה מנוע - 534404207019

811742L00017 -  תפס למוט מכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי7.2לא

KB7W5215Y17 - ש' 17-22בריח מנעול מכסה מנוע CX-5 מקורי48.79לאמאזדה

98347052XT17 - מקורי1,164.83לאפיג'ו 3008 17-21פלסטיק טורפדו שמאל

5741054G00(ח) 4/5ציר ימ' למכסה מנוע 02-04D 02-04 'מקורי80כןסוזוקי ליאנה ש

5908A29121 - מקורי649לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מנעול מכסה מנוע

5742084M0000016 - מקורי459.3לאסוזוקי סלריו 16-18ציר שמ' למכסה מנוע

79120C700015- ציר ימ' למכסה מנועi20 15-20 מקורי267לאיונדאי

535100H04015- מקורי402.26לאטויוטה אייגו ש' 15-21מנעול מכסה מנוע

5908A250(ח) מנעול מכסה מנוע - 17

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי392לא19

5730063T0022 - קרוסאובר - 22מכסה מנוע SX4 מקורי3,384.10כןסוזוקי

C51356681(ח) מקורי320.14כןמאזדה 5 ש' 10-18לבד מכסה מנוע 10-11

81130D310015- מקורי182לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנעול מכסה מנוע

656014131R18 - מקורי238.9כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מנעול מכסה מנוע

מקורי253לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי אטימה למכסה מנוע - 533950227019

מקורי7,465.17לאפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 14 (דגם ג'מבו)2137770

60120SJD000ZZ(ח) ש' 06-09ציר ימ' למכסה מנוע 06-09 FR-V מקורי366.97כןהונדה

BCJH5677019 - 4/5גומי אטימה למכסה מנועD -19 'מקורי108.99כןמאזדה 3 ש

מקורי146.95לאפורד פיאסטה ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע - 208795918

BHY05231XA13- 4/5מכסה מנועD 13-18 'מקורי2,469.17לאמאזדה 3 ש

5905A21218 - ציר ימ' למכסה מנוע

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי304לא21

V65482366119 - מקורי30לאסקודה סקאלה - 19ידית פתיחה למכסה מנוע

79120F200016- מקורי334כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר ימ' למכסה מנוע

UH7152410(ח) פיק אפ 07-10ציר ימ' למכסה מנוע 07-10 BT-50 מקורי141.36כןמאזדה

7405A55514 -19 מקורי109לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פלסטיק טורפדו שמאל



GHP952410B13- ציר ימ' למכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי121.16לא18

מקורי47.05כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10מנעול מכסה מנוע 03-04 (ח)96345999

מקורי882.92לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פלסטיק טורפדו מושלם - 232693920

GHP956620A(ח) מנעול מכסה מנוע -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי293.92כן18

מקורי446.05לאשברולט טראקס ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 4252518917

601180H03115- 'מקורי727.71לאטויוטה אייגו ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי141.61לאשברולט טראקס ש' 17-18בית פילטר אוויר תחתון - 9507767217

5220BF1721 - 'מקורי4,478.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף קד' שמ

638432532R

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי541.26כןרנו גרנד סניק ש' - 20אחורי) - 20

66317F200016 - מקורי196.65לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תומך לכנף קדמית שמאל

מקורי1,129.91לאשברולט טראוורס 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין - 2091493213

281902V10011- מקורי262כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מיכל אבק

620431980R13 - מקורי649.73כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תומך כנף קדמית ימין

538760H05115- מקורי1,059.51כןטויוטה אייגו ש' 15-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

5220K20817 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף קד' ימ ASX מקורי1,487.00לאמיצובישי

V575854816J

ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין - 21 

מקורי417לאסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V6F9805912Q21 - מקורי289כןסיאט ארונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי2,607.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' ימ'-538014708016

86831B900014- ש' 14-19מגן בוץ קד' שמאל i10 מקורי176לאיונדאי

7407A272WA15 - 'מקורי2,291.00כןמיצובישי טרייטון 15-19קשת לכנף קד' ימ

מקורי91.93לאשברולט ספארק 15-18תומך לכנף קד' שמ' - 4234454915

6CE83TZZAH18 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22קשת לכנף קד' שמ

מקורי9,689.94לאוולוו S90 ש' 16-19כנף קד' ימ' - 3227712319

7400A51018 - 'פס קישוט לכנף קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,974.00כן21

625129765R17 - 4 ש' 17-23תומך לכנף קדמית ימיןD מקורי695.34לארנו גרנד קופה

     V3G0805912Q

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) -15 

מקורי896כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23(ח)

V3G0805911AC

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי374לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23קדמי) -15 (ח)

5370C12820 - מקורי415לאמיצובישי טרייטון - 20מגן בוץ קד' ימין

5220G40820 - ש' - 20תומך לכנף קדמית ימין = שמאל ASX מקורי139כןמיצובישי

281101R100(ח) ש' 11-18בית פילטר אויר -11 i25 מקורי238כןיונדאי אקסנט

V5NA821105B17-19 'מקורי3,564.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כנף קד' שמ

D2022611- 'מקורי3,801.55לאפורד אקספלורר ש' 11-14כנף קד' ימ

V57A854820A9B922 - 'מקורי334לאסקודה קארוק - 22קשת לכנף קד' ימ

631011832R20 - 'מקורי1,494.19כןרנו קולאוס - 20כנף קד' שמ

7400A71422 - 'מקורי1,974.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22קשת לכנף קד' ימ

54650F208019 - 'מקורי448לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20בולם זעזועים קד' שמ

5370B80422 - מקורי1,490.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין

06150TL0G01(ח) (לפנס) מקורי320.06כןהונדה אקורד ש' 12-15שפם שמאל תחתון לסורג

71190T1EG0013-15 (לפנס)ש' 13-18שפם שמאל תחתון לסורג CR-V מקורי313.29לאהונדה

623862796R(ח) מקורי474.72כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט תחתון ימין לסורג קדמי - 18

BT4Z8A284B09-11 מקורי2,134.59לאפורד אדג' ש' 09-14סורג קדמי עליון



71123T1VE0116- ש' 13-18קישוט ניקל ימין לסורג קדמי CR-V מקורי582.16לאהונדה

71121T1VE0116- ש' 13-18סורג קדמי פנימי עליון CR-V מקורי1,948.21לאהונדה

V8V3807184B5D 17 - (לפנס) ש' 12-19שפם ימין תחתון לסורג A3 מקורי375לאאודי

מקורי1,715.04לאב.מ.וו X1 ש' 13-21שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 5164734250215

71122TT0G5015 - 4ניקל תחתון לסורג קדמיD 12-17 'מקורי1,207.02לאהונדה סיווק ש

62312BJ00H12- ש' 12-21סורג קדמי  NV 200 מקורי1,811.07לאניסאן

8983998503

 ,+S ) 21 - כיסוי עליון לסורג קדמי

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי716.17כןאיסוזו די. מקס ש

71152T7A00015 - ש' 15-18תומך שמאל לסורג קדמי HRV מקורי201.04כןהונדה

מקורי3,684.93לאלקסוס NX ש' 15-23קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי 531227801018-21

A2138880223V 16 - סורג קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,702.59לאמרצדס

V6F9807571

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 18-

מקורי403כןסיאט ארונה ש' - 2018

V5J0853607A2ZZ11- מקורי241לאסקודה פביה ש' 08-14מסגרת ניקל סורג קדמי

623103WF0AV 14 - מקורי1,597.27לאניסאן נוט ש' 14-17סורג קדמי

623107FW5BV 18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי4,154.10לאניסאן

8975512900( LS) 21 - מקורי2,450.27כןאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי עליון

863502K050(ח) מקורי363.4כןקאיה סול ש' 10-11סורג קדמי + מסגרת ניקל -10

863620X01008-09 ש' 08-14סורג קדמי ניקל i10 מקורי767כןיונדאי

מקורי4,139.85לאלקסוס NX ש' 15-23מסגרת ניקל לסורג קדמי - 531217806018

6ML06XS9AA

מסגרות שחורות קישוט ניקל פנימי 

מקורי3,037.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22לסורג קדמי (סט של 7) - 17

A213888380019 - סורג קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,991.75לאמרצדס

V8X08536511QP11- (אפור) ש' 11-18סורג קדמי A1 מקורי2,843.00לאאודי

95078754

סורג מגן קדמי עליון בצבע כרום שחור -

מקורי694.54לאשברולט ספארק 1311-15

865171H50010-11 (לפנס)5/סטיישן ש' 10-12שפם שמאל תחתון לסורגD מקורי54.7לאקאיה סיד

5310005110A009-12 מקורי1,888.00לאטויוטה אוונסיס 09-14סורג קדמי

מקורי1,838.53לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג קדמי שמאל - 5113737174720

מקורי5,141.76לאשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי מרכזי 8415984616-18

8.64E+10509-11 מקורי596לאיונדאי אקסנט ש' 07-11סורג קדמי + ניקל + סמל

V8U0853651H1QP11- ש' 11-18סורג קדמי Q3 מקורי4,096.00לאאודי

98001677XU15 - מקורי1,589.94לאסיטרואן קקטוס 15-20פתח אוויר למזגן

V6F0820951DAYT21 - מקורי513לאסיאט ארונה ש' - 18תריס מזגן אמצעי

V5JB713123NDYT(ח) מקורי824כןסקודה ראפיד ש' 13-18ידית הילוכים - 13

89810F1000ED16 - מקורי2,108.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חגורת בטיחות אחורית שמאל

85235B1000TTX16 - מקורי176כןיונדאי איוניק ש' 16-20תפס מחזיק מגן שמש

מקורי113.78כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18גומי לדוושת מצמד - 21301309

89826920904X4 - 12 מקורי923.48לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגבהה

84660A2000WK13 - 5/סטיישן ש' 13-18משענת ידD מקורי1,215.50לאקאיה סיד

8891068L00R3F17 - מקורי866.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מדף אחורי

V5E0819701EZLL13 - מקורי688כןסקודה אוקטביה 13-16תריס מזגן שמאל חיצוני

84872F401017 - כפתור כיוון מראות

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,589.70לא22

85220K7140YPK20 - ש' - 20סך שמש ימין i10 מקורי1,871.00כןיונדאי

85930J7700WK20 - מקורי1,608.40לאקאיה אקס סיד - 20מדף אחורי

98360H500020 - ש' - 20מגב שמשה קדמי ימין i10 מקורי131כןיונדאי



KD4669220C13 - 4/5מראה פנימיתD 13-18 'מקורי267.44כןמאזדה 3 ש

7620B730HB14 - מקורי290לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22סך שמש ימין

V5C6864298J82V15 - מקורי932כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18תריס למזגן אחורי

878100WS305D 19 - 5מראה פנימיתD/SW 19 - 'מקורי3,771.00כןטויוטה קורולה ש

V655858417ALULL19 - מקורי1,982.00כןסקודה סקאלה - 19פתח אוויר למזגן שמאל

V565820952CRYP17 - מקורי570לאסקודה קודיאק ש' 17-22פתח אוויר מזגן מרכזי ימין

V5F0864298YMS12 - מקורי384כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת פנל לפתח אוויר אחורי

85201E6510PPB18 - מקורי130לאיונדאי סונטה ש' 18-19סך שמש שמאל

V5E495540920 - מקורי354כןסקודה אוקטביה ש' - 20זרוע מגב קדמי שמאל

97480C1AB0VCA18 - מקורי484לאיונדאי סונטה ש' 18-19תריס מזגן שמאל

מקורי1,004.91כןטויוטה אוריס ש' 15-18מסגרת לרדיו - 554060264015

83852F2N6016 - מקורי235.61לאטויוטה קורולה ש' 13-18זכוכית לוח שעונים

V3V0868837EY2015 - מקורי375כןסקודה סופרב ש' 15-22תא משקפיים

מקורי218לאפיאט 3D 08-20 500תריס מזגן ימין - 73545289808

V657998001 - מקורי242כןסקודה סקאלה - 19סט מגב שמשה קדמי שמאל + ימין

V5Q0953502PIGI17 - מקורי908לאסקודה אוקטביה ש' 17-19ידית איתות

85740G2350T9Y19 - מקורי2,341.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20ריפוד דופן אחורי ימין

85210C8500TRY19 - סך שמש שמאלi20 15-20 מקורי869לאיונדאי

V3V5867769G6V015 - מקורי2,829.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מדף אחורי

מקורי378לאפיאט 3D 08-20 500כפתור הפעלת מזגן - 73545222008

GJ6A505A1

כיסוי מרזב(גגון)  ימין+שמאל 

מקורי30.43כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18קדמי+אחורי -13 (ח)

86530AO070AHV23 - מקורי3,340.70לאקאיה נירו 16-23סורג קדמי

מקורי428.2לאאופל מוקה X ש' 17-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 4251957017

86531AT00023 - מקורי631.5לאקאיה נירו 16-23כיסוי עליון לסורג קדמי

GHK1509L013- פס קישוט לגג שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי184.74לא18

V5N0853651J9B912 -15 מקורי2,104.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סורג קדמי

מקורי325.48לאפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 981765278019

V565853653JDPJ21 - מקורי1,267.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22סורג קדמי

9815335780V 17 - מקורי1,885.04כןפיג'ו 3008 17-21מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי951לאפיאט 3D 08-20 500קישוט ניקל לסורג קדמי ימין -73545504208

B3T0853607A(ח) מקורי687כןסקודה סופרב ש' 08-13מסגרת ניקל לסורג קדמי -08

31323099V 11-12 ש' 11-14סורג קדמי S60 מקורי2,076.72כןוולוו

531550D08021 - מקורי413.04כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיסוי בסורג קדמי

מקורי574.33לאסיטרואן ברלינגו - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 981680918019

5311242350E MOTION 22 - ש' - 19סורג קדמי RAV-4 מקורי1,198.45לאטויוטה

V7C0853653J9B918 - סורג קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,425.00לא22

983183889V(חשמלי) מקורי2,828.38כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג קדמי (שחור) - 20

1617536680V 16 - ש' 16-18סורג קדמי C-4 מקורי942.82כןסיטרואן פיקסו

B63C501544/5כיסוי ימין לסורג קדמי - 17 שחורD 13-18 'מקורי32.77כןמאזדה 3 ש

68370848ACמקורי6,417.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22סורג קדמי - 18 רוביקון,סהרה

623820046R18 - מקורי613.25כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט תחתון לסורג קדמי

A117880150313 - קלאס ש' 13-22סורג קדמי CLA מקורי3,133.26לאמרצדס

מקורי1,089.61לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי - 162766168017

V2GM853651DHEU20 - מקורי1,499.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20סורג קדמי

5312116080

מסגרת ניקל לסורג קדמי - 22 

(ACTIVE)22 - 'מקורי2,360.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

מקורי1,321.84לאפיג'ו 3008 17-21סורג קדמי פנימי - 983682848021



DB7M50B4XAPM15 - 4קישוט ימין לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי277.33כןמאזדה 2 ש

1638494980V 19 - איירקרוס - 19סורג קדמי C-5 מקורי5,059.90לאסיטרואן

A167888280020 - פס קישוט ימין תחתון לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי700.38לאש' 15-20

מקורי7,920.20לאסאנגיונג רקסטון - 18סורג קדמי - 787603604018

98232286XT20 - מקורי493.27לאפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי מרכזי לסורג קדמי

V4G0807081D15 - ש' 12-17כיסוי עליון לסורג קדמי A6 מקורי339לאאודי

863A7GI00021 - ש' - 21פס קישוט שמאל לסורג קדמי EV 5 מקורי1,193.00לאיונדאי איוניק

1505A58913- מיכל אויר + שופר

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי609לא16

4060A67018 - 'בולם זעזועים קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,748.00לא21

V80A853887M21 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל Q5 מקורי570כןאודי

מקורי7,609.49לאב.מ.וו X6 ש' 10-19כנף קד' ימ' - 5165741895615

764366962R

פס קישוט לכנף קד' ימ' (אחורי) -12 

מקורי451.79כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

5370B88313- מקורי1,387.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

B00091088015- 'ש' 14-18כנף קד' שמ C-1 מקורי1,057.21לאסיטרואן

V5E3821112B20 - מקורי112כןסקודה אוקטביה ש' - 20מבודד לכנף קדמית ימין

53875F4012V 20 - ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,079.83כן22

מקורי826.31לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בולם זעזועים קד' ימ' -485108064513

868124P500(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין -12i20 12-15 מקורי668כןיונדאי

663113W10010- מקורי2,583.70לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף קד' שמ' עם חור לאיתות

5370B899

ביטנה לכנף קידמית שמאל חלק אחורי -

מקורי491כןמיצובישי טרייטון 1515-19

54651L501020 - 'מקורי1,374.00כןיונדאי סונטה ש' - 20בולם זעזועים קד' ימ

638443888R20 - (חלק קדמי) מקורי882.39לארנו גרנד סניק ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

4060A68121 - 'מקורי2,083.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בולם זעזועים קד' שמ

638457730R

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי958.02לארנו גרנד סניק ש' - 20קדמי) - 20

V575821167B16 - מקורי132לאסיאט אטקה ש' 16-21תומך לכנף קדמית שמאל

156158792

פס קישוט לכנף קד' ימ' - 20 

(VALOCA)17-22 מקורי1,771.00לאאלפא רומאו סטלביו

V5E3809958H(STYLE) 20 - מקורי364כןסקודה אוקטביה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

V657821227

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי119לאסקודה סקאלה - 19 19

86820C500015-17 מקורי512.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

620426080R(ח) מקורי782.32לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך כנף קדמית שמאל - 13

66321B900014-ש' 14-19כנף קד' ימ'  ללא חור לאיתות i10 מקורי1,417.00לאיונדאי

86810C500015-17 מקורי512.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20ביטנה לכנף קידמית שמאל

V6F986423618 - מקורי56לאסיאט ארונה ש' - 18מבודד לכנף קדמית ימין

מקורי318.3לאטויוטה קורולה ש' 13-18המשך כנף קד' ימ' -538130212013

66311B900014-ש' 14-19כנף קד' שמ'  ללא חור לאיתות i10 מקורי1,417.00לאיונדאי

538760F02109-מקורי697כןטויוטה וורסו 09-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

66321F100016- מקורי2,329.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף קדמית ימין

V56582111217 - מקורי50לאסקודה קודיאק ש' 17-22מבודד לכנף קדמית ימין

631016982R(RS LINE) 20 - 'מקורי3,937.80כןרנו קליאו - 20כנף קד' שמ

71191TV0E0112-(לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי245.78כן

V5G0853651AJBTUGTI 13-16 מקורי1,763.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

V2HH8536539B913-15 מקורי2,077.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18סורג קדמי



V8XA80560816 - (לפנס) ש' 11-18שפם ימין תחתון לסורג A1 מקורי351לאאודי

71123TL0G51(ח) מקורי265.11לאהונדה אקורד ש' 12-15קשוט עליון ימין לסורג קדמי -12

V83A853651ERN419 - ש' - 19סורג קדמי Q3 מקורי8,487.00לאאודי

KSD550710A(EXECUTIVE) 22 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי3,127.61לאמאזדה

71129TM8003(ח) מקורי2,390.54כןהונדה אינסייט 09-14קישוט לד שמאל לסורג קדמי -12

מקורי1,040.83לאלקסוס IS250 ש' 08-20קישוט תחתון לסורג קדמי - 531235301017

V6JA8536689B913- מקורי296כןסיאט טולדו ש' 13-18סורג קדמי

V8K0853651F1QP11 - ש' 08-15סורג קדמי A4 מקורי3,357.00לאאודי

V8R0853651RT9409 - ש' 09-16סורג קדמי Q5 מקורי5,714.00לאאודי

V8R08536511QP09-16 ש' 09-16סורג קדמי Q5 מקורי3,435.00לאאודי

6BA20TZZAB17 - מקורי4,554.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23תושבת לסורג קדמי

71127T1GG0113-15 ש' 13-18קישוט תחתון לסורג קדמי CR-V מקורי534.43כןהונדה

71122T1GG0113-15 ש' 13-18קישוט ניקל עליון לסורג קדמי CR-V מקורי1,142.88כןהונדה

71124T1GG0113-15 ש' 13-18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CR-V מקורי356.28כןהונדה

A167888240020 - פס קישוט עליון לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,860.31לאש' 15-20

V80A80709517 - (לפנס) ש' 17-22שפם שמאל תחתון לסורג Q5 מקורי414לאאודי

V8R0853651ABT9412 - ש' 09-16סורג קדמי Q5 מקורי4,052.00לאאודי

V81A853651MX317-18 ש' 17-22סורג קדמי Q2 מקורי5,910.00לאאודי

863501M01009- מקורי806.6לאקאיה פורטה 09-12סורג קדמי

V4M0807233C17 - ש' 15-21סורג קדמי פנימי Q7 מקורי827לאאודי

V80A85369217-20 ש' 17-22סורג קדמי פנימי Q5 מקורי869לאאודי

71121SNLT0106-08 4סורג קדמיD 06-12 'מקורי655.75לאהונדה סיווק ש

V4K0853651CRN418 - ש' 18-22סורג קדמי A6 מקורי8,370.00כןאודי

מקורי86.52לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -9501992111

V4M0853651AGMX3V 20 - ש' 15-21סורג קדמי Q7 מקורי8,711.00לאאודי

V4K0853651C3FZ19 - ש' 18-22סורג קדמי A6 מקורי7,331.00כןאודי

71124TEAT0118 - 4קישוט ניקל ימין לסורג קדמיD -18 'מקורי648.89לאהונדה סיווק ש

V8V3853651ABRN4(S LINE) 19 - ש' 12-19סורג קדמי A3 מקורי8,669.00לאאודי

51137316061V 14 - ש' 13-18סורג קדמי שמאל X5 מקורי1,710.98לאב.מ.וו

68507747AA21 - מקורי811לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי עליון

V5E3821105A(חשמלי) מקורי1,059.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20כנף קד' שמ' - 20

מקורי7,003.19לאב.מ.וו 300 ש' - 19כנף קד' ימ' - 4100849444019

631005522RV 15 - 'מקורי1,012.47לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

תומך תחתון לכנף קדמית שמאל - 906630200715

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,333.61לא18

מקורי435.63לאאופל מוקה 14-16פס קישוט לכנף קד' שמ' - 9527544814

5220L03718 - 'כנף קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,859.00כן21

V3V0809957PV 20 - מקורי591לאסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי1,404.66כןפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף קד' ימ' -07 (ח)5081728

V5FF853718G9DGV 21 - 'מקורי622כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

5370B80118 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,058.00כן21

מקורי696.77לאסיטרואן C-3 ש' 17-21קשת לכנף קד' ימ' - 981208858017

7400A50918 - 'פס קישוט לכנף קד' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,974.00כן21

V3G0805970F15- (חלק אחורי) מקורי1,201.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי ימין

54660B900014 - 'ש' 14-19בולם זעזועים קד' ימ i10 מקורי1,111.00כןיונדאי



868121W50015- 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-16 'מקורי287.7לאקאיה ריו ש

868122W000(ח) מקורי990לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15ביטנה לכנף קדמי ימין -12

631000142R17 - 'מקורי964.39כןדאצ'יה לוגאן 17-18כנף קד' ימ

485208Z23119 - '4בולם זעזועים קד' שמD 19 - 'מקורי595לאטויוטה קורולה ש

86832A600013- מגן בוץ קד' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי51כן/סטישין

631016242R14 - מקורי1,712.05לארנו טראפיק ש' 14-22כנף קדמית שמאל

485100DF0217 - 'מקורי744.48לאטויוטה יאריס ש' 14-19בולם זעזועים קד' ימ

631007255R18 - 'מקורי1,486.19לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' ימ

631019973R17 - 'מקורי964.39כןדאצ'יה לוגאן 17-18כנף קד' שמ

V6VA821106A22 - 'מקורי1,168.00כןסקודה פביה ש' - 22כנף קד' ימ

84141C800015 - מבודד לכנף קדמית שמאלi20 15-20 מקורי388לאיונדאי

66311G610017-20  כנף קדמית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,515.90כן

מקורי2,090.42לאאופל אדם 3D ש' 14-17כנף קד' שמ' -1335754414

מקורי6,969.07לאוולוו XC-40 ש' 18-23כנף קד' שמ' - 18 (חשמלי)32277012

28110G6400(ח) בית פילטר אוויר 17-20

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי475.8כן

7561160111A003 - קשת לכנף קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,800.00לא08

841421R00011 - ש' 11-18מבודד לכנף קדמית ימין i25 מקורי45לאיונדאי אקסנט

מקורי318.3כןטויוטה פריוס ש' 16-20תומך לכנף קד' ימ' - 538354705016

מקורי445לאטויוטה קורולה ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי ימין 538751243008-10

16737352XT20 - ש' 17-21סורג קדמי פנימי C-3 מקורי1,393.54לאסיטרואן

982632672S(חשמלי) מקורי4,398.16לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי כתום - 20

D51G50B31

קישוט ניקל מרכזי עליון לסורג קדמי - 

מקורי180.52כןמאזדה CX-3 ש' 2117-21

V5NA853651GZLLV 17-19 מקורי1,697.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג קדמי

מקורי1,155.06לאשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי עליון - 8456584019

מקורי1,762.01כןפורד קונקט ש' 03-13תומך סורג קדמי  10-11 (ח)5040709

91578SW50035/3D 06-12- 5/3תפס לסורג קדמיD 06-12 'מקורי33.01כןהונדה סיוויק ש

71122TL0G5112- מקורי1,067.66כןהונדה אקורד ש' 12-15מסגרת סורג קדמי

KSD750710A(PURE BLACK) 22 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי3,140.70כןמאזדה

V8V38536511QP12- ש' 12-19סורג קדמי עם קישוט ניקל A3 מקורי2,411.00לאאודי

V8W0853651DTRN420 - ש' - 20סורג קדמי A4 מקורי10,656.00לאאודי

V561853651BDZLLV 20 - מקורי2,658.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

מקורי1,724.60לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי ימין - 5113739086418

מקורי630.51לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סורג קדמי עליון במגן -9669475911

מקורי1,285.97כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי עליון - 898284523117

D51H50B4121 - ש' 17-21קישוט ניקל תחתון ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי196.08כןמאזדה

71121TM8G1112- מקורי1,218.64כןהונדה אינסייט 09-14סורג קדמי

V8U0853651M1QP15 - ש' 11-18סורג קדמי מושלם Q3 מקורי5,640.00לאאודי

V80A80724517-20 ש' 17-22כיסוי בסורג קדמי Q5 מקורי230כןאודי

5310148A1020 - ש' 08-22סורג קדמי RX  מקורי12,136.82כןלקסוס

623109HS1A16 - מקורי1,962.91לאניסאן אלטימה ש' 16-18סורג קדמי

V80A853692C21 - ש' 17-22סורג קדמי פנימי Q5 מקורי811כןאודי

V8V4853597AE3FZ18 - ש' 12-19סורג קדמי A3 מקורי10,138.00לאאודי

623824EA0A14 - מקורי394.61לאניסאן קשקאי ש' 14-20קישוט ניקל לסורג קדמי

6MA00RXFAA18 - מקורי645לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כיסוי עליון לסורג קדמי

D1918409- מקורי2,329.65לאפורד אדג' ש' 09-14ניקל תחתון  בסורג קדמי



A167888090020 - סורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,734.48לאש' 15-20

71124TARG5018 - מקורי89.02כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך לסורג קדמי

623109DJ0A19 - מקורי11,956.50לאניסאן מקסימה 16-19סורג קדמי

מקורי64כןפיאט קובו ש' 12-17שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -12 (ח)1361265080

62310HV32B17 - מקורי2,008.15לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי עם ניקל ומצלמה

623106UA2A21 - מקורי3,323.23כןניסאן קשקאי ש' - 21סורג קדמי

623107FW6BV 18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי4,154.10לאניסאן

מקורי2,156.15לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי ימין - 5113739086617

D2621115 - מקורי9,683.51לאפורד אדג' ש' 15-18מכסה מנוע

V3V086383115 - מקורי337לאסקודה סופרב ש' 15-22משכך רעשים למכסה מנוע

V5E086383113 - מקורי251לאסקודה אוקטביה 13-16משכך רעשים למכסה מנוע

79120J900018 - מקורי345לאיונדאי קונה ש' - 18ציר ימ' למכסה מנוע

66910P100022 - מקורי196.6כןקאיה ספורטג' ש' 22-23ציר שמ' למכסה מנוע

654009401R17 - מקורי173.6כןדאצ'יה לוגאן 17-18ציר ימ' למכסה מנוע

81130G300018 - מנעול מכסה מנועi30 - 18 מקורי70כןיונדאי

LJ8Z16612A(חשמלי) מקורי5,631.89לאפורד מוסטנג 18-22מכסה מנוע - 22

מכסה מנוע - 533016076018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי17,900.67לא21

מקורי134.29כןטויוטה אוריס ש' 15-18פלסטיק טורפדו שמאל - 538670204015

מקורי3,417.58לאשברולט קרוז 08-20מכסה מנוע 9542185708-12

מקורי75.34לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19פלסטיק טורפדו פינה שמאל - 557540216019

55708F401120 - פלסטיק טורפדו

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,473.73לא22

86150G200016 - מקורי1,151.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פלסטיק טורפדו

KD5356620C15 - ש' 12-16מנעול מכסה מנוע CX-5 מקורי470.71כןמאזדה

60120TV0E00ZZ15- 5ציר ימ' למכסה מנועD 15-16 'מקורי393.15לאהונדה סיווק ש

651004113R21 - מקורי4,385.74כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מכסה מנוע

66400T100021 - ש' - 21מכסה מנוע G80 מקורי14,094.00לאגנסיס

מקורי16,534.13לאלקסוס UX200 ש' - 19מכסה מנוע - 533017690019

4.47881E+1115 - ש' 15-18מכסה מנוע V-CLASS מקורי5,471.36לאמרצדס

מקורי10,857.38לאוולוו XC-60 ש' 18-21מכסה מנוע - 3142456018

מקורי263.61כןשברולט קרוז 08-20ציר שמ' למכסה מנוע 08-12 (ח)96932077

534200D85021 - מקורי404.05כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

535100DA0021 - מקורי582.11כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מנעול מכסה מנוע

74120T5A00315 - מקורי645.96כןהונדה ג'אז ש' 15-19מנעול מכסה מנוע

מקורי699לאפיאט 3D 08-20 500ציר ימ' למכסה מנוע -5178370408

מקורי3,560.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מכסה מנוע עם צירים - 5210177215

מקורי795כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14ציר ימ' למכסה מנוע -07 (ח)1342114080

מקורי582.11לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מנעול מכסה מנוע - 535101638022

535100D890(ECO) 21 - מקורי536.2לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מנעול מכסה מנוע

מקורי598כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21ציר שמ' למכסה מנוע -14 (ח)1382137080

מקורי752כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מנעול מכסה מנוע -14 (ח)1383311080

מקורי699לאפיאט 3D 08-20 500ציר ימ' למכסה מנוע - 5200941608

8983862681

 ,+S ) 21 - ציר שמ' למכסה מנוע

(  LS+, LS, LSE21 - 'מקורי198.71לאאיסוזו די. מקס ש

62025BJ00H12- (לפנס) ש' 12-21שפם שמאל תחתון לסורג  NV 200 מקורי782.56כןניסאן

מקורי431.71לאלקסוס NX ש' 15-23כיסוי שמאל בסורג קדמי - 521287805018



A253888200015-19 סורג קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי2,244.37לאש' 15-21

V6F980757218-20 (לפנס) מקורי403כןסיאט ארונה ש' - 18שפם ימין תחתון לסורג

V5JA805932A13- (לפנס) מקורי222כןסקודה ראפיד ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג

623106FR0C18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי2,977.93לאניסאן

863502S30010- סורג קדמי + סמלIX35 10-15 מקורי692לאיונדאי

A205885072314-18 כיסוי רשת לסורג קדמי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי493.37לא14-21

V6F0806930A17 - מקורי166כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח משקפיים קדמי ימין

91121AG010(ח) ש' 04-06סורג קדמי 04-07 B4 מקורי911כןסובארו

מקורי1,875.46לאב.מ.וו X5 ש' 13-18סורג קדמי ניקל שמאל - 5111730310713

מקורי7,478.83לאשברולט סילברדו 13-19סורג קדמי עם ניקל - 2297957915

51137464919(LUXURY) 18 - ש' 13-21סורג קדמי שמאל X3 מקורי1,855.22לאב.מ.וו

A118880080219 - קלאס ש' 13-22סורג קדמי CLA מקורי4,103.98לאמרצדס

V6F0854643B2ZZ17 - מקורי403כןסיאט איביזה  ש' 17-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

7174180J005PK5D 09-10 4/5סורג קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי644לאסוזוקי

A247880220520 - ש' 20-סורג קדמי GLA H247 מקורי5,126.06לאמרצדס

863502P50013- מקורי1,971.00כןקאיה סורנטו ש' 13-15סורג קדמי

A253888830020 - סורג קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,670.69לאש' 15-21

53111B401006-09 מקורי1,341.90לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סורג קדמי

A166885020115 - כיסוי ימין לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי582.73לאש' 15-20

5.31E+14513 -15 ש' 08-22סורג קדמי RX  מקורי6,133.42לאלקסוס

A90688210149B5106- (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי109.18לא18

531140H01015- מקורי586.6כןטויוטה אייגו ש' 15-21סורג קדמי

865842T500(ח) מקורי74.4כןקאיה אופטימה ש' 12-15שפם ימין תחתון לפנס  -12

57775FE000

שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) 01-02 

(ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי505כן08

מקורי2,230.51לאטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי 531014708116-18

מקורי599.98כןטויוטה אוונסיס 15-18קישוט עליון סורג קדמי -527190503015

SU001A486017 - מקורי1,996.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18קישוט לסורג קדמי

מקורי1,383.02כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיסוי עליון לסורג קדמי - 532894704113

מקורי965.24לאשברולט קאמרו 16-20קישוט ימין לסורג קדמי - 8411227619

מקורי6,505.89לאלקסוס NX ש' 15-23סורג קדמי 531017819018-21

מקורי1,680.81כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג קדמי - 531114711017

V5C6805911P(ח) מקורי440כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 15

5370C319V 20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל ASX מקורי1,598.00כןמיצובישי

66311C800015- 'כנף קד' שמi20 15-20 מקורי1,691.00לאיונדאי

5370C320V 20 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין ASX מקורי1,598.00לאמיצובישי

631008097R22 - 'מקורי1,977.38לארנו ארקנה ש' - 22כנף קד' ימ

631017236R22 - 'מקורי2,076.08לארנו ארקנה ש' - 22כנף קד' שמ

בולם זעזועים קד' ימ' - 485108045710

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי497.1לא12

84141B900014 - ש' 14-19מבודד לכנף קדמית שמאל i10 מקורי506לאיונדאי

86811H900017 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD/4D 17-22 'מקורי280.1כןקאיה ריו ש

מקורי1,002.66לאוולוו XC-40 ש' 18-23קשת לכנף קד' שמ' - 3144832418

V76082110618 - 'מקורי4,181.00כןפולקסווגן טוארג - 18כנף קד' ימ

53876F402317-19 ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,404.44לא22



75601F401017 - 'קשת לכנף קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,044.13כן22

מקורי4,169.30כןלקסוס  RX ש' 08-22כנף קד' שמ' - 538024814016

485108Z07013 - 'מקורי639.25כןטויוטה וורסו 13-18בולם זעזועים קד' ימ

מקורי859.03כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538764709115

54651S1BA021 - 'מקורי1,377.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21בולם זעזועים קד' ימ

F31004CCMA15- טרייל ש' 15-23כנף קדמית ימין X מקורי3,167.60לאניסאן

46052FJ01012-  ש' 12-17בית פילטר אויר תחתון XV מקורי186לאסובארו

מקורי1,956.93לאאופל קרוסלנד X - 18כנף קד' ימ' - 3913675418

861888101PRM21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ U5 מקורי2,381.80לאאיוויז

מקורי1,989.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22כנף קד' שמ' - 137774470022

68110687AEV 14 - מקורי868.87לאדודג' ראם 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

8403100EJ01D22 - 'ש' - 22כנף קד' שמ EV3 מקורי839.3לאסרס

66311H840018 - מקורי2,779.50כןקאיה סטוניק - 18כנף קד' שמ' ללא חור

86811H840018 - מקורי447.1לאקאיה סטוניק - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי363לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך לכנף קדמית ימין - 531530204016

7560142160

פס קישוט לכנף קד' ימ' - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי1,044.13כןטויוטה

868112W50016 - מקורי667כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

86811F150019 - מקורי1,065.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

74150T1GG0013- ש' 13-18(ח) ביטנה לכנף קידמית שמאל CR-V מקורי2,638.05לאהונדה

638614CE0A15 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף קד' שמ X מקורי1,978.25כןניסאן

66311C170018 - 'מקורי4,288.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19כנף קד' שמ

623106PA0B20 - מקורי1,804.32לאניסאן ג'וק - 20סורג קדמי

V4M0807081A20- ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי Q7 מקורי438לאאודי

623106LB0A20 - מקורי2,586.44לאניסאן סנטרה ש' - 20סורג קדמי

623226LB0A20 - מקורי1,813.01כןניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

51137316062V 14 - ש' 13-18סורג קדמי ימין X5 מקורי1,710.98לאב.מ.וו

מרזב גג שמאל 4 דלתות -172450311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי511.73לא

623109659R(LAUREATE) 21 - מקורי1,861.76לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי

מרזב גג שמאל 5  דלתות -172450111

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,280.83לא

5XB18LXHAA15 - מקורי1,498.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18מחזיק סורג קדמי

86350AR01021 - ש' - 21סורג קדמי G80 מקורי4,892.00לאגנסיס

71128T1VE0116- ש' 13-18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CR-V מקורי434.64לאהונדה

LR12942419 - מקורי4,184.34לאדיפנדר 19-סורג קדמי

8975512692

 S) 21 - סורג קדמי פנימי תחתון

( +PLUS) (S , S+, LS21 - 'מקורי3,030.54כןאיסוזו די. מקס ש

51137450957F-40 20 - מקורי2,428.60לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג קדמי

60951202(LIMITED LUX) 21 - מקורי660לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23סורג קדמי

מקורי5,215.43לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט תחתון לסורג קדמי - 531224805016

7174173K005PK08-10 (פסים) מקורי575.8לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג קדמי

865181H50010-11 (לפנס)5/סטיישן ש' 10-12שפם ימין תחתון לסורגD מקורי54.7לאקאיה סיד

A167888000020 - סורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי6,469.36לאש' 15-20

V5758536689B916-19 מקורי943כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג מגן קדמי

V6R0853651TFOD11- 5סורג קדמי עם ניקל מבריקD 10-17 'מקורי1,537.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי14,408.01לאשברולט בלייזר - 19סורג קדמי - 8461243719

531110F90309-11 מקורי850לאטויוטה וורסו 09-12סורג קדמי

V760853651KRYP18 - מקורי3,242.00כןפולקסווגן טוארג - 18סורג קדמי



260424CA0A(ח) טרייל ש' 15-23שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) -15 X מקורי175.49כןניסאן

260924CA0A15- (לפנס)טרייל ש' 15-23שפם שמאל תחתון לסורג X מקורי151.36לאניסאן

F25123TAMA14 - (לפנס) מקורי417.81לאניסאן אלטימה ש' 14-15שפם ימין תחתון לסורג

623105X00A10 - מקורי2,544.34לאניסאן פאת'פיינדר 06-11סורג קדמי

V5JA805931B13- (לפנס) מקורי222לאסקודה ראפיד ש' 13-18שפם שמאל תחתון לסורג

V6F9853654A9B9FR 18 - מקורי670כןסיאט ארונה ש' - 18סורג קדמי

622560884R22 - מקורי1,938.41לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22סורג קדמי פנימי

1BG84SZ0AE08-11 מקורי1,755.40כןדודג' ג'רני 08-11סורג קדמי+מסגרת מניקל

מקורי996.32לאשברולט אורלנדו ש' 12-18סורג קדמי תחתון ניקל -9503203212

66321D300015- 'מקורי2,393.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כנף קד' ימ

5370A92513- ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי579כן16

F31013BAMC15- 'מקורי937.31לאניסאן אלמרה ש' 15-17כנף קד' שמ

V5G0805912S17 - (קדמי) מקורי294כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי8,363.40לאב.מ.וו 700 ש' 09-22כנף קד' שמ' - 4100962159514

מקורי382.48כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12מגן בוץ קד' שמאל - 898024149007

כנף קד' ימ' - 222880021813

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,925.00לא19

4852009Y7013 - 'מקורי639.25לאטויוטה וורסו 13-18בולם זעזועים קד' שמ

87711D700015 - 'מקורי644כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי859.03כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 538754706115

66311G500016 - 'מקורי2,461.20כןקאיה נירו 16-23כנף קד' שמ

53876K002020 - מקורי938לאטויוטה יאריס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי4,038.85לאב.מ.וו 200 ש' - 20כנף קד' ימ' - 4100949243620

5UP11RXFAB17 - 'מקורי556לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פס קישוט לכנף קד' שמ

553000122AADYJ23 - 'מקורי2,363.30לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23כנף קד' שמ

631008599R15-17 'מקורי1,093.14לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

LR06180913 - 'מקורי8,634.15לארובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' שמ

מקורי411.5לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 795103600118

638604CE1A15 - טרייל ש' 15-23קשת לכנף קדמית ימין X מקורי2,594.20כןניסאן

66310F200016- מקורי1,840.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף קדמית שמאל

485200D42220 - 'מקורי585לאטויוטה יאריס ש' - 20בולם זעזועים קד' שמ

66321G601018 - 'כנף קד' ימGT LINE - 18 מקורי1,515.90לאקאיה פיקנטו

59110SG03113 - מקורי647לאסובארו פורסטר 13-18ביטנה לכנף קידמית שמאל

תומך לכנף קדמית שמאל - 538140210013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי674.48לא15

66311G200016 - מקורי1,821.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כנף קדמית שמאל

מקורי625.26לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ביטנה לכנף קדמי ימין -898077252412

86811G200016 - מקורי996כןיונדאי איוניק ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

7560242160

פס קישוט לכנף קד' שמ' - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי1,044.13כןטויוטה

638413SH0A17 - מקורי1,272.73לאניסאן סנטרה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

538750D12009-10 מקורי257.1לאטויוטה יאריס ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

86811E656018 - מקורי990לאיונדאי סונטה ש' 18-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

260921212R18 - מקורי89.34כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תומך לכנף קדמית שמאל

4478800600V 15 - 'ש' 15-18כנף קד' שמ V-CLASS מקורי1,538.41לאמרצדס

623105634R(LAUREATE) 21 - מקורי1,861.76כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי

620725SK0D19 - מקורי4,541.78לאניסאן ליף 19-22סורג קדמי

מקורי11,767.46לאקאדילאק XT5 17-21סורג קדמי - 8472457717

5802075842V 15 - מקורי3,231.00לאאיווקו  דיילי 15-18סורג קדמי

מקורי2,005.54לאוולוו XC-60 ש' 08-17סורג קדמי - 3133383214

מקורי1,392.00כןפיאט דובלו ש' 10-18סורג קדמי -73550944010



V5JA8536072ZZ13- מקורי735כןסקודה ראפיד ש' 13-18מסגרת לסורג קדמי

V1Z0853480A09- מקורי285לאסקודה אוקטביה 09-13תומך לסורג קדמי

5310153D6021 - ש' - 21סורג קדמי IS300 מקורי12,069.26כןלקסוס

V1S080593112-(לפנס) מקורי152כןסקודה סיטיגו 12-18שפם שמאל תחתון לסורג

V5C6853651AHQWA(ח) מקורי1,319.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סורג קדמי -15

A243880850220- ש -20סורג קדמי EQA H243 מקורי18,261.39לאמרצדס

מקורי50.69כןטויוטה קורולה ש' 08-10קישוט ניקל ימין לסורג קדמי 08-09 (ח)5311212160

62072BV80A15 - מקורי1,176.69לאניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי עליון

8.66E+0507-11 (לפנס)מקורי254לאיונדאי אקסנט ש' 07-11שפם ימין תחתון לסורג

מקורי1,875.46לאב.מ.וו X6 ש' 10-19סורג קדמי ימין - 5113737369015

מקורי537.08כןשברולט אורלנדו ש' 12-18סורג קדמי עליון ניקל -12 (ח)95276418

מקורי6,697.58לאלקסוס ES ש' 15-18סורג קדמי - 531113345015

מקורי973.91לאקאדילאק ATS 13-21תושבת לסורג קדמי - 2287964315

86351T600021 - ש' - 21סורג קדמי GV80 מקורי5,282.00לאגנסיס

623105NA2A19 - ש' 19-22סורג קדמי QX50 מקורי14,455.85לאאינפיניטי

מקורי1,467.40לאלקסוס CT200H ש' 11-19סורג קדמי - 531117690011

V3T0853551A2ZZ14- מקורי535לאסקודה סופרב ש' 13-15פס קישוט לסורג קדמי

מקורי1,208.76לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג קדמי ימין ניקל - 5113747867018

V6F0853654E9B9FR 17 - מקורי1,540.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

V6V080593215- (לפנס) מקורי199כןסקודה פביה ש' 15-21שפם ימין תחתון לסורג

53112B1010(ח) מקורי44.1כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סורג קדמי ימין פנימי ( צר ) 06-08

53113B1010 06-08 (צר) מקורי46.9כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סורג קדמי שמאל פנימי

מקורי3,971.09לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג קדמי עם פס ניקל 531014701013-14

מקורי13,753.27לאקאדילאק XT5 17-21סורג קדמי - 8472456517

622540003R10- מקורי983.62לארנו סניק ש' 10-12סורג קדמי

V6F08536549B9V 17 - מקורי717כןסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

מקורי180.48כןטויוטה קורולה ש' 13-18פס קישוט ניקל ימין לסורג קדמי -16 (ח)5312102330

53112B1050(ח) מקורי32.8כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סורג קדמי ימין -08

5.31E+96V 18-20 סורג קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי14,961.08לא21

מקורי1,746.93כןשברולט ספארק 15-18סורג מגן קדמי עם ניקל - 4235296815

מקורי5,013.75לאפורד קוגה ש' 13-18סורג קדמי - 205845417

71122SEA01306-07 מקורי862.24לאהונדה אקורד ש' 03-08קישוט סורג קד' אמצעי ניקל

7235068L0011- (לפנס) מקורי576.5כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי282.86כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 532140220019

7804Q908- (רשת) מקורי873.44כןסיטרואן ג'אמפי 08-11סורג קדמי

מקורי3,239.23לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18סורג קדמי - 15611205416

מקורי1,484.09לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג קדמי שמאל ניקל - 5111733857115

68317863AA17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת לסורג קדמי שחור

863611C00003-05 מקורי82לאיונדאי גטס ש' 03-05סורג קדמי חיצוני

5310148231V 13 - ש' 08-22סורג קדמי RX  מקורי2,647.02לאלקסוס

B1Z085366173906-08 - מקורי711כןסקודה אוקטביה ש' 06-08(ח) מסגרת לסורג קדמי

865602B01006 -08 מקורי1,586.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12סורג קדמי + סמל

7422H711-(קישוט כרום) מקורי1,469.88לאפיג'ו 5008 10-16סורג קדמי

KB8A5072117 - ש' 17-22תושבת סמל לסורג קדמי CX-5 מקורי175.8כןמאזדה

91121SG02013-15 מקורי1,581.00כןסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי

621291

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) -11 

מקורי334.25כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 11-14(ח)

V5E0853653C04117 - מקורי526לאסקודה אוקטביה ש' 17-19סורג קדמי מבריק

D10L50710J17-18 ש' 17-21סורג קדמי מושלם CX-3 מקורי2,380.20לאמאזדה

מקורי348.41כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 11-14שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) -11 (ח)621292



V5FA8536549B920 - מקורי1,058.00לאסיאט לאון ש' - 20סורג קדמי

DD2M50B31

קישוט מרכזי תחתון ניקל לסורג קדמי 

מקורי189.85כןמאזדה CX-3 ש' 17-1817-21

מקורי2,704.54לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי- 160835448009-12

מקורי785.3כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סורג מגן קדמי 531124209013-15

7174084M10C4816- מקורי931.5כןסוזוקי סלריו 16-18סורג קדמי

DL8V50B4119 - ש' 17-21פס קישוט עליון ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי49.01כןמאזדה

DL8V50B3119 - ש' 17-21פס קישוט עליון מרכזי לסורג קדמי CX-3 מקורי78.94כןמאזדה

מקורי1,702.81לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי (פרטנר) -160832428012

7211177KA038B13 - מקורי1,176.50כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג קדמי

מקורי4,891.70כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22סורג קדמי 8415073618-20

71125SJD000(ח) ש' 06-09תושבת לסמל סורג קדמי 06-09 FR-V מקורי172.13כןהונדה

מקורי441.19לאפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי פסים שחורים  -161014478014

V57A820952ALZB18 - מקורי302לאסקודה קארוק 18-21תריס מזגן אמצעי ימין

97480G2000WMP16 - מקורי545כןיונדאי איוניק ש' 16-20תריס מזגן שמאל

85202D3010TTX15 - מקורי626לאיונדאי טוסון ש' 15-20סך שמש ימין

V5E0819203ARYP(ח) מקורי750כןסקודה אוקטביה 13-16פתח אוויר אחורי למזגן - 13

AL1001FO17 - חליפי556.02לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL1039FO13 - 'חליפי286.02לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ

AL103NI11- חליפי986.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס ראשי ימין

AL105NI07-09 חליפי1,396.02לאניסאן נבארה ש' 07-09פנס ראשי ימין

AL107AU09- ש' 09-11פנס ערפל קדמי שמאל A3 חליפי486.02לאאודי

AL107HY11-13'ש' 11-15פנס אחורי שמ i35 חליפי860.02לאיונדאי אלנטרה

AL107VW06-11 חליפי403.29לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס ערפל קדמי ימין

AL109CV4D 03-08 '4פנס אחורי ימD 03-10 'חליפי560.02לאשברולט אופטרה ש

AL10BM12- חליפי5,860.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי ימין קסנון

AL112CV17 - חליפי468.02לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL112FI09-חליפי946.02לאפיאט בראבו ש' 09-11פנס ראשי שמאל

AL112VW04- חליפי156.02לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL113OP5D 11- 'חליפי806.02לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי ימ

AL113SK15-17 חליפי224.02לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס לוח זיהוי אחורי

AL113SZ06-07 'חליפי568.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס אחורי שמ

AL116NI17 - חליפי2,456.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי שמאל

AL116REחליפי306.02לארנו סימבול ש' 08-10פנס אחורי ימ' 10- ימין=שמאל

AL118FI(בוקסר) חליפי1,506.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי שמאל - 14

AL119CV07-10 (בכנף) R=L פנס צד קדמי

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי60.02כן

AL119NI17 - חליפי856.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימין חיצוני

AL121TO07-09 (דגם טורקי) 'חליפי680.02לאטויטה אוריס ש' 07-09פנס אחורי ימ

AL123HY07-08 '5פנס אחורי שמD 07-12 'ש i30 חליפי886.02לאיונדאי

AL128TO10- חליפי886.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס ראשי ימין+מנוע

AL129PE16 - חליפי3,106.02לאפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי ימין לד

AL130TO10- פנס ערפל קדמי ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי640.02לא12

AL131SZ19 - 'חליפי2,068.00לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי שמ

AL132NI20 - 'חליפי780.02לאניסאן מיקרה - 20פנס אחורי שמ

AL136RE11- '5פנס אחורי שמD 11-13  חליפי608.02לארנו קליאו

AL137MA17 - 4/5פנס אחורי ימין חיצוניD 13-18 'חליפי1,427.80לאמאזדה 3 ש



AL137RE11- '5פנס אחורי ימD 11-13  חליפי608.02לארנו קליאו

KD5352410A12- ש' 12-16(ח) ציר ימ' למכסה מנוע CX-5 מקורי80.2כןמאזדה

8983635701(  LSE) 21 - מקורי476.08לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מנעול מכסה מנוע

מקורי147.63כןשברולט ספארק 11-15ריפוד מכסה מנוע -11 (ח)95021081

94556605

מתיז מים לשמשה קדמית ימין = 

מקורי60.18לאשברולט קרוז 08-20שמאל - 09 (ח)

791204D000(ח) מקורי175כןקאיה קרניבל ש' 07-10ציר ימ' למכסה מנוע 07-10

654007102R15-17 מקורי362.39לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ציר ימ' למכסה מנוע

654013JA0A18 - ציר שמ' למכסה מנועQX30 18-19 מקורי412.92לאאינפיניטי

57229AN0109P21 - מקורי12,786.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21מכסה מנוע

57229CA0009P12 - ש' 12-21מכסה מנוע BRZ מקורי9,404.00לאסובארו

V3B0823509AB(ח) מקורי602כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05מנעול מכסה מנוע -01

מקורי389.09כןטויוטה קורולה ש' 98-00מנעול מכסה מנוע 98-00 (ח)5351012620

5742051K0009- מקורי212.4כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר שמ' למכסה מנוע

791101D000(ח) מקורי88.2לאקאיה קארנס ש' 07-10ציר שמ' למכסה מנוע

5741051K0009- מקורי212.4כןסוזוקי ספלאש 09-15ציר ימ' למכסה מנוע

V5J0823031B11- מקורי3,300.00לאסקודה פביה ש' 08-14מכסה מנוע

811301D000מקורי177.2לאקאיה קארנס ש' 07-10מנעול מכסה מנוע

מקורי3,019.72לאאופל אסטרה ש' 16-19מכסה מנוע -3903756216

V5JA823031B13- מקורי2,730.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מכסה מנוע

57260FG0009P(ח) ש' 08-13ציר ימ' למכסה מנוע 08-11 B3 מקורי188כןסובארו

811302G500(ח) מקורי143.5כןקאיה מגנטיס 09-10מנעול מכסה מנוע -09

מקורי76.03כןשברולט קפטיבה ש' 07-10מנעול מכסה מנוע -07 (ח)96326997

V80A823029STL21- ש' 17-22מכסה מנוע Q5 מקורי10,150.00לאאודי

68281949AE18 - מקורי10,997.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מכסה מנוע

10367099SEPP21 - ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע EHS מקורי194.78לאאם ג'י

57260AJ0209P(ח) ש' 09-14ציר ימ' למכסה מנוע -10 B4 מקורי253כןסובארו

V5E0823509B13-מקורי277לאסקודה אוקטביה 13-16מנעול מכסה מנוע

V5E0823186C13-  מקורי464לאסקודה אוקטביה 13-16תפס עליון למנעול מכסה מנוע

V5JB8194159B9(ח) מקורי321כןסקודה ראפיד ש' 13-18פלסטיק טורפדו -13

V6F0823301A17 - מקורי126כןסיאט איביזה  ש' 17-22ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי166.47לאטויוטה היאס ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע 534202603008-09

V1T0823301F(ח) מקורי302כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10ציר שמ' למכסה מנוע 05-10

5730080MV000012- מקורי1,545.00כןסוזוקי ספלאש 09-15מכסה מנוע

V83A82350919 - ש' - 19מנעול מכסה מנוע Q3 מקורי493לאאודי

7912C2(ח) מקורי257כןפיג'ו 307 ש' 06-08ציר ימ' למכסה מנוע 06-07

מקורי97.34כןשברולט טראקס ש' 17-18טפט לדלת אח' ימין - 9538947717

GS1E691N1A85

כיסוי מראה חיצונית ימ' חשמלית קיפול 

מקורי223.4כןמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13אוט' -09

B32H691A10104- '4כיסוי למראה חיצונית ימD 04-09 'מקורי177.56לאמאזדה 3 ש

963650005R10- '3/5זכוכית למראה חיצונית ימD/CW 10-16 'מקורי420.07לארנו מגאן ש

964004434R(ח) 4מגן שמש ימין -09D 09-15 'מקורי63.79כןרנו פלואנס ש

769514293R18 - מקורי972.11כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט פלסטיק סף ימין

A177720070019- 'ש' -19דלת קד' שמ A קלאס W177 מקורי12,105.00לאמרצדס

V5F483305513- 'מקורי7,322.00כןסיאט לאון ש' 12-19דלת אח' שמ

802852810R13- 5טפט לדלת קד' שמאלD 13-19  מקורי645.38לארנו קליאו

V57A853271A9B918 - 'מקורי51לאסקודה קארוק 18-21משולש המשך מראה חיצונית שמ

מקורי370.11כןטויוטה קורולה ש' 08-10אטם לדלת (גומי גשם) קד' שמאל -757201278008

9008P1(ח) מקורי3,869.64כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04דלת שרות צדדי ימ' -98

8984887742(  LSE) 21 - מקורי244.21כןאיסוזו די. מקס ש' - 21טפט לדלת אח' שמאל



V5E0035497B20 - מקורי98כןסקודה קאמיק - 20אנטנה

831202S00014- 'אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימIX35 10-15 מקורי90לאיונדאי

83661J750020 - מקורי275.3לאקאיה אקס סיד - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

985101J60014 - 'ש' 14-19מנוע למיכל מתיז מים קד i10 מקורי402כןיונדאי

876113W35013- 'מקורי312.8לאקאיה ספורטג' ש' 13-15זכוכית מראה חיצונית שמ

828210159R11 - 'מקורי2,116.07לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדלת הזזה אח' שמ

963023958R18 - 'מקורי734.16לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מראה חיצונית שמ

82610B9020SDH14- 'ש' 14-19ידית פנ' לדלת קד' שמ i10 מקורי619לאיונדאי

KB7W50M10B17 - ש' 17-22טפט לדלת קדמית ימין עומד CX-5 מקורי207.52כןמאזדה

7571012A10CW 13- גומי גשם לדלת קד' ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,094.66כן15

822826998R17-21 4 ש' 17-23טפט לדלת אח' שמאלD מקורי390.53כןרנו גרנד קופה

GRW869121A17 - 'מראה חיצונית ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,333.79כן18

B63B691N76417 - כיסוי למראה חיצונית שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי324.74כן18

V3V083990215 - מקורי272כןסקודה סופרב ש' 15-22טפט לדלת אח' ימין

760032B030(ח) מקורי4,983.53כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12דלת קד' שמ' 06-09

759210D16014- מקורי285.25כןטויוטה יאריס ש' 14-19טפט לדלת קד' ימין

963012959R14- מקורי968.19לארנו קליאו סטיישן 14-18מראה חיצונית ימין

760032W01012- 'מקורי1,925.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15דלת קד' שמ

801866663R

פס קישוט לדלת קדמית ימין + ניקל 

מקורי307.08כןרנו קליאו סטיישן 14-18(סט) -14 (ח)

AL138RE04-08 חליפי76.14לארנו קנגו ש' 04-08מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL139FI15 - 'חליפי733.55לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס אחורי ימ

AL139NI10- חליפי434.72לאניסאן ג'וק 10-14תושבת פנס ערפל קדמי ימין

AL139VW10- (בכנף) R=L חליפי45.23לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס צד קדמי

AL142NI20 - חליפי1,906.02לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

AL143KI

פנס ערפל שמאל קדמי -18 (דגם 

חליפי789לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

AL143TO12- 'חליפי586.02כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אחורי שמ

AL145FO07-09 חליפי168.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פנס אחורי ימ' לא מושלם

AL14KI11-14(לא מושלם) '5פנס ערפל אח' שמD 11-16 חליפי236.02כןקאיה פיקנטו

AL151FI(קבריולה) 3פנס אחורי שמ' - 15D 08-20 500 חליפי906.02לאפיאט

AL153AUV 13-16 ש' 09-16פנס ראשי שמאל Q5 חליפי3,106.02לאאודי

AL156TO07-09 חליפי968.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס ראשי שמאל

AL159HY16 - פנס ראשי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי2,560.02כן/סטישין

AL160VW15-19 חליפי1,991.01לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי שמאל חיצוני

AL162RE18 - 'חליפי756.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ

AL163RE17 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 13-19  חליפי406.02כןרנו קליאו

AL164FO07-09 חליפי856.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פנס ראשי שמאל

AL165OP13 - חליפי1,860.02כןאופל אסטרה ש' 11-15פנס ראשי חשמלי+מנוע +לד ימין

AL168FO10-'חליפי409.5לאפורד קונקט ש' 03-13פנס אחורי שמ

AL168MA17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין לד CX-5 חליפי3,306.02לאמאזדה

AL170OP11 - חליפי1,486.02לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי שמאל

AL171FO08- 'חליפי196.02לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס ערפל אח

AL171MA4D 19 - '4/5פנס אחורי שמD -19 'חליפי1,806.02לאמאזדה 3 ש

AL173CI09-11 (פרטנר) חליפי996.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי ימין

AL174FOV 14 - חליפי1,560.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין



AL175RE5D 15 - '3/5פנס ערפל אח' ימD/CW 10-16 'חליפי706.02לארנו מגאן ש

AL178CI18 - 'חליפי906.02לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס אחורי שמ

AL178CV16-18 'חליפי2,046.02לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי ימ

AL181HO17 - 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 17-22 'חליפי286.02לאהונדה סיווק ש

AL183CV05-07 5פנס ראשי ימיןD 05-10 'חליפי1,256.02לאשברולט אופטרה ש

AL184SK14 - חליפי1,436.02לאסקודה יטי 14-18פנס ראשי חשמלי+מנוע שמאל

AL184TO12- פנס ערפל קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי806.02כן13

AL186CVV 18-20 'חליפי2,306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ

AL186FO15 - חליפי236.02כןפורד אקספלורר ש' 15-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי3,711.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מסגרת לסורג קדמי שחור -73564598616

863503W00010- מקורי2,373.10לאקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג קדמי עם מסגרת ניקל

מקורי520לאלקסוס UX200 ש' - 19תומך לסורג קדמי - 531147602019

V6F0853655B9B917 - מקורי89לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי

71122SNB00306-08 4מסגרת ניקל לסורג קדמיD 06-12 'מקורי1,231.52לאהונדה סיווק ש

8111630J3017 - (לפנס) ש' 07-18שפם ימין תחתון לסורג GS מקורי308.77לאלקסוס

מקורי64כןפיאט טיפו ש' 16-18שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 5198451316

86350D710015 - מקורי3,147.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם ניקל

865614H50013 - סורג קדמיi800 08-21 מקורי688לאיונדאי

מקורי1,706.72לאשברולט טראקס ש' 13-16סורג קדמי תחתון -9523514413

V5F0854643EGRU

מסגרת ניקל לסורג קדמי - 17 (דגם 

מקורי2,149.00לאסיאט לאון ש' 12-19קופרה)

מקורי337.22לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג קדמי ימין ניקל - 5111733857215

מקורי2,638.06כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סורג קדמי -15 (ח)5311147050

5311102A5015- מקורי620כןטויוטה אוריס ש' 15-18סורג קדמי

מקורי697.55כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי -531220215015

757700K32115 -מקורי1,047.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט למכסה מנוע ניקל

מקורי348.37לאלקסוס NX ש' 15-23קישוט לסורג קדמי - 531437802018

A166885010115 - כיסוי שמאל לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי348לאש' 15-20

מקורי937.02כןטויוטה אוונסיס 15-18סורג קדמי -531140513015

V6R0805072E10- (לפנס)5שפם ימין תחתון לסורגD 10-17 'מקורי495לאפולקסווגן פולו ש

91121AJ02310- מקורי5,249.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11סורג קדמי

531210D25014 - מקורי910.23כןטויוטה יאריס ש' 14-19ניקל תחתון לסורג קדמי

531110D81015-16 מקורי929.29לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי עם תושבת לסמל

622238150R(ח) CW -10 3/5תומך שמאל למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי608.51כןרנו מגאן ש

53111F490117-19 סורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,618.00כן22

מקורי767.85לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 521254701013

84112274(RS/SS) 19 - מקורי4,553.42כןשברולט קאמרו 16-20סורג קדמי

V5F0853654K9B9(קופרה) מקורי1,356.00לאסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי - 17

מקורי996.89כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי עליון לסורג קדמי - 167123608016

מקורי422.47כןסיטרואן C-4  ש' 05-10סורג קדמי ניקל (עליון) 05-07 (ח)796622

531240F01013 - מקורי265כןטויוטה וורסו 13-18קישוט שמאל לסורג קדמי

מקורי1,285.10כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 532894707216

PW156100000117-19 פס קישוט לסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,026.00לא22

654001543R13- מקורי289.94לארנו קפצ'ור ש'  13-22ציר ימ' למכסה מנוע

V5FA82370920 - מקורי56לאסיאט לאון ש' - 20גומי למכסה מנוע



7934A0(ח) מקורי531.55כןפיג'ו 307 ש' 06-08מנעול מכסה מנוע 06-07

מקורי446.33כןטויטה אוריס ש' 07-09מנעול מכסה מנוע 07-09 (ח)5351002280

מקורי13,257.30לאלקסוס CT200H ש' 11-19מכסה מנוע - 533017602011

A907880600019 - מקורי4,838.94לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מכסה מנוע

V6F2819403M9B918-20 מקורי90לאסיאט ארונה ש' - 18פלסטיק טורפדו שמאל

F5100BJ0MA12- ש' 12-21מכסה מנוע  NV 200 מקורי2,912.04לאניסאן

V575823031C20 - מקורי4,250.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מכסה מנוע

מקורי334.39כןפיג'ו 407 ש' 05-10ציר שמ' למכסה מנוע 08-09 (ח)791276

57229SG0009P13 - מקורי5,100.00לאסובארו פורסטר 13-18מכסה מנוע

V5N0823509C(ח) מקורי923כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מנעול מכסה מנוע 08-11

מקורי130.97כןפיג'ו 407 ש' 05-10מנעול מכסה מנוע 05-08 (ח)793474

57229FL0109P17 - מקורי4,662.00לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מכסה מנוע

V6R0823301B10- 5ציר שמ' למכסה מנועD 10-17 'מקורי231לאפולקסווגן פולו ש

7912F3(ח) פיקסו ש' 10-18ציר שמ' למכסה מנוע -10 C-3 מקורי232.29כןסיטרואן

7.93E+1210- מקורי298.04לאפיג'ו 3008 10-16מנעול מכסה מנוע

מקורי136כןטויוטה היאס ש' 08-12מנעול מכסה מנוע -08 (ח)5351026080

מקורי55.05כןשברולט אופטרה ש' 5D 05-10ציר ימ' למכסה מנוע 03-10 (ח)96417505

7901S311- מקורי7,332.99כןפיג'ו 508 ש' 11-18מכסה מנוע

V6F9823535B18 - מקורי88לאסיאט ארונה ש' - 18כבל פתיחה למכסה מנוע

מקורי68.68כןשברולט קרוז 08-20מנעול מכסה מנוע -08 (ח)95989869

7934G2(ח) מקורי141.44כןפיג'ו 508 ש' 11-18מנעול מכסה מנוע -11

מקורי655.81לאטויוטה קורולה ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע -534100233013

811761W000(ח) 4תפס מוט מכסה מנוע  - 12D 12-16 'מקורי4כןקאיה ריו ש

5741054P0000015 - מקורי124.8לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי464.49כןפיג'ו 301 ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע-13 (ח)9674797180

651000742R16- מקורי3,529.52לארנו קדג'אר 16-20מכסה מנוע

811303X00011- ש' 11-15מנעול מכסה מנוע i35 מקורי237לאיונדאי אלנטרה

מקורי379.38כןשברולט טראקס ש' 13-16מנעול מכסה מנוע -13 (ח)95390873

791102T00012- מקורי111.2כןקאיה אופטימה ש' 12-15(ח) ציר שמ' למכסה מנוע

533010R07013-ש' 13-18מכסה מנוע RAV-4 מקורי3,762.00לאטויוטה

664003Z00012- מכסה מנועCW/4D i40 12-15  מקורי3,415.00לאיונדאי

656012164R17 - 4 ש' 17-23מנעול מכסה מנועD מקורי653.44לארנו גרנד קופה

863503U50013- (כוורת) מקורי2,976.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15סורג קדמי

531110D40012 - מקורי1,035.58לאטויוטה יאריס ש' 12-13סורג קדמי

863503W03011- (פסים) מקורי2,373.10לאקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג קדמי

623101HJ0A(ח) מקורי690.53כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סורג קדמי (עם קישוט ניקל)-11

V5L08537612ZZ14 - מקורי855כןסקודה יטי 14-18מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי441.6כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי - 531234202019

5311102C9019 - 4תושבת סורג קדמיD 19 - 'מקורי1,423.00כןטויוטה קורולה ש

7804T009- (פרטנר) מקורי1,342.90לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי

מקורי1,777.38כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קישוט לסורג קדמי ימין - 527110223019

מקורי1,154.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כיסוי עליון לסורג קדמי - 532890216019

מקורי6,231.83כןשברולט טראוורס 13-16סורג קדמי - 8492829613

86352A6000

פס קישוט עליון (לצבע ) לסורג קדמי -

12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,153.00כן/סטישין

921912T10012- מקורי17.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15קליפס לפנס ראשי

7416F8(ח) מקורי837.03כןפג'ו 308 08-13סורג קדמי פנימי (תושבת) 08-09



86354A6000

פס קישוט תחתון (לצבע ) לסורג קדמי -

12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי811כן/סטישין

מקורי1,160.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18סורג קדמי + ניקלים 531110279013-15

71123TL0G0108-09 מקורי516.36לאהונדה אקורד ש' 08-11פס קישוט עליון סורג קדמי

DA6B50717A15-19  4כיסוי עליון לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי252.21כןמאזדה 2 ש

86552A400013- (לפנס) מקורי55.9לאקאיה קארנס ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג

7.42E+0611- מקורי935.64לאפיג'ו 5008 10-16סורג קדמי

7422Y611- מקורי1,207.97לאפיג'ו 508 ש' 11-18סורג קדמי

86350B2000(ח) מקורי2,571.70כןקאיה סול ש' 14-18סורג קדמי + מסגרת ניקל -14

623109306R13-  מקורי2,722.87לארנו לטיטיוד ש' 13-15סורג קדמי

מקורי57.24לאשברולט ספארק 15-18שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 4247560915

מקורי872.06לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18סורג קדמי-967695788013

623820592R13-17 מקורי1,199.26לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לסורג קדמי

B63C50B5117 - 4/5קישוט שמאל מרכזי לסורג קדמיD 13-18 'מקורי119.19כןמאזדה 3 ש

07KB8B50710J17 - ש' 17-22סורג קדמי CX-5 מקורי3,533.45לאמאזדה

07KB8A5611Y17 - ש' 17-22כונס מצננים תחתון לסורג קדמי CX-5 מקורי310.24כןמאזדה

71121SJD00006-09 ש' 06-09סורג קדמי FR-V מקורי870.54לאהונדה

620935704R13-  מקורי720.88לארנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת פנימית לגריל

KA0G50B4115 - ש' 12-16קישוט ניקל עליון ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי157.65כןמאזדה

KA0H50B4115 - ש' 12-16קישוט ניקל מרכזי ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי157.81כןמאזדה

AL187FO13-16 חליפי1,736.02לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי שמאל

AL188VW15 - פנס ערפל קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי506.02לא15-22

AL193BM16 - חליפי268.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL194CI11- ש' 11-14פנס ראשי ימין +מנוע C-4 חליפי1,386.02לאסיטרואן פיקסו

AL194TO04- 'חליפי640.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08פנס אחורי ימ

AL206CI14- 'ש' 14-16פנס ערפל אח' ימ C-4 חליפי640.02לאסיטרואן פיקסו

AL207CI14 - 'ש' 14-16פנס ערפל אח' שמ C-4 חליפי668.02לאסיטרואן פיקסו

AL208TO16- ש' 13-18פנס אחורי שמאל פנימי RAV-4 חליפי936.02לאטויוטה

AL20DCV 15-17 'חליפי580.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ

AL210DI06- חליפי776.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL210SZ95-97 חליפי486.02לאסוזוקי בלנו ש' 95-98פנס ראשי ימין

AL214VWV 15-19 חליפי680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין

AL220AL00- חליפי906.02לאאלפא רומאו 147 ש' 00-08פנס ראשי שמאל+מנוע

AL227NI06- 'חליפי356.42לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס אחורי ימ

AL230BM18 - ש' 13-21פנס אחורי ימ' לד X3 חליפי2,046.02לאב.מ.וו

AL233DI10- חליפי1,906.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL238CV(חיצוני) -חליפי980.02לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' 08

AL245NI96-98 'חליפי120.02לאניסאן אלמרה  ש'96-00פנס איתות קד' שמ

AL251HY19 - חליפי4,806.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' עם לד

AL254KI13-15 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימיןD חליפי946.02לאקאיה סיד

AL256BM18 - ש' 13-21פנס ראשי שמאל לד X3 חליפי10,560.02לאב.מ.וו

AL258CV11- 'חליפי568.02לאשברולט ספארק 11-15פנס אחורי ימ

AL260SU17 - 'חליפי382כןסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם תחתון פנס אח' ימ

AL261BM17 - חליפי9,206.02לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי שמאל לד

AL261TO17 - חליפי1,206.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' חיצוני

AL266KI13-15 חליפי1,680.02לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי שמאל

AL266SU18 - ש' - 18פנס אחורי ימין חיצוני XV חליפי1,356.02לאסובארו

AL270SU19 - חליפי4,806.02לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין

AL272SUV 19 - 'חליפי1,680.02לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי שמ

AL273TO19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ RAV-4 חליפי5,206.02כןטויוטה



AL284TOV 18 - 'חליפי306.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' ימ

AL287SK13-16 'חליפי568.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL294SZ09-12 'חליפי1,456.02לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי שמאל חש

AL295TO19 - 4פנס איתות למראה שמאלD 19 - 'חליפי306.02לאטויוטה קורולה ש

AL2DC1.2 15-17 חליפי748.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי שמאל

623102335R13-17 מקורי854.31לארנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

531110K67012-13 (ניקל) מקורי1,896.90לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי

מקורי269כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי - 166812502019

מקורי4,077.50לאלקסוס NX ש' 15-23סורג קדמי - 531117801015

מקורי5,566.59לאשברולט טראוורס 13-16סורג קדמי תחתון -2098379113

260E03800R

פס קישוט למגן קדמי (סט) מתחת 

מקורי654.13לארנו קליאו  5D 13-19לפנס -13

V5658537612ZZ17-20 מקורי876כןסקודה קודיאק ש' 17-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

91122FJ02012-15 ש' 12-17סורג קדמי XV מקורי748לאסובארו

623106HH0C18 - ש' 14-19סורג קדמי Q50 מקורי2,145.54לאאינפיניטי

628101467R(ח) 5סורג קדמי פנימי 13-16D 13-19  מקורי304.06כןרנו קליאו

V5E0807723A17- מקורי138לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך שמאל לסורג קדמי

57707SG00013- מקורי888כןסובארו פורסטר 13-18שפם ימין תחתון לפנס

KD45501K5A

תומך (פין לבן) למגן קדמי ימין = שמאל 

15-4D/5D 15-21 'מקורי5.95כןמאזדה 2 ש

DA6A501U015 - 4מסיט רוח ימין לסורגD/5D 15-21 'מקורי50.65לאמאזדה 2 ש

7804R2(ח) מקורי985.63כןסיטרואן ג'אמפי 08-11קישוט סורג קדמי 09-11

KB8A507K1B17 - ש' 17-22קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CX-5 מקורי466.97כןמאזדה

G46L50712A17 - סורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי368.21כן18

86350A4000(ח) מקורי1,245.50כןקאיה קארנס ש' 13-18סורג קדמי 13-16

GML650B41B

קישוט תחתון מרכזי ימין לסורג קדמי - 

17 (ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי77.41כן18

GMK650B31B

קישוט מרכזי תחתון לסורג קדמי (עליון) 

17 -

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי214.96כן18

B63B50B4117 - 4/5קישוט עליון ימין לסורג קדמיD 13-18 'מקורי118.12כןמאזדה 3 ש

DD2L50B31

קישוט מרכזי אמצעי (תחתון) ניקל 

מקורי156.59כןמאזדה CX-3 ש' 17-21לסורג קדמי 17-18

B63B507K1A17 - 4/5קישוט תחתון לסורג קדמי שמאלD 13-18 'מקורי583.09כןמאזדה 3 ש

863504P50012- 'סורג קדמי+סמל קדi20 12-15 מקורי744לאיונדאי

V5FA8546432ZZ20 - מקורי1,118.00כןסיאט לאון ש' - 20מסגרת ניקל לסורג קדמי

KB8A501V117 - ש' 17-22ספוג שמאל לסורג קדמי CX-5 מקורי56.18לאמאזדה

KB8A501U117 - ש' 17-22ספוג ימין לסורג קדמי CX-5 מקורי85.34לאמאזדה

863503U51015- מקורי2,976.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15סורג קדמי

מקורי1,034.69כןפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי-13 (ח)9676946780

B63B50712B(שחור) 4/5סורג קדמי - 17  2.0D 13-18 'מקורי413.97כןמאזדה 3 ש

KA0G50716D15 - ש' 12-16כיסוי עליון לסורג קדמי CX-5 מקורי233.91לאמאזדה

KA0G50B51

קישוט ניקל עליון שמאל לסורג קדמי - 

מקורי217.08כןמאזדה CX-5 ש' 1512-16

620720172RCW 13- 3/5קשוט ניקל קשת לסורג קדמיD/CW 10-16 'מקורי716.72לארנו מגאן ש

7174161M1000013 - (עם חורים לניקל) קרוסאובר 13-16סורג קדמי SX4 מקורי1,066.60כןסוזוקי

DG8L5071215-19  4חיזוק סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי436.53כןמאזדה 2 ש

71121TM8G0109- מקורי738.92לאהונדה אינסייט 09-14סורג קדמי

V57A8537612ZZ

מסגרת ניקל לסורג קדמי - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי791כןסקודה קארוק

B63B5015417 - 4/5כיסוי ימין לסורג קדמיD 13-18 'מקורי32.77כןמאזדה 3 ש



863501Y50015- 5סורג קדמיD 11-16 מקורי813.4לאקאיה פיקנטו

מקורי1,452.62לאפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי מסגרת ניקל  967836578014-15

מקורי2,068.40לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12סורג קדמי -531014236111

71140S9A010

שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) 03-07 

מקורי316.4כןהונדה CR-V ש' 03-08(ח)

865811J50012- (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורגi20 12-15 מקורי215כןיונדאי

863501W71015- 5סורג קדמיD 12-16 'מקורי1,017.40כןקאיה ריו ש

V5FA8536439B920 - מקורי204כןסיאט לאון ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

V6F08546439B917 - מקורי438כןסיאט איביזה  ש' 17-22מסגרת שחורה לסורג קדמי

527190D90014-16 מקורי513.33כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט עליון סורג קדמי לצבע

V6F9807572B21 - (לפנס) מקורי456כןסיאט ארונה ש' - 18שפם ימין תחתון לסורג

531210D26014-16 מקורי910.23כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ניקל אמצעי סורג קדמי

V6F9807571B21 - (לפנס) מקורי258לאסיאט ארונה ש' - 18שפם שמאל תחתון לסורג

V5FF806333GRU21 - מקורי3,142.00לאקופרה פורמנטור - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

156119165V 16 - מקורי1,865.35לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18סורג קדמי

68328702AA17 - (לפנס) מקורי2,505.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22שפם ימין תחתון לסורג

86350G601017-20 סורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,626.90כן

86350D700015-18 מקורי2,987.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי

71190SMGE00

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 06-

125/3D 06-12 'מקורי211.52לאהונדה סיוויק ש

מקורי5,720.00לאלקסוס GS ש' 07-18סורג קדמי - 531013087015

A910888000019 - מקורי771.47לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19קישוט תחתון לסורג קדמי

AH101KI16- חליפי6,559.62לאקאיה אופטימה ש' 16-20מכסה מנוע

AH101VW(ספורטוואן) חליפי2,352.55לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מכסה מנוע -14

AH103CV13- חליפי8,179.81כןשברולט אימפלה ש' 13-18מכסה מנוע

AH104CI13- חליפי2,973.08כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מכסה מנוע

AH106CI19 - חליפי3,916.43כןסיטרואן ברלינגו - 19מכסה מנוע

AH109TO18 - חליפי273.6כןטויוטה קאמרי ש' - 18ציר שמ' למכסה מנוע

AH110HY19 - חליפי2,016.08כןיונדאי אקסנט 19-22מכסה מנוע

AH112KI17 - 5מכסה מנועD/4D 17-22 'חליפי2,920.55כןקאיה ריו ש

7173464R0000017 - (לפנס) קרוסאובר 17-21שפם שמאל תחתון לסורג SX4 מקורי158.4לאסוזוקי

91122FJ05016- ש' 12-17סורג קדמי XV מקורי663לאסובארו

5312205040

פס קישוט אמצעי תחתון לסורג קדמי 

מקורי28.58לאטויוטה אוונסיס 09-14(ניקל) -12

מקורי803.06כןשברולט ספארק - 19סורג קדמי עליון - 4268799619

7211277KA00PG13 - מקורי640.8לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15קישוט ניקל לסורג קדמי

מקורי484.55לאסיטרואן C-1 ש' 14-18סט שפם תחתון לסורג (לפנס) -161222898015

865821J50012- (לפנס) שפם ימין תחתון לסורגi20 12-15 מקורי221כןיונדאי

מקורי608.13כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סורג קדמי תחתון + מסגרת ניקל - 9541550611

(ח) קשוט ימין סורג קדמי -531210215013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי588.66כן15

מקורי334.42לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14סורג קדמי ימין - 15610533310

1HH71TZZAD12 - (לפנס) מקורי620.1לאדודג' ראם 12-19שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי9,237.00כןלקסוס NX ש' 15-23סורג קדמי - 531017813018

A9068800785905116 - סורג קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי2,252.94לא18

מקורי906.65כןאופל אסטרה ש' 08-10סורג קדמי ניקל 1322578008-10

מקורי2,687.22לאוולוו V-40 ש' 13-18סורג קדמי - 3142533116



86553B900014-16 (לפנס) ש' 14-19שפם שמאל עליון לסורג i10 מקורי192כןיונדאי

71122TM8A01ZC(ח) מקורי1,320.88כןהונדה אינסייט 09-14מסגרת לסורג קד' 09-14

V575854643E9DG(קופרה) מקורי1,756.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת ניקל לסורג קדמי - 21

57707FL00017 - (לפנס) מקורי666לאסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם ימין תחתון לסורג

865563Z000(ח) שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -12CW/4D i40 12-15  מקורי35כןיונדאי

86561F100016 - מקורי1,431.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג פנימי אמצעי

531240D02012- מקורי239.39כןטויוטה יאריס ש' 12-13קישוט שמאל לסורג קדמי

852101C420QS(ח) מקורי78כןיונדאי גטס ש' 06-09סך שמש שמאל 06-09

84237872

קישוט ניקל ימין לסורג קדמי - 19 

(PREMIER)19 - מקורי2,034.54לאשברולט בלייזר

71140SMGE0006- (לפנס)5/3שפם ימין תחתון לסורגD 06-12 'מקורי211.52לאהונדה סיוויק ש

86554B900014-16 (לפנס) ש' 14-19שפם ימין עליון לסורג i10 מקורי290לאיונדאי

86350F210016- מקורי3,023.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18סורג קדמי + סמל

AH101RE10 -  3/5מכסה מנועD/CW 10-16 'חליפי1,306.02לארנו מגאן ש

AH104CV15 - חליפי2,886.02לאשברולט ספארק 15-18מכסה מנוע

AH104KI16 - חליפי3,951.22כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מכסה מנוע

AH109HY19 - חליפי3,842.65כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מכסה מנוע

AH10DG20 - חליפי8,124.06כןדודג' ראם - 20מכסה מנוע

AH114IS17 - חליפי3,523.55כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מכסה מנוע

631009HS0A(ח) מקורי3,696.47כןניסאן אלטימה ש' 16-18כנף קד' ימ' - 16

מקורי204.4כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' ימין 08-12 (ח)95953139

86812P200021 - מקורי608.3כןקאיה סורנטו ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

87712P200021 - 'מקורי613.5כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לכנף קד' ימ

28110F200018 - בית פילטר אווירi30 - 18 מקורי759כןיונדאי

86831D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ קד' שמאל

84142G200016 - מקורי323כןיונדאי איוניק ש' 16-20מבודד לכנף קדמית ימין

87772C100015 - 'מקורי1,873.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17קישוט ניקל לכנף קד' ימ

53812YP010(סהרה) מקורי5,042.13כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף קד' שמ' - 20

מקורי1,954.67לאאופל אסטרה ש' 16-19כנף קד' שמ' ללא חור - 3901139016

86812D750019 - מקורי818כןיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי ימין

86812G6BA0(X LINE) 21 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8לא

53811K201021 - 'מקורי4,585.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כנף קד' ימ

87712R211022 - 'מקורי549.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' ימ

מקורי3,111.00לאיונדאי H350 17-18כנף קד' ימ' - 715205900017

86811G6BA0

 X) 21 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8לא

638409196RV 15 - מקורי229.45לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

5.38E+5508-15 'ש' 08-22כנף קד' שמ RX  מקורי5,579.30לאלקסוס

538120H06022 - 'ש' - 22כנף קד' שמ X מקורי2,638.61כןטויוטה אייגו

756010H02022 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' ימ X מקורי1,666.98כןטויוטה אייגו

66323R2000

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי799.5לאקאיה ספורטג' ש' 2222-23

מקורי745.62לאסיטרואן C-3 ש' 17-21תומך לכנף קד' שמ' - 981255238017

537140H020

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

מקורי248.23לאטויוטה אייגו X ש' - 22 22

מקורי1,899.86לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קשת לכנף קד' ימ' - 756011601022

51717394816

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי858.32לאב.מ.וו X3 ש' 1813-21

638417447RV 18 - מקורי543.34כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל



V5E0821106B13-'מקורי1,250.00לאסקודה אוקטביה 13-16כנף קד' ימ

מקורי1,196.82לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין - 538751609022

86811N700021 - מקורי1,526.00כןיונדאי טוסון ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812AT00023 - מקורי555.9לאקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי7,755.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22כנף קד' שמ' - 538124237022

מקורי1,433.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22קשת לכנף קד' שמ' - 756024219022

66311Q005021 - 'כנף קד' שמi20 - 21 מקורי3,258.00כןיונדאי

8641659100HYUNDAI" - 17" סמל כיתוב אחוריH350 17-18 מקורי439כןיונדאי

מקורי360.56כןאופל קורסה ש' 15-19סמל יצרן קדמי - 1339925215

8663XV11- 'מקורי186.58כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13סמל 206 אח

75722TV0E01CIVIC -15 5כיתוב אחוריD 15-16 'מקורי370.16כןהונדה סיווק ש

מקורי270.33כןפיג'ו 208 ש' 12-14סמל אריה אח' -12 (ח)9673873280

86310H9000RIO" - 17" 5סמל כיתוב אחוריD/4D 17-22 'מקורי77.3לאקאיה ריו ש

86310G510019 - מקורי171.3כןקאיה נירו 16-23סמל יצרן אחורי

86311M600019 - 5/סטיישן ש' - 19סמל יצרן אחוריD מקורי181.5לאקאיה סיד

75700TBAA0017- 5סמל יצרן קדמיD 17-22 'מקורי179.97לאהונדה סיווק ש

86326G6100X LINE" - 20 (X LINE)" כיתוב אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי183.5כן

V6C0853675KCWB14- 5כיתוב אחוריD 10-17 'מקורי290כןפולקסווגן פולו ש

98358368DX21 - מקורי563.43כןאופל מוקה ש' - 21סמל יצרן אחורי

סמל קדמי 909750217409-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי313.98כן13

סמל אחורי  909750217909-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי281.89כן13

75722TZAE01JAZZ" - 20" מקורי224.96כןהונדה ג'אז ש' - 20כיתוב אחורי

V510853617AFOD15- מקורי316כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סמל יצרן אחורי

86367G250019 - מקורי2,872.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20סמל יצרן קדמי

8973728690DMAX" 07-11" מקורי281.86לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מדבקה

מקורי503.49לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סמל יצרן אחורי - 906817560019

96788716DX14-  מקורי333.82כןפיג'ו 2008 13-19סמל יצרן אחורי

863002B10010- סמל קדמיIX35 10-15 מקורי275כןיונדאי

V5C6853687739(ח) JETTA -15 מקורי269כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיתוב אחורי

52420744D 20 - 4 ש' - 20סמל יצרן אחוריD/5/SW מקורי260.87כןפורד פוקוס

2048156

 TRANSIT" - 14" סמל כיתוב אחורי

מקורי691.13כןפורד טרנזיט ש' 14-21(קאסטום)

753110D03000-02 מקורי274.86לאטויוטה יאריס ש' 00-02סמל יצרן

1792657

 CUSTUM" - 14" סמל כיתוב אחורי

מקורי606.63כןפורד טרנזיט ש' 14-21(קאסטום)

754310D05007-11 מקורי369לאטויוטה יאריס ש' 07-11סמל אחורי עגול

מקורי185.34לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20סמל יצרן אחורי - 194761320

מקורי232.09לאשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי - 9544142915

863111R10011- 'ש' 11-18סמל לוחית שם דגם אח i25 מקורי222לאיונדאי אקסנט

86300P2200KIA"- 21" מקורי261לאקאיה סורנטו ש' - 21סמל

90890CN00A20 - מקורי332.77כןניסאן מיקרה - 20סמל יצרן אחורי

908925FA0AMICRA" - 20" מקורי389.87כןניסאן מיקרה - 20כיתוב אחורי

86300K701020 - ש' - 20סמל יצרן אחורי i10 מקורי210כןיונדאי

B63B5015317 - 4/5תומך צד ימין לסורג קדמיD 13-18 'מקורי83לאמאזדה 3 ש

DL8V50B5119 - ש' 17-21פס קישוט עליון שמאל לסורג קדמי CX-3 מקורי45.72כןמאזדה

71140TF000009-11 (לפנס) מקורי307.89לאהונדה ג'אז ש' 09-11שפם ימין תחתון לסורג



V6F9853655A9B918 - מקורי151לאסיאט ארונה ש' - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

B5J0853668A9B908-11 מקורי226כןסקודה פביה ש' 08-14סורג קדמי

DN2W50B51

פס קישוט תחתון שמאל לסורג קדמי - 

מקורי46.82כןמאזדה CX-3 ש' 1917-21

GSH75071919 - מקורי847.23לאמאזדה 6  ש' - 19סורג קדמי

GSH7507K0B19 - מקורי767.71כןמאזדה 6  ש' - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

V575853654M9B920 - מקורי693כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי

V575854643D2ZZ20 - מקורי1,495.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת ניקל לסורג קדמי

91121SG28016- מקורי2,333.00לאסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי + מסגרת תחתונה ניקל

מקורי1,132.44כןשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון - 4233805416

91121SG21016-  מקורי1,778.00לאסובארו פורסטר 13-18מסגרת עליונה ניקל לסורג קדמי

863562W00012-  מקורי223לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15קישוט תחתון לסורג קדמי

V5FF853654C04121 - מקורי1,058.00לאקופרה פורמנטור - 21סורג קדמי

V5FA853654C041(קופרה) מקורי1,058.00לאסיאט לאון ש' - 20סורג קדמי - 21

DL3350161A

 4D 10-12 שפם שמאל תחתון לפנס

מקורי77.47כןמאזדה 2 ש' 4D 10-14(ח)

DL3350151A(ח) 4D 10-12 4שפם ימין תחתון לפנסD 10-14 'מקורי19.83כןמאזדה 2 ש

סורג קדמי -531140226013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי624לא15

מקורי1,101.51כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סורג קדמי -15 (ח)1612227880

5XL23TZZAA17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי11,376.90לאשברולט סילברדו - 20סורג קדמי - 8469199520

7174064R01C4817 - קרוסאובר 17-21סורג קדמי SX4 מקורי5,241.60כןסוזוקי

7174152R005PK(פסים) מקורי647.4כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג קדמי 19- 17

V6F9853654D9B921 - מקורי1,187.00כןסיאט ארונה ש' - 18סורג קדמי

84612438(PREMIER) 19 - מקורי12,591.88לאשברולט בלייזר - 19סורג קדמי

מקורי460.72לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון - 9593176713

71174SWWE3109- ש' 08-12ניקל אמצעי עליון שמאל סורג קדמי CR-V מקורי1,149.77לאהונדה

מקורי3,453.22לאשברולט סילברדו - 20תריס עליון לסורג קדמי - 8558773720

91121FG0114/5D  08-10 ש' 08-13סורג קדמי B3 מקורי2,950.00לאסובארו

AH100RE08- חליפי335.56כןרנו סימבול ש' 08-10מכסה מנוע

AH107VW21 - חליפי3,855.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21מכסה מנוע

AH109FI04-06 (ברזל) חליפי1,710.29כןפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06מכסה מנוע

AH113MI08 - חליפי236.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ציר ימ' למכסה מנוע

AH114HY12- מכסה מנועi20 12-15 חליפי1,820.37כןיונדאי

AH115CV17 - חליפי8,181.43כןשברולט טראוורס 17-23מכסה מנוע

AH116FI07- חליפי1,153.53כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11מכסה מנוע

AH118SK13- חליפי4,196.12כןסקודה סופרב ש' 13-15מכסה מנוע

AH11SU09- חליפי3,536.66כןסובארו פורסטר ש' 09-12מכסה מנוע

AH121SK13 - חליפי329.6כןסקודה סופרב ש' 13-15בולם למכסה מנוע ימין=שמאל

AH122HY14- ש' 14-19מכסה מנוע i10 חליפי1,987.00כןיונדאי

AH127SK

 ,AMBITION) 18 - מכסה מנוע

(STYLE18-21 חליפי3,213.00כןסקודה קארוק

AH130FO06- חליפי444.53כןפורד פוקוס ש' 06-08מוט קישור צילינדר מ.מנוע

AH131FO07-10 חליפי1,368.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13מכסה מנוע

AH135TO20 - חליפי1,092.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21תושבת פס קישוט למכסה מנוע

AH136MA-08 חליפי66.11כןמאזדה 6  ש' 08-13ציר שמ' למכסה מנוע

AH137SZ16 - חליפי2,087.07כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מכסה מנוע

AH138SZ17 - קרוסאובר 17-21מכסה מנוע SX4 חליפי2,206.02לאסוזוקי

AH144FO18 - חליפי9,426.39כןפורד מוסטנג 18-22מכסה מנוע

AH145HY21 - חליפי5,266.80כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מכסה מנוע



AH149PE17-20 חליפי5,225.43כןפיג'ו 3008 17-21מכסה מנוע

AH14CV03-04 4מכסה מנועD 03-10 'חליפי1,306.02לאשברולט אופטרה ש

AH14HY00-05 חליפי4,462.40כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05מכסה מנוע

AH14NI01- חליפי46.62כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03ציר ימ' למכסה מנוע

AH150FO19 - חליפי6,079.42כןפורד אדג' ש' - 19מכסה מנוע

AH15IS97-02 חליפי1,961.92לאאיסוזו איפון ש' 97-02מכסה מנוע

AH15SU19 - חליפי5,889.32כןסובארו פורסטר - 19מכסה מנוע

AH15VO15 - ש' 15-22מכסה מנוע XC90 חליפי15,717.28כןוולוו

AH161NI11- חליפי284.6כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ציר שמ' למכסה מנוע

AH179MA15 - 4ציר ימ' למכסה מנועD/5D 15-21 'חליפי120.92כןמאזדה 2 ש

AH180MA17 - ש' 17-22מכסה מנוע CX-5 חליפי2,263.95כןמאזדה

AH183MA17 - ש' 17-22ציר ימ' למכסה מנוע CX-5 חליפי58.5כןמאזדה

AH185NI17 - חליפי5,182.59כןניסאן קשקאי ש' 14-20מכסה מנוע

AH189FO11- חליפי150.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14ציר ימ' למכסה מנוע

AH192NI20- חליפי4,631.94כןניסאן ג'וק - 20מכסה מנוע

AH198TO16 - חליפי2,900.21כןטויוטה פריוס ש' 16-20מכסה מנוע

AH201HO17 - 5ציר ימ' למכסה מנועD 17-22 'חליפי271.19כןהונדה סיווק ש

AH206TO15 - חליפי557.16כןטויוטה היילקס ש' 15-21מנעול מכסה מנוע

AH207HO09 - חליפי291.07כןהונדה ג'אז ש' 09-11מנעול מכסה מנוע

מקורי1,381.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538764214022

6PZ81GXHAD21 - 'מקורי1,113.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22קשת לכנף קד' שמ

מקורי4,762.01לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23כנף קד' שמ' - 538120805021

מקורי1,778.56לאקאדילאק XT5 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ' - 8409606717

609000644AA23 - 'מקורי743.81לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23קשת לכנף קד' ימ

LR061823(ספורט) מקורי8,693.62לארובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' ימ' - 14

54650BYBA021 - 'מקורי1,073.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21בולם זעזועים קד' שמ

V5E0809957D13-מקורי479לאסקודה אוקטביה 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

55079293AI14 - מקורי1,646.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

A118881030017 - 'כנף קד' שמ

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי6,585.00לא-19

86811Q040022 - מקורי1,068.00לאיונדאי באיון ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל

54650K200020 - 'מקורי1,284.00לאיונדאי וניו - 20בולם זעזועים קד' שמ

87711GI000CA21 - 'ש' - 21קשת לכנף קד' שמ EV 5 מקורי369לאיונדאי איוניק

66321C825015 - 'כנף קד' ימi20 15-20 מקורי3,258.00לאיונדאי

מקורי2,043.79לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177729437413

מקורי3,455.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19כנף קד' ימ' - 538010221019

52151851(LIMITED PLUS) 22 - 'מקורי4,086.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כנף קד' ימ

A247881010120 - 'ש' - 20כנף קד' שמ GLB מקורי13,173.78לאמרצדס

A253880021815 - 'כנף קד' ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,922.50לאש' 15-21

מקורי998.46לאאופל מוקה 14-16כנף קד' עם חור ימ' - 2598123114

V6V0809957B15- מקורי475לאסקודה פביה ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי4,032.40לאסאנגיונג רקסטון - 18כנף קד' שמ' - 518113600018

07BBP852111B4/5D -09 '4/5כנף קד' ימD 09-13 'מקורי1,084.29לאמאזדה 3 ש

BBP852211B4/5D 09- '4/5כנף קד' שמD 09-13 'מקורי936.67לאמאזדה 3 ש

638445096R22 - מקורי665.8לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22ביטנה קדמית לכנף קדמי ימין



A253880021815 - 'כנף קד' ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,446.64לאש' 15-21

מקורי2,198.31לאאופל גרנדלנד X - 18כנף קד' ימ' - 9552566418

מקורי5,799.76לאב.מ.וו 400 ש' 14-22כנף קד' שמ' 4135743844114-17

KD5351W30C12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף קד' שמ CX-5 מקורי459.94לאמאזדה

B45A52211B13- '4/5כנף קד' שמD 13-18 'מקורי881.58לאמאזדה 3 ש

B45A56130H13-16 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 13-18 'מקורי308.4לאמאזדה 3 ש

GHP934900C(ח) בולם זעזועים קד' שמ' 13-16

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי756.07כן18

B45A34700B13- '4/5בולם זעזועים קד' ימD 13-18 'מקורי419.19לאמאזדה 3 ש

V5TA839016M15 - מקורי1,173.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון נעילה דלת אח ימין

V5TB837015C15 - מקורי797לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון נעילה דלת קד שמאל

879090D59114- 'מקורי655.06לאטויוטה יאריס ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית שמ

86391B200014- מקורי98.9לאקאיה סול ש' 14-18טפט לדלת אח' ימין

877322W000CA12- 'מקורי1,384.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לדלת אח' ימ

801000704R16- מקורי3,925.81לארנו קדג'אר 16-20דלת קדמית ימין

8201700230

סט פסי קישוט לדלתות קדמיות + 

מקורי1,003.87לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23אחוריות ימין + שמאל - 18

86392B200014- מקורי74.9לאקאיה סול ש' 14-18טפט עליון לדלת אח' ימין

DB3B69121B17-18 'ש' 17-21מראה חיצונית ימ CX-3 מקורי1,073.58כןמאזדה

A117730020513-19 'דלת אח' ימ

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי7,900.00לא13-19

7753054GA0Z2S(ח) 5/4פס קישוט לדלת קד' ימ'   -05D 05-07 'מקורי397.2כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי1,943.67כןשברולט ספארק 15-18מראה חיצונית שמ' - 4244319815

87660J7000WK20 - מקורי484.8לאקאיה אקס סיד - 20משולש המשך מראה ימין

מקורי139.26לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22צופר צליל גבוה - 2330342816

808184CA0B15 - טרייל ש' 15-23טפט לדלת קד' ימין X מקורי288.93כןניסאן

GML8669302717 - 4/5אנטנה לרדיוD 13-18 'מקורי411.38לאמאזדה 3 ש

877503E500(ח) מקורי1,391.00כןקאיה סורנטו ש' 07-09פס קישוט לדלת אח' שמ' 07-09

מקורי1,339.42כןשברולט ספארק - 19מראה חיצונית שמ' - 4269954619

D10E50M30A17 - ש' 17-21טפט לדלת אח' ימין CX-3 מקורי286.69כןמאזדה

822839208R13 - מקורי618.34כןרנו קפצ'ור ש'  13-22טפט לדלת אח' ימין

79390A7000(ח) מקורי103.7כןקאיה פורטה 13-18מעצןר דלת קד' ימין -13

821201J000(ח) אטם לדלת (גומי גשם) קד' ימין -12i20 12-15 מקורי421.05כןיונדאי

מקורי370.11כןטויוטה קורולה ש' 08-10גומי גשם אח' ימין -757301230008

V8F0857527GRU-12 'ש' 12-19כיסוי מראה חיצונית שמ A3 מקורי948לאאודי

8982688361V 12 - 'מקורי5,215.73לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת קד' שמ

A205720010514 - 'דלת קד' שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי7,788.00לא14-21

מקורי3,580.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22דלת קד' שמ' - 137774400022

68361476AC20 - 'מקורי12,677.00לאדודג' ראם - 20מראה חיצונית ימ

B63B691N12M17 - 4/5כיסוי למראה חיצונית ימיןD 13-18 'מקורי167.3כןמאזדה 3 ש

82611A7000WK13- 'מקורי78.1לאקאיה פורטה 13-18ידית פנ' לדלת אח' שמ

828764852R16 - 'מקורי475.75כןרנו קדג'אר 16-20פס קישוט לדלת אח' ימ

828184EA0A14 - מקורי173.36כןניסאן קשקאי ש' 14-20טפט אחורי לדלת אחורית ימין

82871BR01A

פס קישוט לדלת אח' שמ' -10 (5 

מקורי208.85לאניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות)

66311Q500020 - 'מקורי2,749.70כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף קד' שמ

86811S800021 - מקורי1,747.00כןיונדאי פאליסייד - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

86811Q500020 - מקורי1,017.10כןקאיה סלטוס ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

74100T5AG0015- מקורי996.07לאהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

28220F200016 - מקורי870כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מיכל אבק



66320G300018 - 'כנף קד' ימi30 - 18 מקורי2,587.00לאיונדאי

SU001A972921 - 'מקורי2,125.38כןטויוטה פרואייס סיטי - 21כנף קד' ימ

6CE82TZZAH18 - 'מקורי2,535.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22קשת לכנף קד' ימ

SU001A973021 - 'מקורי4,778.49לאטויוטה פרואייס סיטי - 21כנף קד' שמ

84169D700015 - 'מקורי393כןיונדאי טוסון ש' 15-20מבודד לכנף קד' ימ

84141G200016 - מקורי323כןיונדאי איוניק ש' 16-20מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי231.64כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן בוץ קד' ימין - 898077272012

מקורי1,374.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פס קישוט לכנף קד' ימ' - 756017601019

54650H875018 - 'מקורי867.9כןקאיה סטוניק - 18בולם זעזועים קד' שמ

86811D750019 - מקורי818כןיונדאי טוסון ש' 15-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

60690T5RA00ZZ15 - 'מקורי400.2כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך לכנף קד' שמ

86812Q000021 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 - 21 מקורי936כןיונדאי

מקורי2,836.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18כנף קד' שמ' - 538023320018

66311H845018 - מקורי2,779.50לאקאיה סטוניק - 18כנף קד' שמ' עם חור

87712R2010(URBAN) 22 - 'מקורי915.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' ימ

87711R2010(URBAN) 22 - 'מקורי915.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף קד' שמ

538750H09022 - ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין X מקורי1,464.31כןטויוטה אייגו

86811DB00022- מקורי794.1לאקאיה נירו פלוס - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל

91069001009K8319 - מקורי480.72לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19קישוט לכנף קדמית ימין

86811J9CA021 - מקורי928לאיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311K2000V 20 - 'מקורי1,986.00כןיונדאי וניו - 20כנף קד' שמ

66321K2000V 20 - 'מקורי1,986.00לאיונדאי וניו - 20כנף קד' ימ

66321AT00023 - 'מקורי2,461.20לאקאיה נירו 16-23כנף קד' ימ

66321N900021 - 'מקורי3,086.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף קד' ימ

86812N700021 - מקורי1,526.00כןיונדאי טוסון ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,899.86לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קשת לכנף קד' שמ' - 756021601022

מקורי239.28כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט לכנף קד' ימ' - 2X4 12 (ח)8981779583

5761161P0000011- 'מקורי1,157.30לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16כנף קד' ימ

מקורי1,666.98לאטויוטה BZ4X ש' - 22קשת לכנף קד' ימ' - 756014219022

V5G0853675D2ZZTDI" - 16" מקורי270לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20סמל כיתוב אחורי

מקורי79.65כןפורד קוגה ש' 13-18סמל קדמי -520787313

863411J00009- 'סמל 1.6 אחi20 09-12 מקורי192כןיונדאי

V5G0853675APCWB

 - "BLUEMOTION" סמל כיתוב אחורי

מקורי316לאפולקסווגן קאדי ש' 1616-20

מקורי551.04כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל יצרן קדמי שחור - 2337366618

84358804

סמל כיתוב בדלת קדמית ימין - 20 

מקורי466.1כןשברולט סילברדו - 20"2500"

908906UA0A21 - מקורי312.65כןניסאן קשקאי ש' - 21סמל יצרן אחורי

86330A5000"HYUNDAI" סמל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי122לא/סטישין

98284029DXGT LINE" - 20" מקורי224.04לאפיג'ו 208 ש' - 20כיתוב אחורי

B5L085368773910- 'אח "YETI" מקורי165לאסקודה יטי 10-13סמל

754310H010'מקורי144.38כןטויוטה אייגו ש' 12-14סמל יצרן אח

86312K200020 - "1.6" מקורי177כןיונדאי וניו - 20כיתוב אחורי

7543142180RAV4" - 19" ש' - 19סמל כיתוב אחורי RAV-4 מקורי287.62לאטויוטה

מקורי1,286.20כןשברולט טראוורס 17-23סמל יצרן אחורי - 8404609817

863102W00012- אחורי SANTA FE מקורי229כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15סמל

A176817001616 - סמל יצרן אחורי

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי382.13לא18

D651517305D 07-11 5סמל יצרן אחוריD 07-14 'מקורי56.73לאמאזדה 2 ש

D652517105D 07-11 אחורי "MAZDA" 5סמלD 07-14 'מקורי37.57לאמאזדה 2 ש



7544312B00

 HYBRID SYNERGY סמל אחורי

DRIVE  -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי268.3לא15

42764316

 TRAILBLAZER" - 20" סמל אחורי

(ACTIV Z)20 - 'מקורי282.4לאשברולט טריילבלייזר ש

A000817950020 - סמל יצרן קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי306.94לאש' 15-20

GS1D5172103- מקורי33.81לאמאזדה 6 ש' 03-07סמל 6 במטען

DN5651710"MAZDA" 4סמל אחוריD 10-14 'מקורי38.6כןמאזדה 2 ש

7415A09405-10 ניקל GRANDIS מקורי159לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סמל

7544147021

כיתוב אחורי HYBRID SYNERGY ש 

מקורי120לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-13-18

KA0G50721A17 - ש' 17-22תושבת סמל יצרן קדמי CX-5 מקורי87.9לאמאזדה

86300E600015- מקורי78כןיונדאי סונטה ש' 15-17סמל יצרן קדמי

93079SJ010SUBARU" - 19" מקורי723לאסובארו פורסטר - 19סמל כיתוב אחורי

MN14601807-11 'סמל יצרן קד

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי257לא15

BHN15177113- אחורי SKY ACTIVE 4/5סמלD 13-18 'מקורי183.15כןמאזדה 3 ש

מקורי181.94לאאם ג'י EHS ש' - 21סמל יצרן אחורי - 1043307521

98038000DXC4 14-  ש' 14-16כיתוב C-4 מקורי309.13כןסיטרואן פיקסו

D09W517305D 15- 4סמל יצרן אחוריD/5D 15-21 'מקורי166.62לאמאזדה 2 ש

AL301MA11 - חליפי680.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס אחורי ימ'  אדום

AL306TO5D 19 - '5פנס אחורי ימD/SW 19 - 'חליפי2,506.02לאטויוטה קורולה ש

AL309NI09-  חליפי806.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL312SZ06 - חליפי1,360.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי ימין

AL314TO21 - חליפי5,600.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי שמ' לד

AL322NIחליפי1,596.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL328HY11-13 ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 חליפי1,396.02כןיונדאי אקסנט

AL331ME07-10 -פנס ראשי ימין

מרצדס 211 קלאס E  ש' 07-

חליפי1,640.02לא10

AL336BM06- ש' 05-09פנס ערפל קדמי שמאל X3 חליפי281.95לאב.מ.וו

AL33HY03- חליפי620.02לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס ראשי ימין

AL343CI04-07 חליפי986.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס ראשי שמאל

AL344MI15 - 'חליפי956.02לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס אחורי ימ

AL346MA92-97 '4פנס אחורי שמD 92-97 'חליפי132.02לאמאזדה 323 סדן ש

AL34IS07-09 (2 נורות ) חליפי1,106.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס ראשי ימין מפואר

AL350ME16 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי148.02לא18

AL351MI93-97 'חליפי86.02לאמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97פנס איתות קד' ימ

AL357NI13- חליפי936.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ראשי ימין

AL358CI'ש' 02-04פנס אחורי ימ C-5 חליפי386.02לאסיטרואן

AL373BM11 - ש' 11-12פנס ראשי שמאל קסנון X5 חליפי6,010.20לאב.מ.וו

AL377AU12 -ש' 11-18פנס אחורי שמ' עליון Q3 חליפי1,036.02לאאודי

AL382CI09 -  ש' 09-11פנס ראשי ימין C-5 חליפי1,560.02לאסיטרואן

AL387CI10 - חליפי196.02לאפיג'ו 3008 10-16פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

AL388BM12 - חליפי2,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי ימין + מנוע

AL394ME06-09(ללא ערפל) פנס ראשי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,206.02לא18

AL394NIטרייל ש' 03-04פנס ראשי ימין X חליפי1,306.02לאניסאן



AL396AU5D 13 - 'ש' 12-19פנס אחורי חיצוני ימ A3 חליפי1,306.02לאאודי

AL398MA02-04 חליפי650.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס ראשי שמאל

AL39IS

פלסטיק איתות ימ' קד' (במגן)97-00 

חליפי44.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02מרובע

AL407HY11- ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין i25 חליפי386.02כןיונדאי אקסנט

AL410MI15 - חליפי8,608.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי ימין לד

AL411MI20 - חליפי4,106.02כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ראשי ימין

AL412PE90-96 חליפי92.79לאפיג'ו 205 ש' 84-98פנס איתות קד' שמ' לבן

AL415MIV 20 - חליפי1,806.02לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי ימין

AL416MA4D 02-04 'חליפי286.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס אחורי ימ

AH10CV04-07 חליפי1,704.11כןשברולט מאליבו ש' 04-07מכסה מנוע

AH10DC17 - חליפי164.92כןדאצ'יה לוגאן 17-18ציר ימ' למכסה מנוע

AH10GM03-08 חליפי3,206.02לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08מכסה מנוע

AH111KI11 - 5ציר ימ' למכסה מנועD 11-16 חליפי127כןקאיה פיקנטו

AH113FI06-10 חליפי1,519.41כןפיאט דובלו ש' 03-10מכסה מנוע

AH116RE16 - חליפי1,754.20כןרנו טווינגו ש' 16-18מכסה מנוע

AH117MI00-07 חליפי81.29כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07ציר ימ' למכסה מנוע

AH11DC17 - חליפי179.39כןדאצ'יה לוגאן 17-18ציר שמ' למכסה מנוע

AH120RE20 - חליפי4,503.79כןרנו מאסטר ש' 09-22מכסה מנוע

AH122FI08- 3מכסה מנועD 08-20 500 חליפי1,877.00כןפיאט

AH125TO19 - 4ציר שמ' למכסה מנועD 19 - 'חליפי244.8כןטויוטה קורולה ש

AH126HY15 - חליפי3,289.49כןיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה מנוע

AH127TO19 - 5מכסה מנועD/SW 19 - 'חליפי4,992.25כןטויוטה קורולה ש

AH133SK20 - חליפי3,680.02לאסקודה אוקטביה ש' - 20מכסה מנוע

AH134HY15 - חליפי405.98כןיונדאי סונטה ש' 15-17ציר שמ' למכסה מנוע

AH13FO20 - 4 ש' - 20מכסה מנועD/5/SW חליפי4,485.74כןפורד פוקוס

AH140FO08-11 חליפי229.69כןפורד פוקוס ש' 08-11פס קישוט ניקל למכסה מנוע

AH143FO08- חליפי156.38כןפורד מונדאו ש' 08-12פס קישוט למכסה מנוע

AH145FO08- חליפי157.75כןפורד מונדאו ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH14KI06-09 חליפי1,789.77כןקאיה ספורטג' ש' 06-09מכסה מנוע

AH154FO10- ש' 06-14מכסה מנוע S-MAX חליפי3,560.02לאפורד

AH155FO13-16 חליפי1,774.71כןפורד קוגה ש' 13-18מכסה מנוע עם חורים לשפריצר

AH156MA13- מכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי2,951.19כן18

AH160VW11- חליפי2,562.75כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15מכסה מנוע

AH16KI07-11 חליפי2,172.93כןקאיה ריו ש' 07-12מכסה מנוע

AH16SU13- חליפי4,037.50כןסובארו אימפרזה 13-16מכסה מנוע

AH171NI15 - טרייל ש' 15-23מכסה מנוע X חליפי4,195.05כןניסאן

AH172NI15 - חליפי1,045.68כןניסאן אלמרה ש' 15-17מכסה מנוע

AH178MA15 - 4ציר שמ' למכסה מנועD/5D 15-21 'חליפי120.92כןמאזדה 2 ש

AH179TO10-11 חליפי360.42כןטויוטה פריוס ש' 07-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH17CV08- חליפי2,192.92כןשברולט מאליבו ש' 08-12מכסה מנוע

AH181NI17 - חליפי1,588.00כןניסאן סנטרה ש' 17-19מכסה מנוע

AH185TO13-חליפי503.59כןטויוטה קורולה ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

AH187HO09 - חליפי2,494.74כןהונדה ג'אז ש' 09-11מכסה מנוע

AH187NI17 - חליפי599.3כןניסאן סנטרה ש' 17-19ציר ימ' למכסה מנוע

AH187TO08 -חליפי132.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מגן מנוע אחורי

AH11MI13- חליפי3,168.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מכסה מנוע

AH120SK15 - חליפי3,087.50כןסקודה פביה ש' 15-21מכסה מנוע

AH124CV18 - חליפי306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר ימ' למכסה מנוע



AH125FO06-08 חליפי1,506.02לאפורד פוקוס ש' 06-08מכסה מנוע

AH126FI(משפחתי ) 500L 13- 500 ש' 13-17מכסה מנועL חליפי2,666.69כןפיאט

AH126TO19 - 4ציר ימ' למכסה מנועD 19 - 'חליפי244.8כןטויוטה קורולה ש

AH129HY16 - חליפי2,555.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מכסה מנוע

AH129KI20 - חליפי5,279.49כןקאיה סלטוס ש' - 20מכסה מנוע

AH12CV03-06 חליפי2,819.21כןשברולט אפיקה ש' 03-06מכסה מנוע

AH12DC21 - חליפי3,727.88כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מכסה מנוע

AH12TO2/4WD 98-02 חליפי1,906.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01מכסה מנוע

AH131HY16 - חליפי304.49כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר ימ' למכסה מנוע

AH132MA13- 4/5מכסה מנועD 13-18 'חליפי2,256.02לאמאזדה 3 ש

AH135MA12- ש' 12-16מכסה מנוע CX-5 חליפי2,286.14כןמאזדה

AH137FO06-10 חליפי411.1כןפורד אקספלורר ש' 06-11מנעול מכסה מנוע

AH13CH14-20 חליפי7,578.86כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מכסה מנוע

AH13NI19 - חליפי5,601.20כןניסאן אלטימה ש' - 19מכסה מנוע

AH147PE12- חליפי2,380.49לאפיג'ו 107 ש' 08-14מכסה מנוע

AH14CH14 -18 חליפי9,354.76כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מכסה מנוע

AH162MA13- 4/5ציר ימ' למכסה מנועD 13-18 'חליפי102.54כןמאזדה 3 ש

AH162NI11- חליפי284.6כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13ציר ימ' למכסה מנוע

AH175NI15 - טרייל ש' 15-23תושבת מנעול מכסה מנוע X חליפי350.22כןניסאן

AH182MA17 - ש' 17-22ציר שמ' למכסה מנוע CX-5 חליפי58.5כןמאזדה

AH183PE15- חליפי1,995.72כןפיג'ו 108 ש' 15-20מכסה מנוע

AH186HO12- 4מנעול מכסה מנועD 12-17 'חליפי378.18כןהונדה סיווק ש

AH186TO13- חליפי504.9כןטויוטה קורולה ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע

AH18IS03-06 חליפי2,306.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07מכסה מנוע

AH18TO10- חליפי531.66כןטויוטה קאמרי ש' 07-11כיסוי מגן מנוע תחתון ימין

AH191HO12- 4מכסה מנועD 12-17 'חליפי2,087.66כןהונדה סיווק ש

AH192VW13-חליפי283.44כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ציר ימ' למכסה מנוע

AH193VW13-חליפי283.44כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ציר שמ' למכסה מנוע

AH194HO15 - חליפי2,560.02לאהונדה ג'אז ש' 15-19מכסה מנוע

AH199TO15 - חליפי460כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט למכסה מנוע שחור

AH19HY4D 04-07 חליפי1,706.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07מכסה מנוע

AH1DG07-09 חליפי5,319.20כןדודג' קאליבר 07-09מכסה מנוע

AH205HO15 - חליפי299.07כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר שמ' למכסה מנוע

AH208TO17 - ציר ימ' למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי382.5כן22

AH20CV07-10 פס קישוט למכסה מנוע

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי352.46כן

AH24AL10- חליפי1,916.00כןאלפא מיטו 10-16מכסה מנוע

AH25KI09- חליפי120.16כןקאיה פורטה 09-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH27TO5D 03-06 5מכסה מנועD 03-04 חליפי1,056.02לאטויוטה קורולה רנקס

AH293VW11- חליפי306.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ציר ימ' למכסה מנוע

AH299VW17-19 חליפי7,064.38לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מכסה מנוע

AH304VW04 - חליפי350כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09מכסה מנוע

AH31SZ02- 4/5מכסה מנועD 02-04 'חליפי1,506.02לאסוזוקי ליאנה ש

AH32KI13- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18מכסה מנועD חליפי3,961.12כןקאיה סיד

AH32SZ06-10 חליפי1,654.82כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מכסה מנוע

AH36SE13 - חליפי3,039.66לאסיאט מיי ש' 13-18מכסה מנוע

AH38CV12- חליפי1,303.96כןשברולט סילברדו 07-12פס קישוט למכסה מנוע



AH3MEALUMINIUM 11- מכסה מנוע

מרצדס  JEEP ML166 ש' 13-

חליפי9,806.02לא14

AH40HY(2.7) 06- חליפי2,380.49לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מכסה מנוע

AH46CI02-05 ש' 02-09מכסה מנוע C-3 חליפי2,680.30כןסיטרואן

AH47ME09-11 -חליפי5,506.02לאמרצדס 212  ש' 09-11מכסה מנוע

AH48AU16 - ש' 16-19מכסה מנוע A4 חליפי8,306.02לאאודי

AH49MA02-04 חליפי1,506.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04מכסה מנוע

AH4BMF30  12- חליפי4,028.85כןב.מ.וו 300 ש' 09-11מכסה מנוע

AH50MA99-04 חליפי76.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04ציר ימ' למכסה מנוע

AH51MI93-97 חליפי49.51לאמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97ציר ימ' למכסה מנוע

AH52CI05-08 ש' 05-10מכסה מנוע  C-4 חליפי3,586.30כןסיטרואן

AH54TO03-07 4ציר שמ' למכסה מנועD 03-04 'חליפי86.07כןטויוטה קורולה ש

AH56CI05- ש' 05-08מכסה מנוע C-5 חליפי3,326.42כןסיטרואן

AH57HO99-00 4מכסה מנועD 96-00 'חליפי1,564.02לאהונדה סיוויק ש

AH57MI00-07 חליפי5,468.11כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07מכסה מנוע

AH57PE12- חליפי2,586.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14מכסה מנוע

AH57TO00-02 חליפי60.4לאטויוטה יאריס ש' 00-02ציר ימ' למכסה מנוע

AH58ME06- מכסה מנוע

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,930.62כן18

AH5HO96-98 4מכסה מנועD 96-00 'חליפי1,133.92לאהונדה סיוויק ש

AH62MA03-06 ש' 03-06פס קישוט למכסה מנוע B2500 חליפי455.42לאמאזדה

AH64BM12- ש' 10-12מכסה מנוע X3 חליפי6,255.57כןב.מ.וו

AH64HO01-04 4פס קישוט ניקל למכסה מנועD 01-06 'חליפי544.46כןהונדה סיווק ש

AH64MA03-06 ש' 03-06מכסה מנוע B2500 חליפי790.55כןמאזדה

AH64SU03-05 מכסה מנוע

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי1,787.96כן08

מקורי1,388.99לאב.מ.וו X3 ש' 13-21ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 5171744568218

66321GI00021 - 'ש' - 21כנף קד' ימ EV 5 מקורי2,834.00כןיונדאי איוניק

543029903R18 - 'מקורי764.96לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בולם זעזועים קד' שמ

8975497422(  LS+, LS, LSE) 21 - 'מקורי2,494.88לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' שמ

V5E0809958C13-מקורי479לאסקודה אוקטביה 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי9,725.19לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כנף קד' ימ' - 5165737354213

68306752AA15 - 'מקורי3,490.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18כנף קד' שמ

86811AA00021 - מקורי1,196.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

66328AA000

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי165כןיונדאי אלנטרה ש' - 2121

66321Q045022 - 'מקורי2,886.00כןיונדאי באיון ש' - 22כנף קד' ימ

87712Q040022 - 'מקורי1,218.00לאיונדאי באיון ש' - 22קשת לכנף קד' ימ

87711Q040022 - 'מקורי1,218.00כןיונדאי באיון ש' - 22קשת לכנף קד' שמ

663211M04009-12 'מקורי978לאקאיה פורטה 09-12כנף קד' ימ

53851F402017 - מגן בוץ קד' ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי895.28כן22

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538066012018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,261.08כן21

8976485560

בולם זעזועים קד' ימ' = שמ' - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי988.19לאאיסוזו די. מקס ש

53908KK02015 - 'מקורי404.35כןטויוטה היילקס ש' 15-21תומך לכנף קד' שמ

960178918R15 - 'מקורי540.35כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט לכנף קד' שמ

89754974612X4 21 - מקורי2,243.04לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' שמ' עם חור

8975497410V 21 - 'מקורי2,386.27לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' ימ



A253880011815 - 'כנף קד' שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי5,446.64לאש' 15-21

5407605QR0188322 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' שמ E-HS9 מקורי1,200.00לאהונגצ'י

F31011CAAA14 - 'ש' 14-18כנף קד' שמ QX70 מקורי3,068.64לאאינפיניטי

מקורי4,417.00כןלקסוס UX200 ש' - 19כנף קד' שמ' - 19 (ח)5380276030

LR061824(ספורט) מקורי8,692.95לארובר רנג' רובר ש' 11-21כנף קד' שמ' - 14

C5135211110- 'מקורי535.11לאמאזדה 5 ש' 10-18כנף קד' ימ

89754974712X4 21 - מקורי2,386.27לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' ימ' ללא חור

C51356130B10- מקורי611.46לאמאזדה 5 ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי ימין

C51356140B10- מקורי611.46לאמאזדה 5 ש' 10-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

KD5356140E12- ש' 12-16ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-5 מקורי410.57לאמאזדה

BBM234900C(ח) 4/5בולם זעזועים שמאל -09D 09-13 'מקורי435.05כןמאזדה 3 ש

מקורי2,449.43לאאופל מוקה ש' - 21כנף קד' ימ' - 983482458021

DB2M56131B15-19 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD/5D 15-21 'מקורי181.34כןמאזדה 2 ש

AL423ME11 - פנס ראשי ימין קסנון

מרצדס W221 קלאס S ש' 08-

חליפי9,306.02לא13

AL438MA4D 04-06 '4פנס אחורי שמ' פנD 04-09 'חליפי306.02לאמאזדה 3 ש

AL43FO11- מחזיר אור במגן אחורי ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי168.02כן

AL442MIחליפי560.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פנס ראשי ימין

AL449MI'חליפי2,306.02לאמיצובישי ספייס ווגן ש' 92-02פנס איתות קד' שמ

AL457MA06-07 'חליפי356.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי שמ

AL45ISV 12 - 'חליפי1,506.02כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי ימ

AL460MA07-08 '4פנס אחורי שמD 04-09 'חליפי286.02כןמאזדה 3 ש

AL461MI96-01 חליפי560.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פנס ראשי שמאל

AL462MA06-07 חליפי1,506.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס ראשי ימין

AL465MI04-08 (אדום) 'חליפי486.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס אחורי ימ

AL476CV13- חליפי4,306.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15פנס ראשי שמאל

AL479CI10 -  ש' 10-16פנס ראשי ימין C-3 חליפי996.02לאסיטרואן

AL480CI10 - פיקסו ש' 10-18פנס ראשי שמאל C-3 חליפי996.02לאסיטרואן

AL480SU

פנס אחורי ימ' אדום+אפור (שקוף) 06-

07

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי986.02לא08

AL484CV14-'חליפי1,506.02לאשברולט אימפלה ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL485CV14-'חליפי1,506.02לאשברולט אימפלה ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL485SU06-07 פנס ראשי שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי2,106.02לא08

AL489SU5D ש' 08-13פנס אחורי שמ' חיצוני B3 חליפי756.02לאסובארו

AL491ME19 - חליפי2,256.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי שמאל

AL495TO98-01(אפור)'חליפי168.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01פנס איתות קד' ימ

AL499CI13 - חליפי995כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL4CA

קישוט לפנס צד קדמי שמאל (בכנף) -

10SRX 10-13 חליפי748.02כןקאדילאק

AL503SU16 - חליפי1,956.02לאסובארו פורסטר 13-18פנס ראשי ימין

AL505CV14 - חליפי456.02לאשברולט ספארק 11-15פנס ערפל קדמי ימין

AL50HY4D 04- 'חליפי476.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פנס אחורי ימ

AL515CV08 - 'חליפי286.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12שפם תחתון פנס אח' שמ

AL519HO15- ש' 15-18פנס אחורי ימין חיצוני HRV חליפי2,386.02לאהונדה

AL522CV09 - 'חליפי1,360.02לאשברולט טראוורס 09-11פנס אחורי שמ

AL525CV13-15 (בכנף) חליפי60.02לאשברולט ספארק 11-15פנס צד קדמי ימין

AL525TO4D 03-04 '4פנס אחורי שמD 03-04 'חליפי570לאטויוטה קורולה ש

AL526NI10 -'חליפי586.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי ימ' פנ



AL527NIR=L 10- חליפי436.02לאניסאן ג'וק 10-14פנס ערפל קדמי

AL530PEL=R -98 (בכנף) חליפי56.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס צד קדמי

AL534NI13- 'חליפי720.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי שמ

7232280J0008- 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי499.8לאסוזוקי

A1728800107V 13 - 'כנף קד' שמ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי9,921.99לא19

מקורי2,444.75כןאופל מוקה ש' - 21כנף קד' שמ' - 983482488021

KB7W5211117 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ CX-5 מקורי1,103.15כןמאזדה

KB7W51W20E17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ CX-5 מקורי459.94כןמאזדה

D10E56130B17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין CX-3 מקורי247.1לאמאזדה

7407A64518 - 'מקורי2,253.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי2,509.88לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פס קישוט לכנף קד' שמ' - 5177731984315

KB7W51W70B17 - 'ש' 17-22פס קישוט תחתון לכנף קד' ימ CX-5 מקורי593.29לאמאזדה

51717260725

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי1,179.25לאב.מ.וו 300 ש' 12-18 13

10292951SEPP18 - 'ש' 18-23כנף קד' שמ ZS מקורי1,694.84לאאם ג'י

BBM234300A(ח) 4/5משולש קדמי ימין תחתון -09D 09-13 'מקורי434.49כןמאזדה 3 ש

מקורי5,204.52לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כנף קד' שמ' 4135726732313-17

מקורי360לאטויוטה קורולה ש' 4D 05-07ביטנה לכנף קד' ימ' -05 עם אוורור5387512330

מקורי1,194.59לאאופל קורסה ש' - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 982946468020

מקורי481.6לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פס קישוט לכנף קד' שמ' -503507060022

LR061384(ספורט) מקורי6,677.92לארובר דיסקברי 5 ש' -16כנף קד' שמ' - 14

מקורי1,152.53לאשברולט ספארק 11-15כנף קד' שמ' (ללא פנס צד) -9597732411

631002841R14- מקורי1,546.84לארנו קליאו סטיישן 14-18כנף קדמית ימין

מקורי1,546.27כןאלפא מיטו 10-16ביטנה לכנף קדמי ימין -5051627610

631015392R4D 17 - 4 ש' 17-23כנף קדמי שמאלD מקורי1,954.93כןרנו גרנד קופה

מקורי508לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -5188564510

631011341R09- '4כנף קד' שמD 09-15 'מקורי848.81לארנו פלואנס ש

638416358R15- מקורי967.56לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי433.54לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי ימין 1072978218-21

57110FE040(ח) כנף קד' ימ' 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי2,013.00כן08

V7P6821106E11- 'מקורי3,814.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כנף קד' ימ

7840AS11- 'ש' 11-18כנף קד' שמ  C-4 מקורי1,276.02לאסיטרואן

מקורי3,137.34לאאלפא רומאו סטלביו 17-22כנף קד' ימ' - 5055324417

A9066841277

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

06

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי422.3לא18

57110FE05001-02 'כנף קד' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,353.00לא08

AG102FO08- (שחור+ מסגרת ניקל) חליפי261.4כןפורד מונדאו ש' 08-12סורג קדמי

AG104FO18 - חליפי482.76כןפורד פיאסטה ש' 13-18סורג קדמי

DB7G517304D 15- 4סמל יצרן אחוריD/5D 15-21 'מקורי69.89כןמאזדה 2 ש

93073FE110SUBARU  סמל למכסה מטען

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי330כן08

מקורי392.32כןסיטרואן קקטוס 15-20סמל יצרן אחורי -161143118015

מקורי333לאפיאט 500L ש' 13-17סמל כיתוב אחורי - 13 "500"51956893

מקורי213.08לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיתוב HYBRID בכנף-753741206015

86330J9000HYUNDAI" - 18 " מקורי441כןיונדאי קונה ש' - 18כיתוב אחורי

GHR65173017 - סמל יצרן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי854.85לא18

86320F210016 - מקורי392לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18סמל יצרן קדמי

מקורי308כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11סמל FIAT אחורי -73546103307



86310D3500TUCSON" - 19 " מקורי289כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיתוב אחורי

7781154GC00PG05-07 5/4סמל לגרילD 05-07 'מקורי121.8כןסוזוקי ליאנה ש

8974990220LZE" - 21 (LSE  )" מקורי303.2כןאיסוזו די. מקס ש' - 21כיתוב אחורי

V5JA853621AUL13-16 'מקורי131כןסקודה ראפיד ש' 13-18סמל יצרן קד'+ אח

86300S110019 - מקורי236כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סמל יצרן קדמי

D51G51771SKY ACTIVE" - 21" ש' 17-21כיתוב אחורי CX-3 מקורי55.98לאמאזדה

7782158J000PG06- אחורי SUZUKI מקורי111.4כןסוזוקי ספלאש 09-15סמל

98117065VD18 - מקורי1,548.54כןסיטרואן ג'אמפי - 18סמל יצרן קדמי אפור

86315F2AA019 - "מקורי379כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיתוב אחורי "אלנטרה

KSD551771SKYACTIV" - 22" ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי49.88כןמאזדה

מקורי77.44לאשברולט קרוז 08-20סמל CHEVROLET אח' 96886683-08

102107I800" - 08" סמל כיתוב אחוריi800 08-21 מקורי85לאיונדאי

מקורי259.25לארנו קנגו 09-18סמל קדמי 820011511409-11

מקורי549לאפיאט 500X ש' 15-18סמל יצרן קדמי -5194420615

908922190RLOGAN MCV 08-10 'מקורי141.56כןרנו לוגן 08-11סמל אח

98161822DX16 - ש' 16-18סמל יצרן אחורי C-4 מקורי384.13כןסיטרואן פיקסו

86300S160021 - מקורי235כןיונדאי סנטה פה ש' - 21סמל יצרן אחורי

908894771RSCENIC -10 'מקורי312.29לארנו סניק ש' 10-12סמל אח

86316S201021 - "2.2" מקורי216לאיונדאי סנטה פה ש' - 21כיתוב אחורי

7783162R00BVVHYBRID" - 20" מקורי92.2כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כיתוב אחורי

מקורי349לאפיאט קובו ש' 12-17סמל QUBO אח' 51843462-12

7536242031

 - "HYBRID" סמל בכנף קדמית שמאל

מקורי228.67כןטויוטה RAV-4 ש' 1313-18

98265482DX

- "C5 AIRCROSS" סמל כיתוב אחורי

מקורי384.04כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19 19

93013SG05016- מקורי420לאסובארו פורסטר 13-18סמל יצרן קדמי

AH188NI17 - חליפי393.05כןניסאן סנטרה ש' 17-19ציר שמ' למכסה מנוע

AH189NI20 - חליפי7,198.88כןניסאן סנטרה ש' - 20מכסה מנוע

AH189TO13 - ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע RAV-4 חליפי483.68כןטויוטה

AH194FO15 - חליפי8,410.48כןפורד אקספלורר ש' 15-19מכסה מנוע

AH199HO13 - ש' 13-18מכסה מנוע CR-V חליפי3,206.02לאהונדה

AH25HY02-05 חליפי1,775.52כןיונדאי סונטה ש' 02-05מכסה מנוע

AH26SK12-17 חליפי1,843.28כןסקודה סיטיגו 12-18מכסה מנוע

AH27KI10- חליפי2,806.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מכסה מנוע

AH28CV08- (בודי) חליפי108כןשברולט מאליבו ש' 08-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH32TO12- חליפי391.23לאטויוטה פריוס ש' 07-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH34HY08-12 ש' 08-14מכסה מנוע i10 חליפי1,220.02לאיונדאי

AH38SK11- חליפי2,879.87כןסקודה פביה ש' 08-14מכסה מנוע

AH38TO98-05 חליפי96.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01ציר שמ' למכסה מנוע

AH41TO07-11 חליפי2,129.39כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מכסה מנוע

AH44OP21 - מכסה מנועX - 18 חליפי3,641.69כןאופל קרוסלנד

AH44TO07-11 חליפי225.42לאטויוטה קאמרי ש' 07-11ציר שמ' למכסה מנוע

AH47HY08-10 חליפי4,280.00כןיונדאי מאטריקס 08-10מכסה מנוע

AH48HY10- ציר שמ' למכסה מנועIX35 10-15 חליפי184.02לאיונדאי

AH49NI4D -08 4/5מנעול מכסה מנועD 08-11 'חליפי354.21כןניסאן טידה ש

AH58BM10 - ש' 10-12מכסה מנוע X1 חליפי3,083.91כןב.מ.וו

AH58MI10-  חליפי3,106.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מכסה מנוע

AH59HO01-05 4ציר ימ' למכסה מנועD 01-06 'חליפי112.37כןהונדה סיווק ש

AH61CI10 - ש' 10-13מכסה מנוע C-1 חליפי587.33כןסיטרואן

AH61MI04-08 חליפי166.45כןמיצובישי לנסר ש' 04-08ציר ימ' למכסה מנוע

AH61PE97-00 חליפי1,984.99לאפיג'ו 406 ש' 97-99מכסה מנוע



AH62CV11- 4/5מכסה מנועD 11-17 'חליפי1,930.62כןשברולט סוניק ש

AH62ME11-  מכסה מנוע

מרצדס W204 קלאס C  ש' 

חליפי4,244.83לא11-13

AH66TO09-11 פס קישוט (ניקל) למכסה מנוע

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,044.48כן13

AH67SU08- ש' 08-13פח ניצב חזית B3 חליפי164.97כןסובארו

AH70SU13- חליפי4,335.00כןסובארו פורסטר 13-18מכסה מנוע

AH72HO3/5D 06-12 5/3מכסה מנועD 06-12 'חליפי1,976.62כןהונדה סיוויק ש

AH72MA07-11 5מנעול מכסה מנועD 07-14 'חליפי179.37כןמאזדה 2 ש

AH73HO03-07 חליפי386.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פס ניקל קישוט למכסה מנוע

AH74MA05-10 חליפי67.17כןמאזדה 5 ש' 05-10מנעול מכסה מנוע

AH76BM11 - חליפי5,206.02לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מכסה מנוע

AH76PE08- חליפי1,292.96כןפיג'ו 207 ש' 08-12מכסה מנוע

AL53SE97> חליפי486.57לאסיאט איביזה 94-98/ אינקה-95פנס ראשי ימין

AL540TO'חליפי680.02לאטויוטה היאס ש' 97-08פנס אחורי שמ

AL541NI14-16 'חליפי886.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימ

AL546NI15 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי קסנון שמאל X חליפי1,896.02כןניסאן

AL552MI13- 'חליפי486.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ערפל אח' שמ

AL553OP01- חליפי560.02לאאופל קורסה ש' 01-07פנס ראשי שמאל

AL556MA09- '4/5פנס אחורי שמD 09-13 'חליפי456.02לאמאזדה 3 ש

AL558MA09- 4/5פנס ראשי ימין+ מנועD 09-13 'חליפי1,206.02כןמאזדה 3 ש

AL563PE02- 'חליפי436.02לאפיג'ו  307 ש' 02-05פנס אחורי ימ

AL567TOL=R  07-  (בכנף) חליפי110.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס צד קדמי

AL57IS97-02 'חליפי120.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס איתות קד' שמ

AL586OP08- (עם מנוע) חליפי1,356.02לאאופל קורסה ש' 08-10פנס ראשי שמאל

AL588TO09-10 'חליפי1,790.55לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אחורי ימ

AL58SK01-04 (בכנף) L=R פנס צד קדמי

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי50.02לא

AL598HY12 - פנס ראשי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,996.02כן/סטישין

AL605HY15 - חליפי1,806.02לאיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ערפל קדמי ימין לד

AL609HY15-18 חליפי736.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

AL615HY16- חליפי1,356.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי שמאל חיצוני

AL622HY16- חליפי720.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי ימין פנימי

AL623MI08- 4פנס ראשי  חשמלי שמאלD 08-15 'חליפי1,306.02כןמיצובישי לנסר ש

AL628PE13- חליפי968.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי שמאל

AL62SK08-'חליפי596.02לאסקודה רומסטאר ש' 08-15פנס אחורי ימ

AL631PESW 11-13 חליפי1,306.02לאפג'ו 308 08-13פנס ראשי ימין

AL64KI4D 07-10 'חליפי586.02לאקאיה ריו ש' 07-12פנס אחורי שמ

AL658MI13-15- חליפי306.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס איתות למראה ימין

AL660MI16 - 13  'פנס אחורי ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי706.02כן16

AL663FI(ללא ערפל) ׁ◌חליפי675.75כןפיאט דובלו ש' 03-10פנס ראשי שמאל 03-06

AL668FI07-09  חליפי986.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פנס ראשי שמאל + רקע ניקל

AL66VO-95-07 סטיישן ש' 97-05פנס ראשי ניקל+מנוע V70 חליפי1,906.02לאוולוו

AL670OP13- חליפי1,506.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס ראשי ימין מושחר+מנוע

AL674FI06-08 חליפי806.02לאפיאט דובלו ש' 03-10פנס ראשי שמאל

AL679VWL=R 98-04 חליפי80.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פנס צד קדמי שקוף

AL680OP3D 15 - 'חליפי560.02לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי שמ

AL681FI08-14 3פנס ראשי שמאלD 08-20 500 חליפי706.02לאפיאט



AH67HO02-04 חליפי1,636.74כןהונדה ג'אז ש' 02-08מכסה מנוע

AH68BM05- חליפי64.3כןב.מ.וו 300 ש' 05-08פס קישוט למכסה מנוע שמאל ניקל

AH68TO12- חליפי1,456.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13מכסה מנוע

AH70MI00-03 חליפי272.81כןמיצובישי לנסר ש' 00-03ציר ימ' למכסה מנוע

AH74ME17 - מכסה מנוע

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

חליפי15,382.55כן-19

AH74TO07-11 חליפי119.66כןטויוטה יאריס ש' 07-11ציר שמ' למכסה מנוע

AH76MEמכסה מנוע

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי5,342.61כן14-21

AH77BM11 - חליפי858.3כןב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13פס קישוט ניקל למכסה מנוע

AH79PE08- חליפי1,508.32כןפיג'ו 107 ש' 08-14מכסה מנוע

AH80ME13 - מכסה מנוע

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי3,322.55כן18

AH85OP08-12 חליפי270.57כןאופל קורסה ש' 08-10ציר ימ' למכסה מנוע

AH86VW04-08 חליפי1,706.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מכסה מנוע

AH89HO09- ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע CR-V חליפי474.94כןהונדה

AH89MA10- חליפי1,616.92לאמאזדה 5 ש' 10-18מכסה מנוע

AH8BM19 - חליפי9,206.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19מכסה מנוע

AH93CV13- חליפי3,206.02לאשברולט טראקס ש' 13-16מכסה מנוע

AH93VW06-09 5מכסה מנועD 06-09 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן פולו ש

AH94HO12- 4ציר שמ' למכסה מנועD 12-17 'חליפי323.65כןהונדה סיווק ש

AH94RE04- חליפי1,407.17כןרנו סניק ש' 04-09מכסה מנוע

AH95FO06- ש' 06-14מכסה מנוע S-MAX חליפי1,106.02לאפורד

AH95HO12- 4ציר ימ' למכסה מנועD 12-17 'חליפי323.65כןהונדה סיווק ש

79120H600019 - מקורי242כןיונדאי אקסנט 19-22ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי4,096.64כןפיג'ו 2008 13-19מכסה מנוע 967767368014-15

81170B400017 - ש' 14-19מוט מכסה מנוע i10 מקורי146כןיונדאי

66920K700020 - ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע i10 מקורי220כןיונדאי

81130S100019 - מקורי501לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מנעול מכסה מנוע

7.93E+1009 - מקורי323.65כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מנעול מכסה מנוע

81170H600019 - מקורי130לאיונדאי אקסנט 19-22מוט מכסה מנוע

81161C150018 - מקורי461לאיונדאי סונטה ש' 18-19מוט מכסה מנוע שמאל

81171C150018 - מקורי461לאיונדאי סונטה ש' 18-19מוט מכסה מנוע ימין

מקורי3,488.61כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18(ח) מכסה מנוע -967478758013

66920S800021 - מקורי533לאיונדאי פאליסייד - 21ציר ימ' למכסה מנוע

B00083198015 - מקורי298.67לאפיג'ו 108 ש' 15-20ציר שמ' למכסה מנוע

66910Q000021 - ציר שמ' למכסה מנועi20 - 21 מקורי310לאיונדאי

66400AA00021 - מקורי5,985.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מכסה מנוע

AH207TO17 - ציר שמ' למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי427.5כן22

AH208HO19 - ש' - 19מכסה מנוע CR-V חליפי5,461.97כןהונדה

AH20AU09-12 ש' 09-16מכסה מנוע Q5 חליפי6,580.02לאאודי

AH20KI08-09 5 ש' 08-09מכסה מנועD  חליפי2,306.02לאקאיה סיד

AH21NI08-11 חליפי1,306.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14מכסה מנוע

AH21SK08-11 חליפי2,146.32כןסקודה פביה ש' 08-14מכסה מנוע

AH25AU12- ש' 09-11מכסה מנוע A3 חליפי8,306.02לאאודי

AH25CV08-11 (במכסה) חליפי360כןשברולט מאליבו ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH27CV08- (בודי) חליפי108כןשברולט מאליבו ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH28KI12- חליפי3,237.42לאקאיה אופטימה ש' 12-15מכסה מנוע

AH294VW11- חליפי432.8כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ציר שמ' למכסה מנוע

AH295VW14- חליפי4,803.25כןפולקסווגן אפ ש' 14-17מכסה מנוע



AH297VW15 - מכסה מנוע

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי7,468.49כן15-22

AH33TO06-11 חליפי1,354.34כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מכסה מנוע

AH34SE12- חליפי2,866.50כןסיאט איביזה  ש' 09-16מכסה מנוע

AH42OP15 - חליפי3,254.69כןאופל קורסה ש' 15-19מכסה מנוע

AH45TO07-11 חליפי225.42לאטויוטה קאמרי ש' 07-11ציר ימ' למכסה מנוע

AH49RE08-10 חליפי98.94כןרנו לוגן 08-11ציר ימ' למכסה מנוע

AH50TO07-08 חליפי148.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH53KI10- חליפי3,161.92כןקאיה סורנטו ש' 10-12מכסה מנוע

AH54KI10- חליפי1,760.02לאקאיה סול ש' 10-11מכסה מנוע

AH55KI13-15 חליפי2,586.02לאקאיה פורטה 13-18מכסה מנוע

AH55MI96-01 (עם אינטרקולר) חליפי2,117.63כןמיצובישי מגנום ש' 96-01מכסה מנוע

AH56MA03-07 חליפי56.75לאמאזדה 6 ש' 03-07ציר ימ' למכסה מנוע

AH58HO01-04 4מכסה מנועD 01-06 'חליפי1,960.02לאהונדה סיווק ש

AH58TO00-02 חליפי60.4לאטויוטה יאריס ש' 00-02ציר שמ' למכסה מנוע

AH59BM05-09 חליפי3,506.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12מכסה מנוע

AH59MA4D 04-08 4מכסה מנועD 04-09 'חליפי1,312.61כןמאזדה 3 ש

AH61MA04-08 4ציר שמ' למכסה מנועD 04-09 'חליפי136.78כןמאזדה 3 ש

AH61SU(טורבו) חליפי2,670.73לאסובארו פורסטר ש' 06-08מכסה מנוע 06-08

AH66CV11- חליפי3,860.02לאשברולט סילברדו 07-12מכסה מנוע

AH67MI08- 4ציר ימ' למכסה מנועD 08-15 'חליפי119.2כןמיצובישי לנסר ש

AH68HO05-05 4מכסה מנועD 01-06 'חליפי1,836.02לאהונדה סיווק ש

AH68HY08- ש' 08-14ציר ימ' למכסה מנוע i10 חליפי48.02לאיונדאי

AH6DC15 - חליפי2,413.06כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מכסה מנוע

AH73MA05-10 חליפי1,499.00כןמאזדה 5 ש' 05-10מכסה מנוע

9.63E+205(ח) 5מוט אנטנה -07D 07-12 'ש i30 מקורי66כןיונדאי

KBY05902XE17 - 'ש' 17-22דלת קד' שמ CX-5 מקורי3,525.71לאמאזדה

876103X56014- ש' 11-15מראה חיצונית שמ' מושלמת i35 מקורי1,224.00לאיונדאי אלנטרה

963743020R16 - מקורי332.49לארנו קדג'אר 16-20כיסוי למראה חיצונית ימין

282153LH0A13 - מקורי82.03כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19אנטנה

963656442R19 - מקורי726.53כןרנו קדג'אר 16-20זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין

821013911R16 - 'מקורי2,210.68לארנו טווינגו ש' 16-18דלת אח' שמ

808766FR0AV 15 - 'טרייל ש' 15-23פס קישוט לדלת קד' ימ X מקורי1,007.69כןניסאן

832201R000(ח) ש' 11-18אטם לדלת (גומי גשם) אח' ימ' -11 i25 מקורי104כןיונדאי אקסנט

87722C520015- מקורי1,430.40כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לדלת קדמית ימין

802850696R16 - מקורי307.35לארנו טווינגו ש' 16-18טפט לדלת קד' שמאל

V575837901A041

טפט לדלת קד' שמאל - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי276לאסקודה קארוק

832103X510

אטם לדלת אח' (גומי גשם)+קשוט ניקל 

מקורי115כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15 שמאל -14 (ח)

82250C5000(ח) מקורי478.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20טפט לדלת קדמית שמאל -15

821002253R4D 17 - 4 ש' 17-23דלת אחורית ימיןD מקורי5,842.14כןרנו גרנד קופה

8984845820V 18 - 'מקורי2,539.33לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מראה חיצונית שמ

963742692R17 - '4 ש' 17-23כיסוי מראה חיצונית ימD מקורי390.08כןרנו גרנד קופה

852201J150OM-09 'מגן שמש ימi20 09-12 מקורי386לאיונדאי

76004F100016- מקורי8,197.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דלת קדמית ימין

DB8J69181B

מראה חיצונית שמאל (קיפול חשמלי) 

15-164D/5D 15-21 'מקורי1,202.24לאמאזדה 2 ש

V565857521D17-20 'מקורי1,507.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי15,865.64לאב.מ.וו X6 ש' - 20דלת אח' ימ' -4100849745220

8976489610(  LSE) 21 - 'מקורי3,261.61לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מראה חיצונית ימ



87613F1100(ח) מקורי366.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי למראה חיצונית שמאל -16

87751F100016- מקורי1,666.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

DG9C691G117 - 4זכוכית מראה חיצונית קדמית ימיןD/5D 15-21 'מקורי367.58כןמאזדה 2 ש

821016736RV 13 - '5דלת אח' שמD 13-19  מקורי1,536.45כןרנו קליאו

76003C8010

דלת קד' שמאל עם הכנה לפס קישוט-

15i20 15-20 מקורי1,997.00לאיונדאי

מקורי310.26כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט לדלת קד' שמאל -757564703015

76004C801015-דלת קד' ימין עם הכנה לפס קישוטi20 15-20 מקורי1,997.00לאיונדאי

DB2M7224015 - '4ציר תחתון דלת אחורית ימD/5D 15-21 'מקורי82.14לאמאזדה 2 ש

963732210R(ח) מקורי530.09כןרנו קדג'אר 16-20כיסוי מראה חיצונית שמ' - 16

AH77TO12- חליפי2,466.70כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מכסה מנוע עם חור לאינטרקולר

AH78ME14 - (אלומ) מכסה מנוע

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי3,654.65כן14-18

AH78TO09-11 חליפי464.89כןטויוטה אוונסיס 09-14ציר שמ' למכסה מנוע

AH7DC15-17 חליפי2,306.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מכסה מנוע

AH80TO12- חליפי434.06כןטויוטה יאריס ש' 12-13ציר שמ' למכסה מנוע

AH87OP17 - ש' 17-20מכסה מנוע X חליפי1,929.98כןאופל מוקה

AH88HO03-07 חליפי223כןהונדה אקורד ש' 03-08ציר שמ' למכסה מנוע

AH90VW06- חליפי1,506.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מכסה מנוע

AH92VW05- חליפי1,899.00כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מכסה מנוע

AH95VW09-10 חליפי2,286.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מכסה מנוע

81130K701020 - ש' - 20מנעול מכסה מנוע i10 מקורי363כןיונדאי

66910S100019 - מקורי465כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי611.65לאפיג'ו 2008 13-19ציר שמ' למכסה מנוע -967838958014

651002283R18 - מקורי7,213.10לארנו מגאן סטיישן - 18מכסה מנוע

מקורי9,950.84לאשברולט מאליבו ש' 16-19מכסה מנוע - 2313482416

651005FA0J20 - מקורי3,324.78כןניסאן מיקרה - 20מכסה מנוע

מקורי259.16לאפיג'ו 2008 13-19מנעול מכסה מנוע -967328568014

668628650R13 - 5פינה ימין לפלסטיק טורפדוD 13-19  מקורי190.15לארנו קליאו

81190C800015 - כבל פתיחה למכסה מנועi20 15-20 מקורי87לאיונדאי

66920S150021 - מקורי462כןיונדאי סנטה פה ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

V3G082330115- מקורי374לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ציר שמ' למכסה מנוע

5900B12920 - מקורי3,892.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מכסה מנוע

81130AA00021 - מקורי683כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מנעול מכסה מנוע

668625FA0B20 - מקורי676.04כןניסאן מיקרה - 20פלסטיק טורפדו

664004H50018 - מכסה מנועi800 08-21 מקורי2,342.00לאיונדאי

657714EA0A14 - מקורי506.11לאניסאן קשקאי ש' 14-20מוט מכסה מנוע

מקורי172.03לאשברולט ספארק 15-18מנעול מכסה מנוע - 4238965715

9674798380

ידית פתיחה מכסה מנוע+כבל פנימי - 

מקורי281.92לאפיג'ו 301 ש' 1313-18

656228224R17 - 4 ש' 17-23כבל פתיחה למכסה מנועD מקורי256.99לארנו גרנד קופה

מנעול מכסה מנוע -535100248013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי402.26כן15

מקורי262.6כןשברולט ספארק 15-18פח טורפדו - 4256376515

654006PA0A20 - מקורי225.42כןניסאן ג'וק - 20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי4,701.51לאשברולט טראקס ש' 17-18מכסה מנוע - 4255368517

V7C082303318 - מכסה מנוע

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי7,570.00לא22

מקורי4,569.18כןסיטרואן ברלינגו - 19מכסה מנוע - 982042288019

AH74BM

גשר עליון למכסה מנוע (מכסה מנעול) - 

חליפי1,806.02לאמיני קופר קאנטרימן ש' 1111-22

AH74CV13- חליפי6,676.92לאשברולט מאליבו ש' 13-15מכסה מנוע



AH74SU09- חליפי257.51כןסובארו פורסטר ש' 09-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH74VW98-04 חליפי1,577.04לאפולקסווגן גולף ש' 98-04מכסה מנוע

AH75BM11 - חליפי4,806.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מכסה מנוע

AH75HO07- ש' 03-08מכסה מנוע CR-V חליפי1,506.02לאהונדה

AH75MA08-12 חליפי1,341.39כןמאזדה 6  ש' 08-13מכסה מנוע

AH75SU09- חליפי257.51כןסובארו פורסטר ש' 09-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH81HO09- (ברזל) חליפי2,360.02לאהונדה אינסייט 09-14מכסה מנוע

AH82HO03-05 ש' 03-08מנעול מכסה מנוע CR-V חליפי441.22כןהונדה

AH83TO13- חליפי3,191.59כןטויוטה קורולה ש' 13-18מכסה מנוע

AH89TO12- חליפי434.06כןטויוטה יאריס ש' 12-13ציר ימ' למכסה מנוע

AH8ME13 - מכסה מנוע

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

חליפי10,860.02לא19

AH96VW10 - 5מכסה מנועD 10-17 'חליפי2,074.50כןפולקסווגן פולו ש

AH98KI10-11 חליפי204.43כןקאיה סורנטו ש' 10-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH98RE05-08 חליפי2,158.21כןרנו מאסטר ש' 05-08מכסה מנוע

AH9DG12 - חליפי5,802.16כןדודג' ראם 12-19מכסה מנוע

66400F250019 - מקורי4,161.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מכסה מנוע

81174A700016 - מקורי33כןיונדאי איוניק ש' 16-20תפס למוט מכסה מנוע

66400H600019 - מקורי2,291.00לאיונדאי אקסנט 19-22מכסה מנוע

66400K700020 - ש' - 20מכסה מנוע i10 מקורי3,690.00כןיונדאי

66400A400013- מקורי3,891.70כןקאיה קארנס ש' 13-18מכסה מנוע

66400K200020 - מקורי5,176.00כןיונדאי וניו - 20מכסה מנוע

811812B000YPK19 - מקורי99כןיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פתיחה פנימית למכסה מנוע

מקורי2,915.72כןשברולט ספארק 15-18מכסה מנוע - 4272308315

81190H601019 - מקורי75לאיונדאי אקסנט 19-22כבל פתיחה למכסה מנוע

811903S00018 - מקורי59לאיונדאי סונטה ש' 18-19כבל פתיחה למכסה מנוע

מקורי6,298.35כןפיג'ו 508 ש' - 19מכסה מנוע - 981596098019

מקורי423.5כןטויוטה קורולה ש' 08-10גומי מכסה מנוע -533950202008

66400S800021 - מקורי8,968.00כןיונדאי פאליסייד - 21מכסה מנוע

81130S800021 - מקורי501כןיונדאי פאליסייד - 21מנעול מכסה מנוע

81125D700015 - מקורי1,485.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מבודד רעשים מכסה מנוע

86360S150021 - מקורי282לאיונדאי סנטה פה ש' - 21גומי למכסה מנוע

מקורי122כןטויוטה אוונסיס 09-14ציר ימ' למכסה מנוע -534100504012

81130Q000021 - מנעול מכסה מנועi20 - 21 מקורי454לאיונדאי

מקורי557.8לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 5177730339113

GHP934700C(ח) בולם זעזועים קד' ימ' 13-16

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי715.55כן18

59110FJ00013- מקורי284לאסובארו אימפרזה 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין

7752080G00W07(ח) מקורי600.3כןסוזוקי אגניס ש' 01-06קשת לכנף קד' שמ' 01-06

מקורי685.89לאב.מ.וו 300 ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 5171726073913

V7P6805978A(ח) מקורי496כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17ביטנה לכנף קדמי ימין (אח') -11

868114D00207-10 מקורי231.7לאקאיה קרניבל ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

5.3812E+12(ח) 'מקורי799.2לאדייהטסו סיריון ש' 03-05כנף קד' ימ

5771161P0000011- 'מקורי1,157.30לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16כנף קד' שמ

638120719R13-'מקורי1,264.01לארנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף קד' ימ

631012525R(ח) מקורי332.75כןרנו טווינגו ש' 16-18כנף קד' שמ' - 16

מקורי1,429.21לאשברולט ספארק 11-15כנף קד' ימ' (עם פנס צד) -9536400111

638434650R

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) 

מקורי849.03לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-2117-23

990429948R17 - 4 ש' 17-23קישוט ניקל לכנף קדמי ימיןD מקורי733.11כןרנו גרנד קופה

638454716R18 - מקורי1,325.38לארנו מגאן סטיישן - 18ביטנה קדמית לכנף קידמית שמאל

5771179J1008- (עם חורים לקשת ) '4/5כנף קד' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי791.9לאסוזוקי



מקורי187לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ביטנה לכנף קדמי ימין -9547957011

מקורי176.81לאשברולט ספארק 11-15מיכל אבק בכנף -9682773011

53812B402006-11 'מקורי1,143.10לאדייהטסו טריוס ש' 06-11כנף קד' שמ

מקורי1,579.72לאאלפא מיטו 10-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -5051627410

68361451AA20 - מקורי1,751.00לאדודג' ראם - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

KE7881K08510-11 מקורי395.59לאניסאן ג'וק 10-14מגן בוץ קד' סט

5771168K00M09-11 'מקורי406.5לאסוזוקי אלטו ש' 09-14כנף קד' שמ

מקורי923כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14קשת נוי לכנף קד' שמ' (פנימי)-73546536207

7120HL10- פיקסו ש' 10-18דופן לכנף קדמי ימין C-3 מקורי1,347.24לאסיטרואן

7119FJ10- פיקסו ש' 10-18דופן לכנף קדמי שמאל C-3 מקורי1,392.90לאסיטרואן

V6F98537179B918 - 'מקורי221כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לכנף קד' שמ

1376051KA0(ח) מקורי143.5כןסוזוקי ספלאש 09-15בית פילטר אוויר-13

6MS44TZZAC20 - 'מקורי955.5לאדודג' ראם - 20פס קישוט לכנף קד' ימ

AG100ME06- סורג קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי452.6כן18

AG102MI08- חליפי1,680.02לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סורג קדמי + ניקל

AG108ME06 - (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי104.81כן18

AG109BM92-95 חליפי96.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98סורג קדמי ימין

AL682OP16- חליפי536.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי שמאל פנימי

AL684OP16 - חליפי640.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי שמ' חיצוני

AL685FI10 - ( 2 דלתות מטען)  'חליפי486.02לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס אחורי ימ

AL689VW06- (רקע מושחר) 5פנס ראשי שמאלD 06-09 'חליפי1,117.08כןפולקסווגן פולו ש

AL691OP13-(ספורט) חליפי956.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL693PE12 - חליפי896.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL694FI10- (במגן) 'חליפי146.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פנס איתות שמ' קד

AL694OP11 - חליפי1,540.02לאאופל אינסיגניה 11-16פנס ראשי שמאל

AL695FI10- (במגן) 'חליפי146.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פנס איתות ימ' קד

AL697FI06-10 'חליפי386.02כןפיאט דובלו ש' 03-10פנס אחורי שמ

AL6DG16 - חליפי6,860.02לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי ימין

AL701FI10- חליפי1,206.02כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס ראשי ימין

AL702PE11 - 'חליפי404.82לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פנס אחורי שמ

AL702VW06 -פנס ראשי ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,206.02לא

AL704OP13 - (במגן) 'חליפי368.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס איתות ימ' קד

AL706OP14 - חליפי2,386.02לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי שמאל

AL709FI12- (במגן) 'חליפי248.02לאפיאט פנדה ש' 12-18פנס איתות שמ' קד

AL712VWחליפי386.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס אחורי שמ' 04-08 חיצוני

AL713FI15-חליפי1,036.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי שמאל

AL722VW09 - חליפי350כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פח משקף אח' שמאל

AL725VW06- חליפי906.02לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11פנס ראשי ימין

AL731KI13 - 'חליפי1,237.00לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס אחורי ימ

AL733VW06-10 פנס ערפל קדמי ימין

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי386.02לא

AL734VW06-10 פנס ערפל קדמי שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי386.02לא



AL735VW06-10 'פנס אחורי שמ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי968.02לא

AL737KI12 - 5פנס ראשי שמאלD 12-16 'חליפי1,668.02לאקאיה ריו ש

AL740VW05-08 'חליפי340.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס אחורי ימ' פנ

AL750KI13- 5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי שמ' סטיישןD חליפי1,456.02לאקאיה סיד

AL762MA10-11 חליפי2,306.02כןמאזדה 5 ש' 10-18פנס ראשי ימין

AL762VW06-(במגן) 'מסגרת לפנס איתות ימ' קד

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי350כן

AL765KI15 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 11-16 חליפי620.02לאקאיה פיקנטו

AL771RE11- (חשמלי ניקל)5פנס ראשי שמאלD 11-13  חליפי1,056.02לארנו קליאו

AL771TO11-חליפי1,386.02כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ראשי ימין

AL773SE13 - 'חליפי860.02לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ

8393551K00(ח) מקורי282.6כןסוזוקי ספלאש 09-15מדבקה שקופה דלת אח' -11

7783185P01BVVHYBRID" - 20" מקורי119.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21סמל כיתוב אחורי

753100D01021 - מקורי518כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סמל יצרן קדמי

7544233450CAMRY" - 18" מקורי380.16כןטויוטה קאמרי ש' - 18סמל כיתוב אחורי

75442K2010YARIS" - 21" מקורי229.17כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיתוב אחורי

86310S8000PALISADE" - 21" מקורי419כןיונדאי פאליסייד - 21כיתוב אחורי

V5P0853687DGQF09- 'קד TSI מקורי77לאסיאט איביזה  ש' 09-16סמל לכנף

86354K4000(חשמלי) מקורי341לאיונדאי קונה ש' - 18סמל יצרן קדמי - 21

86314BY000HYBRID" - 21" מקורי308כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיתוב אחורי

7544702451HYBRID" - 19 V" 4סמל כיתוב אחוריD 19 - 'מקורי505.31לאטויוטה קורולה ש

7783168P000PGM16 - "מקורי137.6כןסוזוקי בלנו ש' 16-18סמל אחורי "בלאנו

7544216570COROLLA" - 22" מקורי504.76לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כיתוב אחורי

86305GI00021 - ש' - 21סמל יצרן קדמי EV 5 מקורי383כןיונדאי איוניק

908922782RECO" - 18" מקורי363.47כןרנו מגאן סטיישן - 18סמל כיתוב אחורי

86300N9110(שחור) מקורי409לאיונדאי טוסון ש' - 21סמל יצרן קדמי -21

628901238R16 - מקורי231.89כןרנו טווינגו ש' 16-18סמל יצרן קדמי

908897969RTWINGO"  - 16" מקורי159.19כןרנו טווינגו ש' 16-18כיתוב אחורי

908922947RMEGANE" - 17 4D" 4 ש' 17-23סמל אחוריD מקורי435.03כןרנו גרנד קופה

מדבקה HUNTER  לדלת קד'  10090007-11

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי120לא15

מקורי256.55כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סמל יצרן קדמי -9501952311

863422P00010-11 '4 לדלת קד' ימWD מקורי218.2כןקאיה סורנטו ש' 10-12סמל מלל

908920356RDCI" - 17" 4 ש' 17-23סמל אחוריD מקורי232.62כןרנו גרנד קופה

908898275RV 17-21 4 ש' 17-23סמל יצרן אחוריD מקורי197.12כןרנו גרנד קופה

908890219R

 CLIO" - 20" סמל כיתוב אחורי

(INTENSE/RS LINE)20 - מקורי305.6כןרנו קליאו

1368836600ATTO" - 22 " מקורי55לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22סמל אחורי

55112900ABGRAND" - 17" מקורי703לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סמל כיתוב

S6J085367973909-14 מקורי86לאסיאט איביזה  ש' 09-16סמל יצרן קד' ניקל

מקורי394.95כןפורד טרנזיט ש' 14-21סמל יצרן קדמי -177849914

7544202480COROLLA" - 19 " 4כיתוב אחוריD 19 - 'מקורי337.64כןטויוטה קורולה ש

628901KA0A10- 'מקורי460.36לאניסאן ג'וק 10-14סמל יצרן קד

V5F0827565DRYP17 - (ידית דלת) מקורי332כןסיאט לאון ש' 12-19סמל יצרן אחורי

V3V0853621AFOD15- מקורי130כןסקודה פביה ש' 15-21סמל יצרן קדמי

V8P08537412ZZ"A3" ש' 09-11סמל לוחית שם דגם A3 מקורי351לאאודי

V5F0853679C27A(קופרה) מקורי258לאסיאט לאון ש' 12-19סמל יצרן קדמי - 17



V6LL853687A041

 - "CUPRA" סמל כיתוב אחורי שחור

מקורי245כןסיאט לאון ש' 1412-19

V6J4827565DRYP09-(מנעול+) בדלת תא מטען S מקורי799לאסיאט איביזה  ש' 09-16סמל

863534D52010-'מקורי251.1לאקאיה ספורטג' ש' 10-12סמל יצרן קד

V3B0853601CULM01- מקורי275לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05סמל יצרן

863534D500KIA -10 'מקורי351.5כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סמל אח

מקורי226.06כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל "Tepee" אח' לפרטנר -86661313

86335H1020HYUNDAI 07-11'5סמל אחD 07-12 'ש i30 מקורי90לאיונדאי

104785400A21 - ש' - 21סמל יצרן אחורי X מקורי99.57לאטסלה מודל

863201W20013- קדמי KIA מקורי253.2לאקאיה פורטה 13-18סמל

908961JD0A(ח) אחורי -15 NISSAN מקורי240.53לאניסאן אלמרה ש' 15-17כיתוב

7810P8ש' 05-10סמל יצרן אחורי  C-4 מקורי203.59כןסיטרואן

V658853687C2ZZSKODA" - 20" מקורי176כןסקודה קאמיק - 20כיתוב אחורי

V657853687C2ZZSKODA" - 19" מקורי176כןסקודה סקאלה - 19כיתוב אחורי

7783180EC00PGSUZUKI מקורי217.8כןסוזוקי אגניס ש' 01-06סמל אחורי

628908295R15 - מקורי359.34לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סמל יצרן קדמי

V5FA853670UTZFR" - 21" מקורי174לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיתוב אחורי

9674047580"C-4"  - 07 ש' 07-10סמל אחורי C-4 מקורי187.96כןסיטרואן פיקסו

863181Y000KIA מקורי272.8לאקאיה פורטה 09-12סמל

V8W58537372ZZQUATTRO" - 20" ש' - 20כיתוב אחורי A4 מקורי211לאאודי

42475999SPARK - 15 מקורי116.53כןשברולט ספארק 15-18סמל אחורי

V8V0853744C2ZZ30TFSI" - 19" ש' - 19כיתוב אחורי A1 מקורי339לאאודי

8666C710- 'אח "C3-PICASSO"  פיקסו ש' 10-18סמל C-3 מקורי288.99כןסיטרואן

V3C0853601AJZA08-  סמל קדמיCC 08-11 'מקורי476כןפולקסווגן פאסט ש

V4N08536052ZZ21 - ש' 17-22סמל יצרן קדמי Q2 מקורי213לאאודי

42403075LT" - 15" מקורי103.3לאשברולט ספארק 15-18סמל אחורי

62890HV01A17 - מקורי443.63לאניסאן קשקאי ש' 14-20סמל יצרן קדמי

V57A853621A18 - מקורי134כןסקודה קארוק 18-21סמל יצרן אחורי

V8Y58537422ZZ4D 20 - 4/5סמל יצרן אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי397לאאודי

V4KE8537423Q719 - מקורי340לאאודי אי-טרון - 19סמל יצרן אחורי

מקורי602.41כןפיג'ו 207 ש' 08-12סמל יצרן קדמי 980031388008-09

7810Z6ש' 11-18סט סמלים  C-4 מקורי369.62כןסיטרואן

V7P6853601AULM11- מקורי296לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17סמל בסורג קדמי

861601Y0105D 11- '5קצה פלסטיק טורפדו ימD 11-16 מקורי25.4לאקאיה פיקנטו

79110A400013 - מקורי105.9לאקאיה קארנס ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

B00095148015- מקורי2,347.91לאפיג'ו 108 ש' 15-20מכסה מנוע

651007101R(ZEN/INTENSE) 20 - מקורי5,641.92לארנו קליאו - 20מכסה מנוע

מקורי26.24לאשברולט טראקס ש' 17-18מוט מכסה מנוע - 2076073017

מקורי186.39לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פלסטיק טורפדו שמאל - 538674202013

651001399R(סמל במכסה) מקורי3,529.29לארנו מאסטר ש' 09-22מכסה מנוע 11-13

מקורי8,553.60כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מכסה מנוע - 4274422620

65722EN00A14 - מקורי18.39לאניסאן קשקאי ש' 14-20תפס מוט מכסה מנוע

מקורי196.78לאסיטרואן קקטוס 15-20מנעול מכסה מנוע -980111408015

V5L0823031A13- מקורי3,083.00לאסקודה יטי 14-18מכסה מנוע

656016LA0A20 - מקורי471.14לאניסאן סנטרה ש' - 20מנעול מכסה מנוע

533010D05004- מקורי1,775.08לאטויוטה יאריס ש' 03-06מכסה מנוע

654002482R

ציר ימ' למכסה מנוע -20 

(INTENSE/RS LINE)20 - מקורי300.72לארנו קליאו

53401B101006-11 מקורי202.5לאדייהטסו סיריון ש' 06-11ציר ימ' למכסה מנוע



DFR55662020 - ש' - 20מנעול מכסה מנוע CX-30 מקורי329.51כןמאזדה

668621HB4B-13 מקורי317.19לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פלסטיק טורפדו

V5G0823359A17 - מקורי649כןפולקסווגן גולף ש' 13-20בולם מכסה מנוע

מקורי386.92לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר שמ' למכסה מנוע - 8405468318

654006UA0A21 - מקורי145.43לאניסאן קשקאי ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

654016UA0A21 - מקורי145.43לאניסאן קשקאי ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

V5L0823302E(ח) מקורי181כןסקודה יטי 14-18ציר ימ' למכסה מנוע - 14

V5H082330121 - מקורי204כןפולקסווגן גולף ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

V56582330117 - מקורי233לאסקודה קודיאק ש' 17-22ציר שמ' למכסה מנוע

V11A823031B22 - ש' - 22מכסה מנוע ID4 מקורי4,883.00לאפולקסווגן

79120G600017 - ציר ימ' למכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי189.9לא

מקורי581.56כןפיג'ו 208 ש' - 20מנעול מכסה מנוע - 982165248020

GS1F56620A(ח) מקורי353.88כןמאזדה 6  ש' 08-13מנעול מכסה מנוע -08

5930A01514- מקורי286לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כבל פתיחה למכסה תא מטען

5902A14013- מקורי200לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גומי מכסה מנוע

מקורי234.76לאפיג'ו 3008 17-21מנעול מכסה מנוע - 983007048021

654007327R18 - מקורי562.48לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ציר ימ' למכסה מנוע

79110A760016 - מקורי163.9לאקאיה פורטה 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי163.06כןטויוטה יאריס ש' 14-19כבל פתיחה למכסה מנוע -536305212014

7.45E+0511- (במכסה) ש' 11-14סמל יצרן קדמי עליון C-4 מקורי528.12לאסיטרואן פיקסו

75722SWA003"CRV" ש' 08-12סמל שם אחורי CR-V מקורי370.93כןהונדה

מקורי279.03כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סמל יצרן קדמי - 9512246511

BHN1517304D 13- 4/5סמל יצרן אחוריD 13-18 'מקורי214.72כןמאזדה 3 ש

7810Y911- מקורי251.61כןפיג'ו 5008 10-16סמל אריה אחורי

863182T0005D - 17 5סמל יצרן אחוריD/4D 17-22 'מקורי272.8כןקאיה ריו ש

8666S211- "5008" מקורי266.82כןפיג'ו 5008 10-16סמל אחורי

754410F020TOYOTA מקורי157.86כןטויוטה וורסו 09-12סמל אחורי

863121W000CRDI" - 12 " 5סמל אחוריD 12-16 'מקורי98.4כןקאיה ריו ש

מקורי149.74לאטויוטה אוונסיס 09-14סמל AVENSIS אח' -754450513009

1714989FOCUS -11 'סמל אח

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי352.64לא

97490D7AB0TTS19 - מקורי625.04לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן ימין

9736A1(ח) FAP - 09 מקורי1,417.16כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תוסף למסנן

85710G2000T9Y16 - מקורי1,174.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20שטיח לתא מטען

84660F1000CBJ16 - מקורי2,671.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משענת יד

BHS269270A7513 - 4/5מגן שמש ימיןD 13-18 'מקורי537.41כןמאזדה 3 ש

V5F0819203YMS16 - מקורי728לאסיאט אטקה ש' 16-21פתח אוויר למזגן אחורי מרכזי

16063993ZD(ח) מקורי548.95כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כיסוי ידית הילוכים - 09

288814EH1A14 - מקורי582.13לאניסאן קשקאי ש' 14-20זרוע מגב קדמי שמאל

V5E0959857AWHS

פסנתר כפתורים לחלון קדמי שמאל - 

מקורי251כןסקודה אוקטביה 1313-16

84660D7200YAK15 - מקורי754לאיונדאי טוסון ש' 15-20משענת יד

KA0G6491X0212 - ש' 12-16פתח אוויר שמאל למזגן CX-5 מקורי160.05כןמאזדה

964014CC0A15 - טרייל ש' 15-23סך שמש שמאל X מקורי943.82לאניסאן

מקורי172לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגב קדמי שמאל - 852224712016

8614A13214 - מקורי117לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מתג אורות חירום

V6J1959565DWHI09 - מקורי245לאסיאט איביזה  ש' 09-16כפתור כיוון מראות

89810G2300TRY16 - מקורי1,373.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות אחורית שמאל



84855G2150T9Y16 - מקורי269כןיונדאי איוניק ש' 16-20חובק תחתון לעמוד הגה

84530G500016 - מקורי5,561.40לאקאיה נירו 16-23כרית אוויר דשבורד

852100X040DU14 - ש' 14-19סך שמש שמאל i10 מקורי380לאיונדאי

מקורי1,212.00כןפיאט 3D 08-20 500תריס מזגן אמצעי כפול - 73545220008

V6P0819110HVA15 - מקורי368כןסיאט איביזה  ש' 09-16פתח אוויר למזגן

V5G0857552DB2F413 - מקורי980לאסקודה אוקטביה 13-16סך שמש ימין

85210A2000ED13 - 5/סטיישן ש' 13-18מגן שמש שמאלD מקורי201.2לאקאיה סיד

651005058R20 - מקורי5,872.06לארנו מאסטר ש' 09-22מכסה מנוע

מקורי288לאטויוטה קאמרי ש' - 18ציר ימ' למכסה מנוע - 534103330018

V7E0823033H15 - מכסה מנוע

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי8,853.00לא15-22

657735FA0A(ח) מקורי22.62כןניסאן קשקאי ש' 14-20תפס למוט מכסה מנוע - 14

V2GM823031D20 - מקורי6,279.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20מכסה מנוע

מקורי10,413.45לאשברולט קאמרו 16-20מכסה מנוע 8414936216-18

F51006LBMA20 - מקורי9,406.13לאניסאן סנטרה ש' - 20מכסה מנוע

מקורי4,082.44כןסיטרואן קקטוס 15-20מכסה מנוע 982810548015-18

מקורי770.94כןפיג'ו 3008 17-21ציר שמ' למכסה מנוע - 981418988017

811902R100(ח) (סטישין)09-12כבל פתיחה למכסה מנוע -09 CW i30 מקורי64כןיונדאי

861501Y00011-5פלסטיק טורפדוD 11-16 מקורי659.5כןקאיה פיקנטו

KB7W507S0E(ח) ש' 17-22קצה פלסטיק טורפדו שמאל - 17 CX-5 מקורי448.49כןמאזדה

V2K582303116 - מקורי8,872.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מכסה מנוע

52154314(LIMITED LUX) 21 - מקורי10,143.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מכסה מנוע

מקורי391.77לאשברולט סילברדו 13-19ציר שמ' למכסה מנוע - 8408772015

66400J780020 - מקורי6,686.40לאקאיה אקס סיד - 20מכסה מנוע

66400D400016- מקורי6,936.40לאקאיה אופטימה ש' 16-20מכסה מנוע

53510B1020(ח) מקורי168.7כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מנעול מכסה מנוע -06

BCKA51PC1A19 - 4/5פס קישוט טורפדו שמאלD -19 'מקורי20.95כןמאזדה 3 ש

656016UN0A21 - מקורי314.4לאניסאן קשקאי ש' - 21מנעול מכסה מנוע

KD535677012 - ש' 12-16גומי אטימה למכסה מנוע CX-5 מקורי222.21לאמאזדה

5900A62314-19 מקורי1,857.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מכסה מנוע

מקורי608.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12ציר ימ' למכסה מנוע -534104716012

V2G0823302G18 - 5-ציר ימ' למכסה מנועD 18 'מקורי222לאפולקסווגן פולו ש

5900B25321 - מקורי9,639.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מכסה מנוע

מקורי249.9כןפיג'ו 2008 - 20ציר שמ' למכסה מנוע - 982073088020

651008347R18 - מקורי4,321.20כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מכסה מנוע

53510B1050(ח) מקורי218.5כןדייהטסו מטרייה ש' 07-10מנעול מכסה מנוע 07-08

5908A10613-  מקורי413כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מנעול מכסה מנוע

791203Z000(ח) ציר ימ' למכסה מנוע -12CW/4D i40 12-15  מקורי79כןיונדאי

CC2952420D(ח) מקורי161.76כןמאזדה 5 ש' 05-10ציר שמ' למכסה מנוע 05-10

V56582330217 - מקורי233לאסקודה קודיאק ש' 17-22ציר ימ' למכסה מנוע

53420B401006-11 מקורי269.9לאדייהטסו טריוס ש' 06-11ציר שמ' למכסה מנוע

5905A15813- ציר ימ' למכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי174כן16

AG107PE19 - חליפי302.96כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי עליון בסורג קדמי פנימי

AG108MI02- חליפי2,685.64כןמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07סורג קדמי ניקל

AG10CH(שחור) חליפי1,802.40כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 08-11סורג קדמי -11

AG110ME19 - חליפי5,641.45כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סורג קדמי ללא ניקל

AG112PE17 - חליפי995.79כןפיג'ו 301 ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי



AG116BM09-10 חליפי207.48כןב.מ.וו 300 ש' 09-11סורג קדמי שמאל

AG119SU06-07 סורג קדמי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי460כן08

AG120BM09- חליפי902.29כןב.מ.וו 700 ש' 09-22סורג קדמי שמאל

AG120TO19 - (לפנס) 4שפם שמאל תחתון לסורגD 19 - 'חליפי233.9כןטויוטה קורולה ש

AG123AU08-10 ש' 08-14סורג קדמי Q7 חליפי350כןאודי

AG123TO19 - ש' - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי RAV-4 חליפי349.54כןטויוטה

AG124HY

פס קישוט תחתון (לצבע ) לסורג קדמי -

12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי708כן/סטישין

AG125AU09 - (לפנס) ש' 08-15שפם ימין תחתון לסורג A4 חליפי291.65כןאודי

AG126PE20 - חליפי364.71כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי מרכזי לסורג קדמי

AG128MI17 - סורג קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי1,551.25כן19

AG129SU19 - (לפנס) חליפי482כןסובארו פורסטר - 19שפם שמאל תחתון לסורג

AG130CV19 - חליפי1,065.35כןשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי עליון

AG130OP11-12 חליפי456.02לאאופל אסטרה ש' 11-15ניקל תחתון סורג קדמי

AG130SK15 - חליפי542.45כןסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי פנימי עליון

AG131CV16-18 חליפי4,243.20כןשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי מרכזי

AG131HY19 - חליפי1,195.17כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט עליון מרכזי לסורג קדמי

AG132BM08- חליפי1,608.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' 02-07סורג קדמי ניקל

AG136SZ19 - חליפי2,495.68כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי ניקל

AG138OP16 - חליפי1,497.89כןאופל אסטרה ש' 16-19סורג קדמי

AG13CV08- (עליון) חליפי647.48כןשברולט מאליבו ש' 08-12סורג קדמי

AG141KI10- חליפי1,898.48כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG142AU17 - (לפנס) ש' 17-22שפם ימין תחתון לסורג Q5 חליפי336.6כןאודי

AG142MI20 - חליפי3,029.40כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג קדמי

AG143KI11- חליפי2,049.41כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג קדמי

AG145TO18 - (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי1,589.67כן21

AG146AU19 - (לפנס) ש' - 19שפם ימין תחתון לסורג Q3 חליפי381.65כןאודי

AG146KI16 - (לפנס) חליפי301.23כןקאיה ספורטג' ש' 16-21שפם שמאל תחתון לסורג

AG147HY2.0 19 - חליפי4,849.20כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם מסגרת אפורה

AG147IS

 ,+S , S) 21 - סורג קדמי פנימי עליון

( +LS21 - 'חליפי766.17כןאיסוזו די. מקס ש

AL775KI10 - חליפי479.62לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס איתות למראה ימין

AL777KI16-18 חליפי1,806.02כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי חיצוני ימין

AL777RE13-16 5פנס ראשי ימיןD 13-19  חליפי1,068.02לארנו קליאו

AL783KI17-20 פנס אחורי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,106.02כן

AL784SE12 - חליפי556.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ערפל קדמי ימין

AL786KI4D 14 - 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 12-16 'חליפי186.02לאקאיה ריו ש

AL790KI15-17 חליפי4,026.00לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי ימין

AL802TO05 - חליפי2,806.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23פנס ראשי שמאל

AL804TO15-19 חליפי1,996.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי ימין

AL809RE13-17 'חליפי448.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי שמ

AL81KI07-11 חליפי1,624.02לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס ראשי ימין

AL821TO15 - 'חליפי1,306.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי ימ

AL822RE17 - 5פנס אחורי שמ' חיצוניD 13-19  חליפי416.02לארנו קליאו

AL827RE07- (לבן) חליפי379.01לארנו טראפיק ש' 07-10מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL831TO16- ש' 13-18פנס ערפל שמאל אחורי RAV-4 חליפי706.02כןטויוטה



AL83SE06- פנס ראשי ימין

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

חליפי806.02לא08

AL841TO14-17 'פנס אחורי שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי2,306.02לא21

AL852TO17 - פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי906.02כן22

AL852VW15 - חליפי284.99לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס איתות למראה ימין

AL853RE13 - 5פנס ראשי שמאל מושחרD 13-19  חליפי956.02לארנו קליאו

AL853TO17 - פנס ערפל קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי906.02לא22

AL853VW15 - חליפי284.99לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס איתות למראה שמאל

AL862RE16-18 חליפי856.02לארנו קדג'אר 16-20פנס אחורי ימ' פנ' לד

AL87HY(צהוב) חליפי806.02כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פנס ראשי ימין 03-06

AL898MA09 - פיק אפ 07-10פנס ראשי שמאל BT-50 חליפי923.6לאמאזדה

AL8BM12- חליפי1,206.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי ימ' לד

AL943FO03- חליפי960.02לאפורד קונקט ש' 03-13פנס ראשי ימין

AL947FO03-08 'חליפי236.02לאפורד קונקט ש' 03-13פנס אחורי ימ

AL997FO4D 08-09 ''חליפי568.02לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי ימ

AL9ISחליפי68.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס איתות ימ' קד' (במגן)97-00 מרובע

92101C560018 - מקורי6,903.20לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי שמאל קסנון

D3476019 - 'מקורי5,376.17לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי שמ

81550F403117-19 פנס אחורי חיצוני ימ' לד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,709.84לא22

92202B250017 - מקורי993.7כןקאיה סול ש' 14-18פנס ערפל קדמי ימין

7431002L70A019 - 4סך שמש ימיןD 19 - 'מקורי639.96כןטויוטה קורולה ש

93530K6000NNB20 - ש' - 20כפתור כיוון מראות i10 מקורי237לאיונדאי

94360F100019 - מקורי678.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21זכוכית לוח שעונים

8385242Y1019 - ש' - 19זכוכית לוח שעונים RAV-4 מקורי279.89לאטויוטה

878100WQ5017-19  מראה פנימית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,902.00כן22

K85101HA0C13 - מקורי1,371.83לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי כרית אוויר

85910H8400WK18 - מקורי958.1לאקאיה סטוניק - 18מדף אחורי

85110L110022 - מקורי1,264.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מראה פנימית

V654820951DBUS19 - מקורי396כןסקודה סקאלה - 19פתח אוויר למזגן מרכזי

מקורי162.36כןסיטרואן קקטוס 15-20מגב שמשה קדמי - 161187028015

מקורי310.75כןשברולט טראוורס 13-16כיסוי לציר מושב אח'25963998

85910C8000TRY15 - מדף אחוריi20 15-20 מקורי790כןיונדאי

84660F1000WK16 - מקורי1,473.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21משענת יד אמצעית

BHN26439313 - 4/5כיסוי בפאנל ידית הילוכיםD 13-18 'מקורי23.43כןמאזדה 3 ש

84872024905D 19 - 5כפתור כיוון מראותD/SW 19 - 'מקורי1,899.87כןטויוטה קורולה ש

V1J091930917 - מקורי109כןסקודה אוקטביה ש' 17-19שקע מצת

97420C1AB0VCA18 - מקורי448לאיונדאי סונטה ש' 18-19תריס מזגן אמצעי ימין

KF686491XB02(ח) ש' 12-16גריל פתח איוורור ימין - 12 CX-5 מקורי116.39כןמאזדה

MN12423015 - מקורי161לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ידית פנימית לדלת תא מטען

V04E905602D(ח) מקורי140לאסקודה ראפיד ש' 13-18מצת - 13

97480J9000UY118 - מקורי396לאיונדאי קונה ש' - 18תריס מזגן שמאל

V654820951EZLL20 - מקורי437לאסקודה קאמיק - 20תריס מזגן אמצעי

96710D34104X18 - מקורי701כןיונדאי טוסון ש' 15-20מתג בקרת ווליום

97040G2000MBI16 - (בקונסולה) מקורי810לאיונדאי איוניק ש' 16-20פתח אויר אחורי

V5E0941431DWHI17 - מקורי333לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מתג אורות



886214EB3A14 - מקורי313.08לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי ידית נעילת מושב אחורי

V6P1820901HVA17 - מקורי392כןסיאט איביזה  ש' 17-22תריס מזגן שמאל

V6V0820951CRYP15 - מקורי841כןסקודה פביה ש' 15-21תריס מזגן מרכזי

V5E0713146A17 - מקורי140לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי ידית הילוכים

V6P0820902HVA17 - מקורי889כןסיאט איביזה  ש' 17-22תריס מזגן ימין

V5JA820951DRYP13 - מקורי1,096.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18פתח אוויר מרכזי למזגן

V654864207ATAR20 - מקורי2,223.00לאסקודה קאמיק - 20משענת יד

838520Z25013 - מקורי280.19כןטויוטה קורולה ש' 13-18זכוכית ללוח שעונים

85201D3000YAK15 - מקורי213לאיונדאי טוסון ש' 15-20סך שמש שמאל

97490D7000NS515 - מקורי681לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן ימין

BHN96830113 - 4/5תפס לחוט מדף אחוריD 13-18 'מקורי14.62כןמאזדה 3 ש

AL1008FO4D 15 - 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי756.02כן19

AL1016FO15 - 'חליפי3,506.02לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס אחורי ימ

AL1018FO11 - 'חליפי2,306.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14פנס אחורי ימ

AL101PE05-08 חליפי356.02לאפיג'ו 407 ש' 05-10פנס ערפל קדמי שמאל

AL103CV4/5D 03-05 פנס ראשי שמאל

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי806.02לא5

AL1048FO20 - חליפי386.02לאפורד אקספלורר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL106FI10-11 חליפי906.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פנס ראשי ימין

AL107FI10- חליפי186.02לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס ערפל קדמי ימין

AL108SE17 - חליפי236.02לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס איתות למראה ימין

AL109NI06- 'חליפי368.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס אחורי שמ

AL109RE99-03 חליפי260.02לארנו מגאן ש' 99-03פנס ערפל קדמי ימין

AL10LE16 - 'ש' 08-22פנס אחורי שמ RX  חליפי4,106.02לאלקסוס

AL111SK17 - חליפי1,586.02כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ראשי ימין

AL112SZ06 - חליפי1,306.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל

AL113FI10- חליפי780.02לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס ראשי שמאל

AL113TO13 - פנס איתות למראה ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי148.02לא15

AL118NI17 - חליפי760.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמאל חיצוני

AL122MA08-10 חליפי1,860.02לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס ראשי שמאל+מנוע

AL123OP14 - חליפי1,786.02לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי שמאל

AL124PE17 - חליפי1,586.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL128SK13 - חליפי1,586.02כןסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ' לד

AL131TO12- חליפי640.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ערפל קדמי שמאל

AL132KI17-20 פנס ראשי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,456.02כן

AL133SZ5D 09-11 '4/5פנס אחורי ימD 08-14 'ש SX4  חליפי996.02לאסוזוקי

AL133VW11- חליפי185.37כןפולקסווגן טוראן ש' 11-15תומך לפנס ראשי שמאל

AL135MA07-08 '5פנס אחורי שמD 04-08 'חליפי536.02לאמאזדה  3 ש

AL135VW10- חליפי590.4כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17מסגרת לפנס ראשי שמאל

AL136FO10 - ש' 06-14פנס ערפל קדמי ימין S-MAX חליפי426.02לאפורד

AL136MAV 17 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ CX-5 חליפי1,506.02לאמאזדה

AL138OP11-12 חליפי1,506.02כןאופל אסטרה ש' 11-15פנס ראשי שמאל+מנוע+ניקל

AL139SZ11- 'חליפי1,206.02לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16פנס אחורי שמ

AL140CV16 - חליפי1,456.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ערפל קדמי ימין לד

5730054P0000015 - מקורי2,568.10לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מכסה מנוע

מקורי4,054.40לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15(ח) מכסה מנוע -573006581106

DA6T56750A15 - 4גומי אטימה למכסה מנועD/5D 15-21 'מקורי60כןמאזדה 2 ש

MR52331713- תפס למוט מכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי37לא16



V1S0823363F12 - מקורי160כןסקודה סיטיגו 12-18מוט מכסה מנוע

81130G601017 - מנעול מכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי232.9כן

41008499869V 15 - מקורי11,841.56לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מכסה מנוע

98362005XT17 - מקורי1,247.45לאפיג'ו 3008 17-21פלסטיק טורפדו ימין

5742061M0113 - קרוסאובר 13-16ציר שמ' למכסה מנוע SX4 מקורי140.9כןסוזוקי

53301KK01115-19 מקורי6,878.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מכסה מנוע

5905A20821 - מקורי402כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

5905A20721 - מקורי402כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

V5JA819448B9B913 - מקורי90לאסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי פלסטיק טורפדו ימין

5900A68715- מקורי4,480.00כןמיצובישי טרייטון 15-19מכסה מנוע

654019784R18 - מקורי562.48לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי106.97לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר ימ' למכסה מנוע -898104099212

5908A21615- מקורי592לאמיצובישי טרייטון 15-19מנעול מכסה מנוע

5900A74617 - מכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי2,767.00כן19

5741063T0022 - קרוסאובר - 22ציר ימ' למכסה מנוע SX4 מקורי148.5לאסוזוקי

5900A41417 - ש' 17-19מכסה מנוע ASX מקורי4,636.00לאמיצובישי

07KDY35231XA12- ש' 12-16מכסה מנוע CX-5 מקורי3,251.46לאמאזדה

65100W000P22 - מקורי6,825.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מכסה מנוע

791201Y00011- 5ציר ימ' למכסה מנועD 11-16 מקורי137.5לאקאיה פיקנטו

מקורי169.68לאטויוטה אוונסיס 15-18ציר שמ' למכסה מנוע -534200508015

D26954V 14 - מקורי378.08לאפורד טרנזיט ש' 14-21ציר שמ' למכסה מנוע

74120TM8A11(ח) מקורי855.81כןהונדה אינסייט 09-14מנעול מכסה מנוע

5906A13418 - מוט מכסה מנוע

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי251לא21

757700K34115 - מקורי611.32לאטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט למכסה מנוע שחור

60170TF0G00ZZ09-10 מקורי287.33לאהונדה ג'אז ש' 09-11ציר שמ' למכסה מנוע

66910Q500020 - מקורי111.8לאקאיה סלטוס ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

74120SEAE03(ח) מקורי354.85כןהונדה אקורד ש' 03-08מנעול מכסה מנוע -03

79110G200016 - מקורי503כןיונדאי איוניק ש' 16-20ציר שמ' למכסה מנוע

V65781941619 - מקורי205לאסקודה סקאלה - 19פלסטיק טורפדו ימין

81130P200021 - מקורי337.1לאקאיה סורנטו ש' - 21מנעול מכסה מנוע

AL140KI15-17 'חליפי1,930.00לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ

AL140PE19 - חליפי2,306.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי שמאל

AL141HY11-13 'ש' 11-15פנס אחורי ימ i35 חליפי860.02לאיונדאי אלנטרה

AL146CV17-21 'חליפי3,960.02כןשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי שמ

AL150SE(2H7 ניקל) חליפי1,106.02כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי ימין 09-12

AL151AU13-16 ש' 09-16פנס ראשי שמאל Q5 חליפי5,600.02לאאודי

AL152TO03-08 'פנס ערפל אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי396.02לא08

AL153KI09-11 (רקע מושחר) חליפי1,186.02לאקאיה ריו ש' 07-12פנס ראשי שמאל

AL155CV13 - חליפי4,306.02לאשברולט טראוורס 13-16פנס ראשי שמאל

AL158OP17 - ש' 17-20פנס ראשי שמאל לד X חליפי4,906.02לאאופל מוקה

AL158SKCW 15 - 'חליפי806.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי ימ

AL160AUש' 17-22פנס ראשי ימין 17-20 הלוגן Q2 חליפי2,096.02לאאודי

AL160RE18 - חליפי1,960.02כןרנו מגאן סטיישן - 18פנס ראשי ימין

AL161HY18 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 חליפי1,340.02לאיונדאי אקסנט

AL163FO07-09 חליפי856.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פנס ראשי ימין

AL165HY18-20 חליפי3,146.02לאיונדאי קונה ש' - 18פנס אור יום לד ימין

AL166CV16-18 'חליפי2,306.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי ימ



AL167FO

פנס צד קדמי ימין(בכנף) צהוב+קישוט - 

חליפי196.02לאפורד מונדאו ש' 0808-12

AL169MA19 - 'ש' 17-21פנס אחורי ימ CX-3 חליפי3,429.00לאמאזדה

AL174CI09-11 (פרטנר) חליפי996.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל

AL174RE20 - חליפי248.02לארנו קליאו - 20פנס איתות למראה שמאל

AL175TO15 - חליפי420.02לאטויוטה אוריס ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL177KI5D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי שמאלD חליפי3,806.02לאקאיה סיד

AL178RE19 - חליפי269.12לארנו קדג'אר 16-20פנס איתות למראה שמאל

AL17IS99-חליפי496.02לאאיסוזו טרופר ש' 99-02פנס אחורי ימ' במגן

AL182FO15 - פנס ערפל קדמי ימין

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי520.02לא19

AL184VW18-20 5-פנס ראשי שמאלD 18 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן פולו ש

AL185TO12- פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי806.02לא13

AL192TO18-20 'חליפי1,960.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ

AL199TO16-18  חליפי1,260.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימין תחתון

AL19KI21 - 'חליפי806.02לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל אח' ימ

AL1IS'חליפי36.02לאאיסוזו איפון ש' 93-96פלסטיק אח' אדום ימ

AL200TO16-18  חליפי1,260.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמאל תחתון

AL203BM17 - 'ש' 13-21פנס אחורי ימ X1 חליפי1,906.02לאב.מ.וו

A247730590120- 'ש' 20-דלת אח' שמ GLA H247 מקורי18,861.99לאמרצדס

82620C8000SDH15- 'ידית פנ' לדלת קד' ימi20 15-20 מקורי328לאיונדאי

98812A2000(ח) 5/סטיישן ש' 13-18כיסוי זרוע מגב שמשה אח' - 13D מקורי10.6כןקאיה סיד

76003A900115- מקורי7,029.00כןקאיה קרניבל ש' 15-20דלת קדמית שמאל

254012952R

פסנתר חלונות לדלת קדמית שמאל - 

מקורי1,301.82כןרנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

D10G691G119 - ש' 17-21זכוכית מראה חיצונית קדמית ימין CX-3 מקורי521.43לאמאזדה

מקורי6,023.00כןפיאט דובלו ש' 03-10דלת שרות ימ' אח' 03-10 (ח)51934386

87620D4110(הייבריד) מקורי3,486.70כןקאיה אופטימה ש' 16-20מראה חיצונית ימ' - 18

793801R00011- 'ש' 11-18מעצור לדלת קד' שמ i25 מקורי174לאיונדאי אקסנט

87610A252016- '5/סטיישן ש' 13-18מראה חיצונית שמD מקורי1,736.90כןקאיה סיד

מקורי487כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פס קישוט לדלת אח' שמ' -07 (ח)735410827

6800262J0006-10 'מקורי1,499.00לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10דלת קד' שמ

מקורי45.46כןרנו טראפיק ש' 14-22מגב שמשה אח' - 771113002214

5838742080C013- ש' 13-18כיסוי סטריקר RAV-4 מקורי314.72כןטויוטה

86373C700015- טפט לדלת קד' ימיןi20 15-20 מקורי234כןיונדאי

V4M0853970GGRU15 - 'ש' 15-21פס קישוט לדלת אח' ימ Q7 מקורי1,645.00לאאודי

A253730740415- 'דלת אח' ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי23,754.12לאש' 15-21

TK58691G7V 17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית שמ CX-5 מקורי464.85לאמאזדה

87610H90504D - 17 '5מראה חיצונית שמD/4D 17-22 'מקורי2,305.50כןקאיה ריו ש

KB9W69121AV 17 - 'ש' 17-22מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי513.58לאמאזדה

821017395R18 - 'מקורי5,334.75כןרנו מגאן סטיישן - 18דלת אח' שמ

TL13691G1V 17 - 'ש' 17-22זכוכית מראה חיצונית ימ CX-5 מקורי352.55לאמאזדה

76003G500016- מקורי6,055.20כןקאיה נירו 16-23דלת קדמית שמאל

BCJH50M30C4D 19 - 4/5טפט לדלת אח' ימיןD -19 'מקורי239.79כןמאזדה 3 ש

זכוכית למראה חיצונית ימ' 174641611-12

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי288.65לא

B5L08535159B910- 'מקורי151כןסקודה יטי 10-13פס קישוט לדלת קד' שמ



879100F130

מראה חיצונית ימ' 

מקורי2,108.00לאטויוטה וורסו 13-18+חשמל+חימום+איתות -14

V8X4833052B11 - 'ש' 11-18דלת אח' ימ A1 מקורי4,300.00לאאודי

A2537208400(קופה) דלת קד' ימין -17

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי14,109.57לאש' 15-21

8791B7801015 - 'ש' 15-23קישוט ניקל מראה חיצונית ימ NX מקורי571.98לאלקסוס

K328508V417 - ש' 17-22טפט עליון לדלת אח' ימין CX-5 מקורי66.4לאמאזדה

963010936R18 - 'מקורי1,413.72לארנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית ימ

963028590R18 - 'מקורי1,310.28לארנו קפצ'ור ש'  13-22מראה חיצונית שמ

66910N900021 - מקורי332כןיונדאי טוסון ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

81125G200016 - מקורי1,318.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מבודד רעשים למכסה מנוע

81190G210016 - מקורי95לאיונדאי איוניק ש' 16-20כבל פתיחה למכסה מנוע

81130B200014- מקורי179.2לאקאיה סול ש' 14-18מנעול מכסה מנוע

66920K200020 - מקורי345לאיונדאי וניו - 20ציר ימ' למכסה מנוע

7405A537

כיסוי המשך פלסטיק טורפדו שמאל - 

מקורי275כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

KD3F56620A17 - ש' 17-22מנעול מכסה מנוע CX-5 מקורי288.42כןמאזדה

5910A09815 - מקורי475כןמיצובישי טרייטון 15-19כבל פתיחה למכסה מנוע

66920N7000V 21 - מקורי495לאיונדאי טוסון ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

79120A500012- ציר ימ' למכסה מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי391כן/סטישין

81190A700013-מקורי124.1לאקאיה פורטה 13-18כבל פתיחה למכסה מנוע

F51006PAMA20 - מקורי4,112.31כןניסאן ג'וק - 20מכסה מנוע

656016PA0A20 - מקורי247.83לאניסאן ג'וק - 20מנעול מכסה מנוע

מקורי62.82לאשברולט ספארק 15-18המשך טורפדו שמאל - 4247371215

79120C500015- מקורי477לאקאיה סורנטו ש' 15-20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי479.43לאסיטרואן ברלינגו - 19ציר ימ' למכסה מנוע - 981648478019

מקורי479.43לאסיטרואן ברלינגו - 19ציר שמ' למכסה מנוע - 981648508019

V2GM82330220 - מקורי214כןפולקסווגן טי קרוס - 20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי186.39לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פלסטיק טורפדו ימין - 538664202013

79110D900016- מקורי176.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי218.12כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מנעול מכסה מנוע -12 (ח)5351052481

V8S0823509B20 - מקורי272לאפולקסווגן טי קרוס - 20מנעול מכסה מנוע

מקורי690.5כןפיג'ו 301 ש' 13-18פלסטיק טורפדו שמאל - 967883338013

מקורי8,856.68לאשברולט סילברדו 13-19מכסה מנוע - 8445626317

654006819R09 - מקורי409.23לארנו מאסטר ש' 09-22ציר ימ' למכסה מנוע

A167880030020 - מכסה מנוע

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי26,177.75לאש' 15-20

DFR55241020 - ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע CX-30 מקורי81.47כןמאזדה

מקורי13,197.27לאשברולט קאמרו 16-20מכסה מנוע - 8473491219

66400B900014- ש' 14-19מכסה מנוע i10 מקורי2,355.00לאיונדאי

81130A200013- 5/סטיישן ש' 13-18מנעול מכסה מנועD מקורי121.4לאקאיה סיד

מקורי15.04כןפיג'ו 208 ש' 15-19תפס מוט מכסה מנוע - 79284315

מקורי223כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19המשך פלסטיק טורפדו ימין - 538230219019

MR473530(ח) ציר ימ' למכסה מנוע -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי472.98כן15

651001544R22 - מקורי7,758.55לארנו ארקנה ש' - 22מכסה מנוע

923033K000(בכנף) מקורי131.7לאקאיה קארנס ש' 07-10פנס צד קדמי ימין = שמאל

92405A960018 - מקורי330.5לאקאיה קרניבל ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92406A9600(ח) מקורי330.5כןקאיה קרניבל ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 18



8158102C60SW 19 - '5פנס אחורי ימ' פנD/SW 19 - 'מקורי1,926.00כןטויוטה קורולה ש

921022G02007-08 מקורי1,877.60לאקאיה מגנטיס ש' 07-08פנס ראשי ימין

מקורי684כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס איתות למראה שמאל - 817404701019

265503HN0A13 - מקורי1,025.61לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי ימ' לד

8117052K0114 - מקורי1,125.83לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ראשי שמאל

92102A8300מקורי7,127.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי ימין - 16 היברידי

811500K69215-19 מקורי4,987.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי שמאל

92402A962018 - 'מקורי1,568.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי ימ

815510D61014-16 מקורי1,947.90לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' לד

3565086R0000019 - 'מקורי1,732.00כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי ימ

8.15E+2515 - 'מקורי940.15כןטויוטה היילנדר 15-20פנס ערפל אח' ימ

מקורי172.78לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס איתות למראה שמאל - 14 (צהוב)1847388

פנס אחורי ימ' פנ' - 156906145814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,894.66לא14-18

92101B226014 - מקורי1,684.40לאקאיה סול ש' 14-18פנס ראשי שמאל מושחר

מקורי5,068.94לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 20 (חשמלי)8156047320

מקורי346.44כןפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אור בלימה אחורי - 189996814

811300DA1014-16 מקורי1,050.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין ללא לד

D26073V 15 - מקורי2,344.14לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ערפל קדמי ימין

D3650620 - מקורי7,143.04לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס ראשי ימין

811300D08003 - מקורי948.75לאטויוטה יאריס ש' 03-06פנס ראשי ימין

52088139V 15 - 500 ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימיןX מקורי1,400.00לאפיאט

8330A56615 - 'מקורי994לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס אחורי ימ

מקורי600.33כןטויוטה קאמרי ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819203302018

מקורי597.04לאטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' ימ' - 525623306018

D3713820 - מקורי436.83לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

D3451019 - מקורי3,677.64לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי ימ' לד

A213906160016 - פנס אחורי ימ' לדE 16-22 קלאס W213 מקורי1,057.53לאמרצדס

265598248R14 - מקורי476.81לארנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי שמ' תחתון

92208G550019 - מקורי2,098.40כןקאיה נירו 16-23פנס תאורת יום ימין קדמי

92406G550019 - 'מקורי1,233.10כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל אח' ימ

AG148RE99-01 חליפי150.02לארנו קליאו ש' 99-01סורג קדמי

AG14HY07-08 חליפי689.35כןיונדאי אקסנט ש' 07-11סורג קדמי

AG150HY16 - (לפנס) חליפי120.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18שפם שמאל תחתון לסורג

AG151HY16 - (לפנס) חליפי120.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18שפם ימין תחתון לסורג

AG151RE99-02 חליפי125.52כןרנו מגאן ש' 99-03סורג קדמי שמאל

AG156SU12-15 ש' 12-17סורג קדמי XV חליפי635.8כןסובארו

AG156VW06-09 5סורג קדמיD 06-09 'חליפי256.02לאפולקסווגן פולו ש

AG158NI

סורג קדמי+קישוטי ניקל R+L + סורג 

חליפי1,965.51כןניסאן ג'וק 10-14מרכזי (סט) - 10

AG160RE04-06  4/5סורג קדמי סט ימין+שמאלD 04-09 'חליפי450.42כןרנו מגאן ש

AG161RE04-08 חליפי998.75כןרנו קנגו ש' 04-08סורג קד' חיצוני

AG161TOV 21 - חליפי3,600.46כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG162PE14-15 חליפי780.02לאפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי פנימי

AG163NI18 - טרייל ש' 15-23קישוט תחתון לסורג קדמי X חליפי1,070.72כןניסאן

AG166HY21 - חליפי58.5כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי ימין לסורג קדמי

AG167RE09- 4סורג מגן קדמי תחתוןD 09-15 'חליפי548.03כןרנו פלואנס ש

AG169RE12-חליפי250כןרנו גרנד סניק ש' 12-13קישוט ניקל לסורג קדמי

AG170NI17 - חליפי2,306.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי עם ניקל



AG171MA

קישוט שחור שמאל לסורג קדמי - 19 

5D4/5D -19 'חליפי756.02לאמאזדה 3 ש

AG173RE13-(סט) 5קשוט ניקל לסורג קדמיD 13-19  חליפי219.49כןרנו קליאו

AG177RE13-16 5סורג קדמיD 13-19  חליפי535.17כןרנו קליאו

AG17SE17 - חליפי836.02לאסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

AG186VW21 - 5-סורג קדמיD 18 'חליפי3,106.02לאפולקסווגן פולו ש

AG189SU13- חליפי632.02לאסובארו אימפרזה 13-16פס קישוט ימין לסורג קדמי

AG192RE16- חליפי1,159.26כןרנו קדג'אר 16-20סורג קדמי פנימי

AG193AU12- ש' 11-18תומך לסורג קדמי Q3 חליפי411.6כןאודי

AG19CV06-07 חליפי190כןשברולט מאליבו ש' 04-07מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG19SK01-04 סורג קדמי מושלם

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי491.06כן

AG1TE21 - ש' - 21קישוט ניקל לסורג קדמי S חליפי680כןטסלה מודל

AG200BM10- חליפי763.14לאב.מ.וו 500 ש' 08-11סורג קדמי ימין

AG203RE

 Zen 17-21 סורג קדמי חיצוני מושלם

type17-23 '4 שD חליפי1,680.02לארנו גרנד קופה

AG205RE12 - חליפי498.43כןרנו קנגו 09-18סורג קדמי

AG207FO01-03 חליפי350כןפורד מונדאו ש' 01-07סורג קדמי

AG220BM15 - ש' 13-21סורג קדמי שמאל X1 חליפי1,027.24כןב.מ.וו

AG222SK08-11 (לפנס)חליפי68.02לאסקודה סופרב ש' 08-13שפם שמאל תחתון לסורג

AG225BM15 - ש' 10-19סורג קדמי ימין X6 חליפי1,400.70כןב.מ.וו

AG225SK09 - חליפי220.8כןסקודה אוקטביה 09-13סורג קדמי

AG227SK15-17 חליפי698לאסקודה פביה ש' 15-21מסגרת לסורג קדמי

AG229FO11- חליפי836.02לאפורד אדג' ש' 09-14ניקל עליון סורג קדמי

AG22TO98-00 (לפנס)חליפי213.68כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03שפם שמאל תחתון לסורג

AG238NI01-03 חליפי554.42כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03סורג קדמי שמאל

AG241KI10-(כולו ניקלים) חליפי1,898.48כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סורג קדמי מפואר

AG248NI99- חליפי680.02לאניסאן וינר ש' 99-02סורג קדמי ניקל

AG250HOחליפי1,450.02לאהונדה אקורד ש' 03-08סורג קדמי 03-05 שחור

AG257NI08-09 חליפי953.98כןניסאן קשקאי ש' 08-14סורג קדמי

AG261KI15- 5סורג קדמיD 12-16 'חליפי864.88כןקאיה ריו ש

AG267HO15- ש' 15-18קישוט ניקל ימין סורג קדמי HRV חליפי872.9כןהונדה

AG27FO11-12 חליפי1,610.40כןפורד מונדאו ש' 08-12סורג קדמי+מסגרת ניקל

AG281CV13- חליפי1,386.92לאשברולט טראקס ש' 13-16סורג קדמי תחתון

AG28LE16 - ש' 08-22קישוט תחתון לסורג קדמי RX  חליפי4,433.12כןלקסוס

AG29CV5D 08- סורג קדמי

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי580.16כן

AG2CV03-04 4סורג קדמיD 03-10 'חליפי413.54כןשברולט אופטרה ש

AG2KI4D 04- (ללא תושבת לסמל) חליפי356.02לאקאיה סראטו ש' 06-09סורג קדמי

AG30TO00-02 חליפי412.42כןטויוטה יאריס ש' 00-02סורג קדמי ניקל

AG324MI14 -19 (ניקל) חליפי598כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג קדמי

AG327MI11 - חליפי1,628.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סורג קדמי

AG33HY11-13 (ללא סמל) ש' 11-15סורג קדמי + ניקל i35 חליפי353.88כןיונדאי אלנטרה

AG35TO

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 02-

חליפי126.02לאטויוטה היילקס ש' 0502-05

AG364VW15 - קישוט ניקל ימין לסורג קדמי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי274.55כן15-22

AG368NI14 - חליפי151.71כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך צדדי שמאל למגן קדמי

AG37LE18 - (לפנס) ש' 15-23שפם שמאל תחתון לסורג NX חליפי1,661.57כןלקסוס



AG38SZ06-11 חליפי194.06כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15גריל פנימי (מסגרת) לסורג קדמי

AG3HY00- חליפי220כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05מסגרת לסורג קדמי

AG3SE17 - חליפי394.2כןסיאט איביזה  ש' 17-22מסגרת שחורה לסורג קדמי

AG43RE04-06 (לפנס)4/5שפם שמאל תחתון לסורגD 04-09 'חליפי104.96כןרנו מגאן ש

AG44TO06-08 חליפי556.2לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי (שחור) + קישוט ניקל

AG46FO-15 חליפי1,146.52כןפורד אדג' ש' 15-18קישוט תח' במגן קד

AG46TOחליפי291.58כןטויוטה יאריס ש' 03-06סורג קדמי 03-06 שחור

AG478HY14-16 ש' 14-19סורג קדמי i10 חליפי806.02לאיונדאי

AG48VW09-12 (לפנס) חליפי374.4כןפולקסווגן גולף ש' 09-13שפם ימין תחתון לסורג

BHN9507R017 - 4/5גריל טורפדו ימיןD 13-18 'מקורי473.56כןמאזדה 3 ש

מקורי143.21כןפיג'ו 208 ש' 15-19מוט מכסה מנוע - 980227748015

8251ER09 - מקורי357.98לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט פלסטיק טורפדו ימין

V5J0853633C2ZZV 11 - מקורי982לאסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט ניקל למכסה מנוע

V565823031A17-20 מקורי6,181.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מכסה מנוע

791102W00012- מקורי198לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15ציר שמ' למכסה מנוע

57300808104/5D 08- 4/5מכסה מנועD 08-14 'ש SX4  מקורי2,666.80לאסוזוקי

מכסה מנוע - 533016069016

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי23,422.30כן21

7231071L01000(ח) מקורי103.8כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מוט מכסה מנוע - 11

V2K7823033G21 - מקורי8,576.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21מכסה מנוע

791103Z000(ח) ציר שמ' למכסה מנוע -12CW/4D i40 12-15  מקורי79כןיונדאי

5830078R0000019 - מקורי3,618.00כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מכסה מנוע

53510B4020(ח) מקורי158.5כןדייהטסו טריוס ש' 06-11מנעול מכסה מנוע 06-11

GS1D56720(ח) מקורי250כןמאזדה 6  ש' 08-13כבל פתיחה למכסה מנוע 08-09

9838511280(GT) 20 - מקורי406.17לאפיג'ו 2008 - 20ציר ימ' למכסה מנוע

9838511380(GT) 20 - מקורי406.17לאפיג'ו 2008 - 20ציר שמ' למכסה מנוע

535100K38015- מקורי786.53לאטויוטה היילקס ש' 15-21מנעול מכסה מנוע

מקורי3,529.00כןסקודה קאמיק - 20מכסה מנוע - 65882303120

BCJH56720A19 - 4/5כבל פתיחה למכסה מנועD -19 'מקורי152.06כןמאזדה 3 ש

P4914065J0006-12 מקורי619לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מיכל משאבת הגה

מקורי3,319.13לאטויוטה קורולה ש' 13-18פלסטיק טורפדו -557080259013

DB2M51PC1A15 - 4קישוט המשך טורפדו שמאלD/5D 15-21 'מקורי21.39לאמאזדה 2 ש

C5135241010-11 מקורי154.54לאמאזדה 5 ש' 10-18ציר ימ' למכסה מנוע

5908A33020 - ש' - 20מנעול מכסה מנוע ASX מקורי751לאמיצובישי

5830057M0015 - מקורי5,708.60לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מכסה מנוע

5742063T0022 - קרוסאובר - 22ציר שמ' למכסה מנוע SX4 מקורי148.5לאסוזוקי

מקורי402.26כןטויוטה פריוס ש' 16-20מנעול מכסה מנוע-535104715016

66920Q500020 - מקורי111.8לאקאיה סלטוס ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי5,122.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17מכסה מנוע-533010616015

79110D710015- מקורי495לאיונדאי טוסון ש' 15-20ציר שמ' למכסה מנוע

V5E382330120 - מקורי172כןסקודה אוקטביה ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

60170SJD000ZZ(ח) ש' 06-09ציר שמ' למכסה מנוע FR-V מקורי315.63כןהונדה

קליפס למוט מכסה מנוע - 534541203017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי32.96כן22

60100TLCA00ZZ19 - ש' - 19מכסה מנוע CR-V מקורי7,870.86כןהונדה

תפס מנעול מכסה מנוע -172999711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי60.34לא

66400C150018 - מקורי4,918.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מכסה מנוע

V56586383117 - מקורי397לאסקודה קודיאק ש' 17-22משכך רעשים למכסה מנוע

66920P100022 - מקורי196.6כןקאיה ספורטג' ש' 22-23ציר ימ' למכסה מנוע



KB7W56770A17 - ש' 17-22גומי אטימה למכסה מנוע CX-5 מקורי130.28כןמאזדה

מקורי143.06כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר שמ' למכסה מנוע - 898333086117

60120TZA000ZZ20 - מקורי459.4כןהונדה ג'אז ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

V5LA823031A21 - מקורי4,937.00לאסקודה אניאק ש' - 21מכסה מנוע

60100TV0E01ZZ12-מכסה מנוע

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי4,306.80לא

DKY05231XA17 - ש' 17-21מכסה מנוע CX-3 מקורי1,527.51לאמאזדה

מקורי7,207.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מכסה מנוע - 533014215019

מנעול מכסה מנוע - 535106049018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי985.36לא21

מקורי11,910.00לאיונדאי H350 17-18מכסה מנוע - 755015900017

ציר שמ' למכסה מנוע - 534206012018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי816.74לא21

53630F402120 - כבל פתיחה למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי549.8כן22

74120TV0E1115- 5מנעול מכסה מנועD 15-16 'מקורי570.54לאהונדה סיווק ש

53301K201021 - מקורי7,370.41כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מכסה מנוע

מקורי2,660.58לאטויוטה קאמרי ש' - 18בולם שמאל למכסה מנוע - 534500615018

60120TBAA00ZZ17 - 5ציר ימ' למכסה מנועD 17-22 'מקורי340.69לאהונדה סיווק ש

מקורי543לאפיאט 3D 08-20 500ציר שמ' למכסה מנוע -5178370508

75770YP03020 - מקורי1,730.69לאטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט שחור למכסה מנוע

מקורי655.81לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22ציר ימ' למכסה מנוע - 534101613022

מקורי772כןפיאט קובו ש' 12-17ציר ימ' למכסה מנוע -12 (ח)1352948080

מקורי384כןפיאט 500X ש' 15-18מנעול מכסה מנוע -15 (ח)52029617

57260SJ0009P19 - מקורי334לאסובארו פורסטר - 19ציר ימ' למכסה מנוע

B5J0823301(ח) מקורי166כןסקודה פביה ש' 08-14ציר שמ' למכסה מנוע 08-11

מקורי232.17לאאיוויז U5 ש' - 21מנעול מכסה מנוע - 86172333121

791202L00007-11 5ציר ימ' למכסה מנועD 07-12 'ש i30 מקורי167לאיונדאי

5742063J0006-10 מקורי219.8לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי391.27כןאופל אינסיגניה 11-16ציר שמ' למכסה מנוע -11 (ח)12841600

B3T0823302B08- מקורי161לאסקודה סופרב ש' 08-13ציר ימ' למכסה מנוע

B3T0823301B08- מקורי170לאסקודה סופרב ש' 08-13ציר שמ' למכסה מנוע

8211051K00000(ח) מקורי462.5כןסוזוקי ספלאש 09-15מנעול מכסה מנוע 09-10

41007290944F30  12- מקורי4,476.50לאב.מ.וו 300 ש' 09-11מכסה מנוע

68290450AE19 - מקורי13,638.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מכסה מנוע

65401AX63006-10 מקורי150לאניסאן מיקרה ש' 06-11ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי784.16כןרנו קליאו  5D 07-10ציר ימ' למכסה מנוע 07-10 (ח)8200719034

V5JA823302A13- מקורי237כןסקודה ראפיד ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע

V5F0823301B13- מקורי213כןסיאט לאון ש' 12-19ציר שמ' למכסה מנוע

57260FJ0009P13- מקורי284לאסובארו אימפרזה 13-16ציר ימ' למכסה מנוע

B6Y0823397A20911 - מקורי14לאסקודה אוקטביה 09-13תפס למוט מכסה מנוע

מקורי49.65כןשברולט אפיקה ש' 07-09ציר שמ' למכסה מנוע -07 (ח)96636332

V5F0823031B12-16 מקורי4,908.00לאסיאט לאון ש' 12-19מכסה מנוע

57229FJ0009P13- מקורי4,750.00לאסובארו אימפרזה 13-16מכסה מנוע

656010017R(ח) מקורי298.2כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מנעול מכסה מנוע 15-17

V5E082330213-מקורי92כןסקודה אוקטביה 13-16ציר ימ' למכסה מנוע

5730068L0011- מקורי1,696.00לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16מכסה מנוע

5741068L0011- מקורי425.7לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16ציר ימ' למכסה מנוע

V1K8823302E10- מקורי254כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12ציר ימ' למכסה מנוע

V1K8823301E10- מקורי296כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12ציר שמ' למכסה מנוע

5741065J0306- מקורי295.7לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15ציר ימ' למכסה מנוע

57260SG0009P(ח) מקורי300כןסובארו פורסטר 13-18ציר ימ' למכסה מנוע -13



מקורי271.83כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08ציר ימ' למכסה מנוע -04 (ח)791281

V82A82330219 - ש' - 19ציר ימ' למכסה מנוע A1 מקורי167לאאודי

791101F000(ח) מקורי158.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09ציר שמ' למכסה מנוע -06

מקורי3,742.46לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מכסה מנוע - 5055941616

F510M4GAMA14 - ש' 14-19מכסה מנוע Q50 מקורי7,201.16לאאינפיניטי

מקורי9,134.00לאלקסוס NX ש' 15-23מכסה מנוע 533017803018-21

מקורי9,682.00לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19מכסה מנוע - 177880180019

65601JD00008- מקורי374.79לאניסאן קשקאי ש' 08-14מנעול מכסה מנוע

5730061M0013- קרוסאובר 13-16מכסה מנוע SX4 מקורי2,733.70לאסוזוקי

7901P709-10 מקורי4,940.94לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מכסה מנוע

מקורי2,338.13לאשברולט ספארק 11-15מכסה מנוע -9527063510

פס קישוט (ניקל) למכסה מנוע 757706001009-11

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,386.34לא13

7912C5(ח) ש' 09-11ציר שמ' למכסה מנוע -09 C-5 מקורי446.42כןסיטרואן

V6F2819403K9B917 - מקורי90לאסיאט איביזה  ש' 17-22פלסטיק טורפדו שמאל

מקורי5.7לאקאיה פורטה 13-18תפס  למוט מכסה מנוע -811993300013

BBM252420B09- 4/5(ח) ציר שמ' למכסה מנועD 09-13 'מקורי102.19כןמאזדה 3 ש

66400H800017 - 5מכסה מנועD/4D 17-22 'מקורי4,076.80כןקאיה ריו ש

861503X00011- ש' 11-15פלסטיק טורפדו i35 מקורי614כןיונדאי אלנטרה

533010H071(ח) מקורי1,705.00כןטויוטה אייגו ש' 15-21מכסה מנוע -15

81130D900016 - מקורי423.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנעול מכסה מנוע

V65482330220 - מקורי191לאסקודה קאמיק - 20ציר ימ' למכסה מנוע

V65482330120 - מקורי191לאסקודה קאמיק - 20ציר שמ' למכסה מנוע

V65482350920 - מקורי162לאסקודה קאמיק - 20מנעול מכסה מנוע

81170D900016 -  מקורי127.3לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מוט מכסה מנוע

מקורי11,524.58לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מכסה מנוע - 4100849915318

81130J700020 - מקורי355.3כןקאיה אקס סיד - 20מנעול מכסה מנוע

A205880035714-21 מכסה מנוע

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי6,311.00לא14-21

81190F100016 - מקורי149.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כבל פתיחה למכסה מנוע

53440022805D 19 - 5מוט מכסה מנועD/SW 19 - 'מקורי514.1כןטויוטה קורולה ש

557090F05013-'מקורי800.03לאטויוטה וורסו 13-18פלסטיק טורפדו שמ

66400H840018 - מקורי8,153.60כןקאיה סטוניק - 18מכסה מנוע

81161C5000(ח) מקורי480.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20בולם מכסה מנוע - 15

66400D700015- מקורי3,933.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מכסה מנוע

GHY05231X13- מכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,112.80כן18

מקורי689.32כןפורד טרנזיט ש' 14-21מנעול מכסה מנוע -14 (ח)5235555

861501M000(ח) מקורי930.8כןקאיה פורטה 09-12פלסטיק טורפדו 09-12

79110H840018 - מקורי146.1לאקאיה סטוניק - 18ציר שמ' למכסה מנוע

A247880740120 - ש' 20-מכסה מנוע GLA H247 מקורי15,191.37לאמרצדס

מקורי7,795.15לאפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 14 (דגם קסטום)1846029

60120TM8A00ZZ(ח) מקורי282.56כןהונדה אינסייט 09-14ציר ימ' למכסה מנוע

538660D21017 - מקורי122.96כןטויוטה יאריס ש' 14-19המשך פלסטיק טורפדו ימין

53301KK05020 - מקורי8,693.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21מכסה מנוע

GHP952420B13- ציר שמ' למכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי121.16לא18

V5E382372320 - מקורי27כןסקודה אוקטביה ש' - 20גומי למכסה מנוע



SU001A453917 - מקורי5,464.57לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מכסה מנוע

53452F401217 - תפס למוט מכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי164.23לא22

D3008717 - ש' 17-21מכסה מנוע F -350 מקורי7,820.77לאפורד

74120TL0G01(ח) מקורי732.74כןהונדה אקורד ש' 08-11מנעול מכסה מנוע 08-11

AG490TO09-11 חליפי350כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי שחור + קישוט שחור

AG504TO-06 חליפי168.02כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט ימין לסורג קדמי

AG507TO13-15 ש' 13-18סורג מגן קדמי RAV-4 חליפי733.44כןטויוטה

AG516TO15- לסורג קדמי X חליפי1,700.00לאטויוטה אייגו ש' 15-21קישוט

AG51HO

סורג קדמי+מסגרת ניקל (מושלם) 09-

124D 06-12 'חליפי760.02לאהונדה סיווק ש

AG51TO01-03 חליפי560.02לאטויוטה אוונסיס ש' 98-03סורג קדמי שחור

AG523TO14 - חליפי755.17כןטויוטה יאריס ש' 14-19ניקל תחתון לסורג קדמי

AG533TO16-18  חליפי1,671.60כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי

AG53SE12- חליפי699.55כןסיאט איביזה  ש' 09-16תומך שמאל לפנס ערפל

AG53VW10-11(פנימי) חליפי963.9כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12סורג קדמי

AG543TO17 - חליפי568.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט שמאל לסורג קדמי

AG57HY12-(כוורת)  סורג קדמי פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי968.02לא/סטישין

AG57SU13- (לפנס) חליפי192.1כןסובארו אימפרזה 13-16שפם שמאל תחתון לסורג

AG58RE13- לסורג קדמי R+L 4סט ניקליםD 09-15 'חליפי806.02לארנו פלואנס ש

AG58TO03-07 (ניקל) סורג קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,156.02לא08

AG59TO06-08 (ללא ניקל) ש' 07-09סורג קדמי RAV-4 חליפי586.02לאטויוטה

AG60SEFR - 17  חליפי1,143.00כןסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

AG614MA-13 4/5קישוט גריל עליון לצבעD 09-13 'חליפי706.02לאמאזדה 3 ש

AG616MA13-16 '4/5כיסוי עליון לסורג קדD 13-18 'חליפי302כןמאזדה 3 ש

AG623MA17 - ש' 17-22תומך ימין לסורג קדמי CX-5 חליפי85.57כןמאזדה

AG627MA17 - ש' 17-21מסגרת ניקל ימין לסורג קדמי CX-3 חליפי514.85כןמאזדה

AG635MA17 - ש' 17-22קישוט ניקל ימין לסורג קדמי CX-5 חליפי399.93כןמאזדה

AG66VO98-00 ש' 98-04סורג קדמי S40 חליפי606.58כןוולוו

AG67PE13- (ערום) חליפי806.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18סורג קדמי

AG6DG12- (מסגרת ניקל) חליפי4,778.00כןדודג' ראם 12-19סורג קדמי

AG6TO07- חליפי350כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סורג קדמי +ניקל יבוא אישי

AG70CI

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 97-

חליפי53.48כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0397-03

AG73CI11- ש' 11-18סורג קדמי עליון  C-4 חליפי865.52כןסיטרואן

AG77RE15-19 חליפי1,585.37כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי

AG82TO09 - חליפי188.74כןטויוטה אוונסיס 09-14פח ניצב חזית ימין

AG84MA97-99 ש' 97-99סורג קדמי ניקל B2500 חליפי391.23לאמאזדה

AG85AU01-04 ש' 01-04סורג קדמי A4 חליפי382.16כןאודי

AG86VO16 - ש' 13-18סורג קדמי V-40 חליפי2,552.86כןוולוו

AG87AU02-05 ש' 98-04סורג קדמי A6 חליפי590.06כןאודי

מקורי373.88כןשברולט אפיקה ש' 07-09פס קישוט למכסה מנוע 07-09 (ח)96635251

7912F6(ח) ש' 10-16ציר ימ' למכסה מנוע  - 10 C-3 מקורי414.61כןסיטרואן

791101J00009-11 ציר שמ' למכסה מנועi20 09-12 מקורי227לאיונדאי

מקורי315כןפיג'ו 407 ש' 05-10ציר ימ' למכסה מנוע 05-08 (ח)791277

7231361M0013- קרוסאובר 13-16קליפס מכסה מנוע SX4 מקורי102.6כןסוזוקי

657732J000(ח) מקורי27.37לאניסאן ג'וק 10-14קליפס למוט מכסה מנוע -10

מקורי717.19כןפיג'ו 3008 10-16ציר ימ' למכסה מנוע -10 (ח)791347

651003TA0A(ח) מקורי1,722.62כןניסאן אלטימה ש' 14-15מכסה מנוע -14



מנעול מכסה מנוע 09- (ח)5351060300

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי289.25כן13

7901R2(ח) מקורי7,682.49כןפיג'ו 5008 10-16מכסה מנוע -11

V6F1819404M9B918-20 מקורי177לאסיאט ארונה ש' - 18פלסטיק טורפדו ימין

68465258AA21 - מקורי9,677.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מכסה מנוע

654017334R15 - מקורי382.48לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18ציר שמ' למכסה מנוע

10457979SEPP18 - ש' 18-23ציר ימ' למכסה מנוע ZS מקורי179.3לאאם ג'י

מקורי466.24כןשברולט קרוז 08-20ציר שמ' למכסה מנוע -13 (ח)95406038

664002P50013- מקורי3,952.40לאקאיה סורנטו ש' 13-15מכסה מנוע

מקורי99כןיונדאי מאטריקס 08-10ציר שמ' למכסה מנוע 08-10 (ח)7911010000

654008394R(ח) 5ציר ימ' למכסה מנוע -13D 13-19  מקורי572.08כןרנו קליאו

7934C6(ח) ש' 05-10מנעול מכסה מנוע -05  C-4 מקורי204.09כןסיטרואן

V1T0823302F.(ח) מקורי300כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15ציר ימ' למכסה מנוע -11

V5FF823031E21 - מקורי2,898.00לאקופרה פורמנטור - 21מכסה מנוע

791201C000(ח) מקורי58כןיונדאי גטס ש' 03-05ציר ימ' למכסה מנוע -03

F51009KKMA(ח) מקורי1,118.37כןניסאן אלמרה ש' 15-17מכסה מנוע -15

654001403R16- מקורי307.51כןרנו קדג'אר 16-20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי247.75כןפיג'ו 301 ש' 13-18מנעול מכסה מנוע-967703528013

מקורי197.39כןטויוטה קאמרי ש' 12-14(ח) ציר ימ' למכסה מנוע -534100619012

V5G0823302B13-מקורי308לאפולקסווגן גולף ש' 13-20ציר ימ' למכסה מנוע

791202T00012- מקורי111.2כןקאיה אופטימה ש' 12-15(ח) ציר ימ' למכסה מנוע

81130A701013- מקורי184.9לאקאיה פורטה 13-18מנעול מכסה מנוע

מקורי135.68כןפג'ו 308 ש' 14-20מנעול מכסה מנוע -14 (ח)9677850980

מקורי360.76לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מנעול מכסה מנוע 897363009008-09

8663XT11-  'אח PEUGEOT מקורי186.58כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13סמל

8666H411- 'מקורי200.66כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13סמל "+" אח

מקורי262.55כןאופל אינסיגניה 11-16סמל INSIGNIA אח' -17747311

V65781941519 - מקורי203לאסקודה סקאלה - 19פלסטיק טורפדו שמאל

60170SAAG00ZZ(ח) מקורי304.87כןהונדה ג'אז ש' 02-08ציר שמ' למכסה מנוע 02-08

מכסה מנוע -179747711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,559.76לא

מקורי10,260.14לאפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 18 (קאסטום)2445239

26101695D 22 - 4 ש' - 20מכסה מנועD/5/SW מקורי9,430.22לאפורד פוקוס

BHN951PC1A13 - 4/5קצה טורפדו שמאלD 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

81170D300015 - מקורי20לאיונדאי טוסון ש' 15-20מוט מכסה מנוע

מקורי579.72לאטויוטה קאמרי ש' - 18מנעול מכסה מנוע - 535100633018

81130G200016 - מקורי683כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול מכסה מנוע

KB7W5241017 - ש' 17-22ציר ימ' למכסה מנוע CX-5 מקורי68.66לאמאזדה

KB7W51PC117 - ש' 17-22קישוט גריל טורפדו שמאל CX-5 מקורי42.68לאמאזדה

53510K004020 - מקורי399.88כןטויוטה יאריס ש' - 20מנעול מכסה מנוע

55708K0030(רגיל) מקורי1,354.62לאטויוטה יאריס ש' - 20פלסטיק טורפדו מושלם - 20

מקורי8,600.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מכסה מנוע - 137774570022

651000987R15-17 מקורי2,263.74לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מכסה מנוע

8402010QR01S222 - ש' - 22מכסה מנוע E-HS9 מקורי33,143.42לאהונגצ'י

654003JA0A18 - ציר ימ' למכסה מנועQX30 18-19 מקורי247.75לאאינפיניטי

מנעול מכסה מנוע -11 (ח)4895285

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי837.35כן

מקורי4,299.85לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מכסה מנוע - 898272738217

מקורי608.03כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ציר שמ' למכסה מנוע -967611518014

53601F4020C019 - 4ידית מכסה מנועD 19 - 'מקורי263.85לאטויוטה קורולה ש



ציר שמ' למכסה מנוע -175001811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי249.38לא

מקורי178כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19גומי אטימה למכסה מנוע - 533950226019

מקורי795כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14ציר שמ' למכסה מנוע -07 (ח)1342115080

1755064

כבל פתיחה למכסה מנוע (ארוך) -11 

(ח)

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי207.9כן

86029FE050(ח) ש' 08-13צופר קד' גבוה -08 B3 מקורי190כןסובארו

791201G000(ח) מקורי141.6כןקאיה ריו ש' 07-12ציר ימ' למכסה מנוע 07-09

V3T0823509A08- מקורי348כןסקודה סופרב ש' 08-13מנעול מכסה מנוע

5905A17915 - מקורי416כןמיצובישי טרייטון 15-19ציר שמ' למכסה מנוע

KD5351PC1B(ח) ש' 12-16המשך פלסטיק טורפדו שמאל - 12 CX-5 מקורי50.24כןמאזדה

מקורי7,414.63לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מכסה מנוע 2339327016-17

בית מחשב -172089111

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי666.97לא

57229XC00A9P20 - מקורי9,082.00לאסובארו איבולטיס - 20מכסה מנוע

מקורי935.31לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למכסה מנוע לצבע -898181163312

0K2JA52310(ח) X מקורי3,113.00כןקאיה קארנס ש' 03-06מכסה מנוע -03 דיזל

7.91E+05(ח) מקורי46.3כןקאיה סורנטו ש' 07-09ציר ימ' למכסה מנוע -07

V8T0823480(ח) ש' 08-15מנעול מכסה מנוע -09 A4 מקורי346כןאודי

מקורי3,702.59כןאופל מוקה 14-16מכסה מנוע - 4237213514

V6F9823031E18 - מקורי3,241.00כןסיאט ארונה ש' - 18מכסה מנוע

654000016R09- 4ציר ימ' למכסה מנועD 09-15 'מקורי241.79כןרנו פלואנס ש

F510M5CAMA18 - ש' 18-20מכסה מנוע Q60 מקורי4,342.44לאאינפיניטי

5742068K00Mמקורי77.1לאסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר שמ' למכסה מנוע

V8U0823029B11-ש' 11-18מכסה מנוע Q3 מקורי8,258.00לאאודי

8211068K00M(ח) מקורי127.2כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מנעול מכסה מנוע -09

S6J0823302A

 5D (טורבו)  ציר ימ' למכסה מנוע דגם

מקורי135כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

S6J0823301A

 5D (טורבו) ציר שמ' למכסה מנוע דגם

מקורי127לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש -13

מקורי3,879.49לאאופל אדם 3D ש' 14-17מכסה מנוע - 1343877314

V5JA823301A13- מקורי237כןסקודה ראפיד ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

V3C1823509H(ח) מנעול מכסה מנוע 06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי512כן

534200F03009-11 מקורי329.61לאטויוטה וורסו 09-12ציר שמ' למכסה מנוע

V5E082303113-מקורי2,980.00לאסקודה אוקטביה 13-16מכסה מנוע

V6F0823302A17 - מקורי101כןסיאט איביזה  ש' 17-22ציר ימ' למכסה מנוע

V1K1823509E05-08 מקורי656לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מנעול מכסה מנוע

ציר ימ' למכסה מנוע -08 (ח)95971445

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי53.86כן

V575823031B16-19 מקורי3,950.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מכסה מנוע

791202K000(ח) מקורי167.6כןקאיה סול ש' 10-11ציר ימ' למכסה מנוע -10

654012134R(ח) מקורי484.33כןרנו סניק ש' 10-12ציר שמ' למכסה מנוע -10

V6V0823031F15 - מקורי3,250.00לאסקודה פביה ש' 15-21מכסה מנוע

57260SG0109P13- מקורי300כןסובארו פורסטר 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

V83A82330219 - ש' - 19ציר ימ' למכסה מנוע Q3 מקורי199לאאודי

מקורי271.83כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08ציר שמ' למכסה מנוע -04 (ח)791280

V1T0823302F(ח) מקורי300כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10ציר ימ' למכסה מנוע 05-10

V5F0823031C17 - מקורי3,755.00לאסיאט לאון ש' 12-19מכסה מנוע



מקורי488.25כןטויוטה קאמרי ש' 07-11(ח) מנעול מכסה מנוע 535103339007-11

V1T0823509C(ח) מקורי236כןפולקסווגן קאדי ש' 05-10מנעול מכסה מנוע 05-10

1051875E0G21 - ש' - 21מכסה מנוע S מקורי3,974.36לאטסלה מודל

811301F000(ח) מקורי141.6כןקאיה ספורטג' ש' 06-09מנעול מכסה מנוע -06

מקורי162כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09מנעול מכסה מנוע 07-08 (ח)5351042090

68256431AA15 - (במגן) 'מקורי1,338.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18פנס איתות ימ' קד

מקורי601כןאיווקו  דיילי 15-18פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 580158702115

8118560F30V 14-17 פנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,901.51לא21

2374060V 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמD/5/SW מקורי1,096.45לאפורד פוקוס

92102J730020 - מקורי7,502.40כןקאיה אקס סיד - 20פנס ראשי ימין

22555394D 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי ימ' פנD/5/SW מקורי1,616.23לאפורד פוקוס

92404J730020 - 'מקורי2,352.00לאקאיה אקס סיד - 20פנס אחורי ימ' פנ

81570124505D 19 - 5פנס אור בלימה דלת תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי920כןטויוטה קורולה ש

84912FJ36116- ש' 12-17פנס אחורי ימין XV מקורי777לאסובארו

2310712V 14 - מקורי1,860.49לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי שמאל

מקורי740.27לאטויוטה וורסו 13-18פנס אור בלימה לדלת תא מטען - 815700510013

מקורי644.19כןאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 21 8983482101

812100K08006 -מקורי1,007.27לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי ימין

81170F4280V 20 - פנס ראשי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,446.00לא22

92207J700019 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאלD מקורי402.1כןקאיה סיד

8331A18218 - 'פנס אחורי ימ' פנ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,881.00לא21

מקורי114.43לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04פנס צד קדמי L=R (בכנף) 817300202303-07

81551K0040(HYBRID) 20 - 'מקורי2,935.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס אחורי ימ

87624H600019 - מקורי573כןיונדאי אקסנט 19-22פנס איתות למראה ימין

92102Q513020 - מקורי5,630.60כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי ימין

92101Q513020 - מקורי5,630.60כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי שמאל

92401Q511020 - 'מקורי2,878.00לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי שמ

SU001B169921 - מקורי3,389.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21פנס ראשי שמאל

SU001B048721 - 'מקורי2,294.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21פנס אחורי ימ

מקורי1,116.22כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) פנס ראשי ימין -187702514

LB5Z13008DC(ST STREET) 20 - מקורי5,980.79לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס ראשי ימין

924021Y31013 - 3פנס אחורי ימ' לדD 13-16 מקורי1,824.10לאקאיה פיקנטו

92404J7100SW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי ימ' פנD מקורי1,604.40לאקאיה סיד

מקורי8,150.63לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי שמאל - 6311873759318

מקורי2,264.00לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס ראשי שמאל 811853373009-11

811700H21018 - מקורי3,671.93לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי שמאל

8118533D7218-20 מקורי8,445.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל לד

811500E460V 21 - מקורי11,830.99לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי שמאל

AG109FO4D 20 - 4 ש' - 20סורג קדמיD/5/SW חליפי1,479.33כןפורד פוקוס

AG111PE17 - חליפי851.42כןפיג'ו 3008 17-21מסגרת תמיכה לסורג קדמי

AG113OP20 - חליפי1,806.02לאאופל קורסה ש' - 20סורג קדמי

AG113RE

סורג קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - חליפי1,345.17כןרנו קליאו

AG113VW11- חליפי2,285.27כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15סורג קדמי שחור עם קישוט ניקל

AG114CV07-08 חליפי525.14כןשברולט קפטיבה ש' 07-10סורג קדמי עליון



AG115SK09- (לפנס) חליפי345.95כןסקודה אוקטביה 09-13שפם ימין תחתון לסורג

AG115TOLE 18-20 חליפי4,787.23כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

AG118BM11- (ניקל) ש' 10-12סורג קדמי ימין X3 חליפי491.56כןב.מ.וו

AG118MIסורג קדמי שמאל 09-07 ניקל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי420.02לא15

AG11HYR+L 05-10 חליפי420.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10סורג קדמי + קישוטי ניקל

AG122PE17-20 חליפי1,709.70כןפיג'ו 5008 17-21סורג קדמי עליון

AG122SK08- (לפנס)חליפי79.2כןסקודה סופרב ש' 08-13שפם ימין תחתון לסורג

AG124AU08- (לפנס)ש' 08-15שפם שמאל תחתון לסורג A4 חליפי272.65כןאודי

AG126CV15 - חליפי640.02לאשברולט ספארק 15-18סורג קדמי עליון עם ניקל

AG127PE20 - חליפי1,107.14כןפיג'ו 2008 - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG12CV04-05 חליפי1,275.12לאשברולט מאליבו ש' 04-07ניקל לסורג קדמי

AG133FI04-08 חליפי196.02לאפיאט פנדה ש' 04-11סורג קדמי

AG133SK18 - חליפי416.02לאסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי

AG135FI06-09 חליפי1,031.96כןפיאט דובלו ש' 03-10סורג קדמי שחור

AG135KI11- (לפנס) 5שפם שמאל תחתון לסורגD 11-16 חליפי183.23כןקאיה פיקנטו

AG135MI15 - חליפי215.1כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תומך לסורג קדמי

AG136CV13 - חליפי5,647.49כןשברולט אימפלה ש' 13-18סורג קדמי

AG137MI17 - ש' 17-19סורג קדמי ASX חליפי2,300.55לאמיצובישי

AG137SZ1.4 חליפי676.02כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי 15-18 שחור עם ניקל

AG138IS12-  חליפי1,195.17כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20קישוט לגריל קדמי

AG141HY1.6 19 - חליפי2,140.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG141TO19 - 4תושבת סורג קדמיD 19 - 'חליפי1,209.55כןטויוטה קורולה ש

AG142TO14 - (היברידי) חליפי668.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי שחור מבריק

AG143SK(RS) - 17 חליפי488.75כןסקודה קודיאק ש' 17-22מסגרת שחורה לסורג קדמי

AG144TO10-11  חליפי546.92כןטויוטה קורולה ש' 10-13סורג קדמי פנימי

AG145IS(  LS, LSE) 21 - חליפי2,793.39כןאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי תחתון

AG145RE96-98 חליפי556.38כןרנו מגאן ש' 96-98סורג קדמי ימין

AG146HO12- 4תומך שמאל לסורג קדמיD 12-17 'חליפי160.19כןהונדה סיווק ש

V65782352919 - מקורי185כןסקודה סקאלה - 19כבל פתיחה למכסה מנוע

81130F201016- מקורי143לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול מכסה מנוע

81130Q501020 - מקורי419.9כןקאיה סלטוס ש' - 20מנעול מכסה מנוע

KD3556620(ח) ש' 12-16מנעול מכסה מנוע 12-14 CX-5 מקורי257.59כןמאזדה

V565823661A17 - מקורי25לאסקודה קודיאק ש' 17-22ידית פתיחה למכסה מנוע

V5E38194159B920 - מקורי178כןסקודה אוקטביה ש' - 20פלסטיק טורפדו שמאל

66400G200016 - מקורי5,585.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מכסה מנוע

V5E0823531A17 - מקורי172כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כבל פתיחה למכסה מנוע

SU001A419017 - מקורי344.21לאטויוטה פרואייס ש' 17-18ציר ימ' למכסה מנוע

66920P200021 - מקורי427.1כןקאיה סורנטו ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

GHP956720A(ח) כבל פתיחה למכסה מנוע -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי158.77לא18

K07056720B(ח) ש' 12-16כבל פתיחה למכסה מנוע -12 CX-5 מקורי54.42כןמאזדה

LB5Z16612A20 - מקורי8,618.46לאפורד אקספלורר ש' - 20מכסה מנוע

60120T7WA01ZZ15- ש' 15-18ציר ימ' למכסה מנוע HRV מקורי595.29לאהונדה

53510F402017 - מנעול מכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי395כן22

BBM45672000(ח) 4/5ידית פתיחה למכסה מנוע 09-13D 09-13 'מקורי173.89לאמאזדה 3 ש

53301K001020 - מקורי4,921.00לאטויוטה יאריס ש' - 20מכסה מנוע

V5E382350920 - מקורי215כןסקודה אוקטביה ש' - 20מנעול מכסה מנוע

79110J900018 - מקורי345לאיונדאי קונה ש' - 18ציר שמ' למכסה מנוע

66400P200021 - מקורי9,037.00כןקאיה סורנטו ש' - 21מכסה מנוע

57260XA03A9W(ח) ש' 08-11ציר שמ' למכסה מנוע -08 B9 מקורי613כןסובארו



536010K080C015 - מקורי795.32כןטויוטה היילקס ש' 15-21ידית פתיחה מכסה מנוע

מקורי796.69לאפורד טרנזיט ש' 14-21כונס אוויר ימין במכסה מנוע - 184168014

538670D21017 - מקורי200.39כןטויוטה יאריס ש' 14-19המשך טורפדו שמאל

מקורי134.29כןטויוטה אוריס ש' 15-18פלסטיק טורפדו ימין - 538660204015

D10E5242017 - ש' 17-21ציר שמ' למכסה מנוע CX-3 מקורי126.21לאמאזדה

538670D17014 - מקורי369.65כןטויוטה יאריס ש' 14-19פלסטיק המשך טורפדו שמאל

57260XA02A9W(ח) ש' 08-11ציר ימ' למכסה מנוע -08 B9 מקורי696כןסובארו

74120T1VG0116- ש' 13-18מנעול מכסה מנוע CR-V מקורי378.23לאהונדה

GBY05231XB19 - מקורי1,817.43לאמאזדה 6  ש' - 19מכסה מנוע

מקורי516.3לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מוט מכסה מנוע - 534404206013

מקורי18,688.29לאב.מ.וו X5 ש' 13-18מכסה מנוע - 4100738175813

53395F407020 - גומי אטימה למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי895.28כן22

57310AL030(ח) ש' 15-18מנעול מכסה מנוע -15 B4 מקורי525כןסובארו

791201W000(ח) 5ציר ימ' למכסה מנוע -12D 12-16 'מקורי170לאקאיה ריו ש

863531W20012- 5פס קישוט למכסה מנועD 12-16 'מקורי255.7לאקאיה ריו ש

7912C8(ח) מקורי513.35כןפג'ו 308 08-13ציר שמ' למכסה מנוע 08-09

651001830R(ח) מקורי6,794.93כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מכסה מנוע -13

V3C8823480B(ח) יח' נגדית למנעול מכסה מנוע -08CC 08-11 'מקורי251כןפולקסווגן פאסט ש

מקורי7,095.16לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מכסה מנוע -5053303817

מקורי13,356.93לאב.מ.וו X7 ש' 19-20מכסה מנוע - 4100793346719

5900A19908- (אלומיניום) מקורי3,940.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מכסה מנוע

מקורי1,816.92כןשברולט קרוז 08-20מכסה מנוע 13-16 (ח)94537888

V575823535A16 - מקורי116לאסיאט אטקה ש' 16-21כבל פתיחה למכסה מנוע

מקורי52.5כןשברולט קרוז 08-20עין למתז מים המכסה מנוע -08 (ח)95979017

7901Q810- מקורי5,437.41לאפיג'ו 3008 10-16מכסה מנוע

מקורי288לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19ציר ימ' למכסה מנוע - 534100254019

664002S00010 - מכסה מנועIX35 10-15 מקורי3,277.00לאיונדאי

מקורי311לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ציר שמ' למכסה מנוע - 534204214019

60170TL0G00ZZ(ח) מקורי210.68לאהונדה אקורד ש' 08-11ציר שמ' למכסה מנוע -08

79120A200013- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנועD מקורי122לאקאיה סיד

651009018R5D 13- 3/5מכסה מנועD/CW 10-16 'מקורי1,823.60לארנו מגאן ש

מקורי3.4לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18תפס למוט מכסה מנוע 5D/SW ש -811742101013

656034EA0A(ח) מקורי525.74כןניסאן קשקאי ש' 14-20לשונית מנעול מכסה מנוע -14

654010257R13-5ציר שמ' למכסה מנועD 13-19  מקורי571.62לארנו קליאו

מקורי723.4לאטויוטה קורולה ש' 13-18מנעול מכסה מנוע -535100256013

811302P000(ח) מקורי153.7כןקאיה סורנטו ש' 13-15מנעול מכסה מנוע -13

360160010R(ח) 4כיסוי בלם יד -09D 09-15 'מקורי363כןרנו פלואנס ש

V5U0823509G(ח) מקורי413כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מנעול מכסה מנוע (מכני) -11

791203X00011- ש' 11-15ציר ימ' למכסה מנוע i35 מקורי120לאיונדאי אלנטרה

654003AN0A15- מקורי145.43לאניסאן אלמרה ש' 15-17ציר ימ' למכסה מנוע

791103X00011- ש' 11-15ציר שמ' למכסה מנוע i35 מקורי120לאיונדאי אלנטרה

מקורי5,409.76לאפג'ו 308 ש' 14-20מכסה מנוע 980216318014-18

811302V00011- מקורי160.65כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מנעול מכסה מנוע

F510M4CCMA15- טרייל ש' 15-23מכסה מנוע X מקורי4,892.38לאניסאן

V5G08536872ZZ" GOLF" -13 -  מקורי295כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל אחורי

42481258MOKKA X" - 17" ש' 17-20סמל אחורי X מקורי301.6כןאופל מוקה

AL204HO17 - '5פנס אחורי שמD 17-22 'חליפי1,806.02לאהונדה סיווק ש



AL209AL16 - חליפי1,960.02לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס ראשי שמאל

AL209TO16- ש' 13-18פנס אחורי ימין פנימי RAV-4 חליפי906.02לאטויוטה

AL20BM10-12- ש' 10-12פנס ראשי+מנוע X3 חליפי2,206.02לאב.מ.וו

AL214HY19 - 'חליפי1,468.02כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי שמ

AL218VW16 - חליפי180.02כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL219TO09-11 חליפי1,486.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי שמאל

AL223NIR=L 10- (בכנף) חליפי168.02כןניסאן ג'וק 10-14פנס צד קדמי

AL225HO19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ CR-V חליפי1,948.00לאהונדה

AL227VW16 - 'פנס אחורי ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי664.02לא22

AL228VW16 - 'פנס אחורי שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי664.02לא22

AL238BM17 - חליפי14,586.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי ימין

AL242SZ4+5D ,02-08 4/5פנס ראשי ימיןD 02-04 'חליפי1,256.02לאסוזוקי ליאנה ש

AL243SZ4+5D ,02-08 4/5פנס ראשי שמאלD 02-04 'חליפי1,256.02לאסוזוקי ליאנה ש

AL254SZ

פנס ראשי שמאל 08-10 4/5 (חשמלי) 

חליפי1,306.02לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14(שקע משולש)

AL256FO08-12 חליפי1,356.02לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס ראשי שמאל

AL257KI11- 5פנס ראשי ימיןD 11-16 חליפי1,156.02לאקאיה פיקנטו

AL262SK08- חליפי1,586.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ראשי שמאל

AL262TO17 - חליפי1,206.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' חיצוני

AL263SU19 - חליפי456.02לאסובארו פורסטר - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL265KI13-15 חליפי1,680.02לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי ימין

AL270NI01-03 חליפי756.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס ראשי שמאל

AL271NI01-03 חליפי650.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס ראשי ימין

AL275VW10- 'חליפי596.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי שמ

AL276HY09-11 פנס ערפל קדמי ימיןi20 09-12 חליפי306.02כןיונדאי

AL277HY09-11 פנס ערפל קדמי שמאלi20 09-12 חליפי306.02כןיונדאי

AL284SK15-19 חליפי1,336.02לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' חיצוני

AL285NI99- 'חליפי386.02לאניסאן וינר ש' 99-02פנס אחורי שמ

AL287SU(חשמלי בלבד) פנס ראשי ימין 03-05

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי1,306.02לא08

AL288SK13-16 'חליפי568.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL289HY08-10 'ש' 08-14פנס אחורי ימ i10 חליפי468.02לאיונדאי

AL289NI99- 'חליפי386.02לאניסאן וינר ש' 99-02פנס אחורי ימ

AL293HY09- פנס ראשי ימיןi20 09-12 חליפי1,156.02לאיונדאי

AL293SU20 - חליפי1,806.02לאסובארו איבולטיס - 20פנס ערפל קדמי ימין

AL294SU20 - חליפי1,806.02לאסובארו איבולטיס - 20פנס ערפל קדמי שמאל

75701TV0E00(סטיישן) -מקורי294.98כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17סמל יצרן אחורי 14

מקורי91.52כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סמל V6 אחורי 754433349007-11

75701TGGA0017- 5סמל יצרן אחוריD 17-22 'מקורי206.85כןהונדה סיווק ש

מקורי501.34לאאופל אינסיגניה 17-18סמל יצרן קדמי - 1349120417

7544202430COROLLA" - 19 SW " 5כיתוב אחוריD/SW 19 - 'מקורי337.64כןטויוטה קורולה ש

75701TBAA1018 - 4סמל יצרן אחוריD -18 'מקורי227לאהונדה סיווק ש

86320J7000CEED" - 19 5D" 5/סטיישן ש' - 19כיתוב אחוריD מקורי232.4לאקאיה סיד

98024633VD14-18 מקורי210.2כןפג'ו 308 ש' 14-20סמל יצרן קדמי

D27158TRANSIT" - 14" מקורי200.38לאפורד טרנזיט ש' 14-21סמל כיתוב אחורי

98057002VD14-  מקורי243.34כןפג'ו 308 ש' 14-20סמל יצרן אחורי

מקורי78.41כןשברולט קרוז 08-20סמל CRUZE  אח' -08 (ח)96886680



75374F4010HYBRID" - 17" סמל בכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי273.93כן22

86300R000021 - מקורי284.5לאקאיה קרניבל ש' - 21סמל יצרן קדמי

863102S01010-13 אחורי IX35 סמלIX35 10-15 מקורי326לאיונדאי

86300G650021 - סמל יצרן קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי255.7לא

84297542

סמל בכנף אחורית Z71 ימין = שמאל - 

מקורי586.4לאשברולט סילברדו 1513-19

מקורי100.7כןדייהטסו YRV ש' 01-04סמל יצרן  753119740101-04

סמל קדמי 753116015003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי282.43לא08

86300R220022 - "מקורי328.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סמל כיתוב "קיה

908894532RDOKKER" - 15" מקורי339.42לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18סמל כיתוב אחורי

מקורי158.06כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12סמל ISUZU אחורי -897378485007

863211R00011- אחורי "HYUNDAI" ש' 11-18סמל i25 מקורי144כןיונדאי אקסנט

86326G6500X LINE"- 21" כיתוב אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי220.2לא

86300G5500(חשמלי) מקורי344.3לאקאיה נירו 16-23סמל יצרן קדמי - 21

V2E0853687A2ZZCRAFTER" - 12" סמל כיתוב אחורי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי335לא22

98366648VD20 - מקורי391.16כןפיג'ו 2008 - 20סמל יצרן קדמי

G46L50716A17 - תושבת סמל קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי147.07כן18

908906PA0A20 - מקורי451.59כןניסאן ג'וק - 20סמל יצרן אחורי

86310Q5300

 SELTOS" - 20" סמל כיתוב אחורי

מקורי139.9לאקאיה סלטוס ש' - 20(חדׂש

98186509VD

 - "PURE TECH" סמל כיתוב אחורי

מקורי279.4כןפיג'ו 2008 1313-19

מקורי1,035.18כןשברולט קרוז 08-20סמל יצרן קד' 9503201608-12

75431B101006- מקורי196כןדייהטסו סיריון ש' 06-11סמל יצרן בדלת תא מטען

848903RA0A17 - מקורי398.98כןניסאן סנטרה ש' 17-19סמל יצרן אחורי

AG8CA10- (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורגSRX 10-13 חליפי317.37כןקאדילאק

AG8DC15-חליפי1,173.40כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג קדמי

AG90MIחליפי2,685.64כןמיצובישי מגנום ש' 96-01סורג קד' שחור 96-98 עוטף פנסים

863511R50014 - ש' 11-18סורג קדמי ערום i25 מקורי472כןיונדאי אקסנט

6402A300(ח) מקורי744כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג קדמי (שחור) 14-19

86362J700019 - 5/סטיישן ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמיD מקורי525.1לאקאיה סיד

86350F160019 - מקורי3,609.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי

מקורי334.08כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט שחור ימין לסורג קדמי - 531210250017

51137335528S COOPER 14 - מקורי2,207.36לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14סורג קדמי

מקורי922.67לאפורד קוגה ש' 13-18סורג קדמי פנימי - 235353517

22927644D 20 - 4 ש' - 20סורג קדמיD/5/SW מקורי2,092.22לאפורד פוקוס

86350D4500(ח) מקורי3,290.90כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי - 18

7450A570(ח) סורג קדמי עליון ימין -10

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי523כן15

86351G402018 - סורג קדמיi30 - 18 מקורי1,653.00כןיונדאי

86357A400013 - מקורי132.4כןקאיה קארנס ש' 13-18גומי אטימה לסורג קדמי

623109707R18 - מקורי1,048.07לארנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

מקורי107.86לאטויוטה פריוס ש' 16-20קישוט סורג קדמי - 531114714019

620789602R18 - מקורי467.94כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט תחתון לסורג קדמי ניקל



71124T5RX0015-17 מקורי116.96כןהונדה ג'אז ש' 15-19תומך לסורג קדמי

7450B30320 - ש' - 20סורג קדמי ASX מקורי2,891.00כןמיצובישי

623108789R19 - מקורי1,591.54כןרנו קדג'אר 16-20סורג קדמי

71123TNYG0119 - ש' - 19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי CR-V מקורי665.91לאהונדה

DR6150712A5 (ח) סורג קדמיD 10-125D 07-14 'מקורי302.23כןמאזדה 2 ש

620786845R

קישוט סורג קדמי עם חור למצלמה - 

(RS LINE) 2020 - מקורי1,742.74כןרנו קליאו

863511W700V 15 - 5סורג קדמיD 12-16 'מקורי353לאקאיה ריו ש

HC3Z8200AC19 - ש' 19-22סורג קדמי F -250 מקורי1,849.49לאפורד

86360A800016 - מקורי234.4כןקאיה אופטימה ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

BCKA50711A4D 19 - 4/5סורג קדמיD -19 'מקורי472.58כןמאזדה 3 ש

960101654R13-(סט) 5קשוט ניקל לסורג קדמיD 13-19  מקורי261.71לארנו קליאו

86350D75002.0 19 - מקורי5,388.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם מסגרת אפורה

V1ST853653A9B9

סורג קדמי עם הכנה למסגרת ניקל 12-

מקורי223לאסקודה סיטיגו 1712-18

86350C5601GT 19 - מקורי4,230.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20סורג קדמי

מקורי2,173.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22סורג קדמי  שחור - 15615702820

76004C1010(ח) מקורי2,297.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17דלת קד' ימין-15

77004C103015-'מקורי6,193.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17דלת אח' ימ

758520K01015- מקורי826.26לאטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי סף מדרכה פלסטיק שמאל

DB2M68911A15 - 4גומי אטימה לדלת קדמית ימיןD/5D 15-21 'מקורי168.71לאמאזדה 2 ש

808D19850R20 - 'מקורי2,501.48לארנו קליאו - 20פס קישוט ניקל לדלת קד' שמ

V8V4831052E12 - ש' 12-19דלת קדמית ימין A3 מקורי7,685.00לאאודי

מקורי8,402.51לאב.מ.וו 120 ש' 15-19דלת אחורית ימין-4152728451615

822820859R18 - מקורי465.24כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23טפט לדלת אח' שמאל

B5L08537539B910- 'מקורי139לאסקודה יטי 10-13פס קישוט לדלת אח' שמ

759230K03015- מקורי278.1כןטויוטה היילקס ש' 15-21טפט לדלת אחורית ימין

KBYW71271C17 - ש' 17-22פח סף מדרכה שמאל CX-5 מקורי1,846.14לאמאזדה

87620G607017-20   מראה חיצונית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,642.30כן

802840283R17-21 4 ש' 17-23טפט ניצב לדלת קד' ימיןD מקורי763.59לארנו גרנד קופה

87731D700015- 'מקורי928כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט לדלת אח' שמ

256102111R17 - 4 ש' 17-23צופרD מקורי249.93לארנו גרנד קופה

768185709R16 - 'מקורי677.23כןרנו טראפיק ש' 14-22פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי397.5לאטויוטה פריוס ש' 16-20טפט עליון (קשת) לדלת אחורית ימין-757634701016

821011079R(RS LINE) 20 - 'מקורי5,562.74כןרנו קליאו - 20דלת אח' שמ

77003C820016- קרוס 16-18דלת אחורית שמאל i20 מקורי3,186.00לאיונדאי

808D17135R20 - 'מקורי1,721.18לארנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת קד' שמ

מקורי2,996.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17דלת אחורית שמאל-670040624115

808D05230R20 - 'מקורי1,814.22לארנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת קד' ימ

828D14808R20 - 'מקורי1,549.16לארנו קפצ'ור ש'  13-22ניקל לפס קישוט לדלת אח' שמ

87611F102016 - 'מקורי723.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21זכוכית מראה חיצונית שמ

769235231R15 - מקורי836.96כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23גומי אטימה לדלת אחורית ימין

A156730010515-19 'ש' 13-19דלת אח' שמ GLA X156 מקורי7,319.00לאמרצדס

802847649R

טפט עומד לדלת קדמית ימין -20 

(INTENSE)20 - מקורי328.19לארנו קליאו

802854750R

טפט עומד לדלת קדמית שמאל -20 

(INTENSE)20 - מקורי268.86לארנו קליאו

מקורי243.26כןטויוטה קאמרי ש' 15-17טפט לדלת קדמית שמאל-757560614015

77004F200016- מקורי4,450.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18דלת אחורית ימין

8791502370A115- מקורי443.95כןטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי למראה חיצונית ימין



76003A400013 - 'מקורי3,939.10כןקאיה קארנס ש' 13-18דלת קד' שמ

828304399R15 - מקורי334.4כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23אטם אחורי לדלת קדמית ימין

190105R190115 - מקורי5,010.04לאהונדה ג'אז ש' 15-19מצנן מים

60100TEZT00ZZ18 - 4מכסה מנועD -18 'מקורי9,093.68לאהונדה סיווק ש

535100H15022 - ש' - 22מנעול מכסה מנוע X מקורי582.11כןטויוטה אייגו

מקורי11,076.77לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מכסה מנוע - 533011617022

מקורי2,881.00לאפיאט 500X ש' 15-18מכסה מנוע -5202463115

57229SJ0009P19 - מקורי6,492.00לאסובארו פורסטר - 19מכסה מנוע

מקורי1,224.00לאפיאט קובו ש' 12-17פלסטיק טורפדו - 73549908912

1804625

כבל פתיחה למכסה מנוע (קצר+תפס 

צהוב) -11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי498.55לא

כבל פתיחה למכסה מנוע -175850411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי148.93לא

8983862085

 ,S , S+, LS+, LS) 21 - מכסה מנוע

(  LSE21 - 'מקורי3,937.49כןאיסוזו די. מקס ש

מקורי5,995.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20מכסה מנוע - 533015309114

A253880015715 - מכסה מנוע

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי9,810.94לאש' 15-21

10367101SEPP21 - ש' - 21מכסה מנוע EHS מקורי8,511.39לאאם ג'י

66400S100019 - מקורי8,454.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מכסה מנוע

V5J0823480C11- מקורי206לאסקודה פביה ש' 08-14וו נעילה מכסה מנוע

65400AX630(ח) מקורי215.28כןניסאן מיקרה ש' 06-11ציר ימ' למכסה מנוע 06-10

V5J0853633A2ZZ11- מקורי653לאסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט ניקל למכסה מנוע

ציר שמ' למכסה מנוע 4D 07-10 (ח)96649283

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי131.01כן

מקורי1,363.62כןפורד S-MAX ש' 06-14מנעול מכסה מנוע -10 (ח)1680738

5741068K00M(ח) מקורי79.2כןסוזוקי אלטו ש' 09-14ציר ימ' למכסה מנוע

V8X0823480B11- ש' 11-18מנעול מכסה מנוע A1 מקורי174לאאודי

מקורי166.47כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07ציר שמ' למכסה מנוע5342012330

מקורי8,793.15לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21מכסה מנוע - 3910763217

מקורי341.39כןרנו קליאו  5D 07-10מנעול מכסה מנוע -09 (ח)8201004024

57260FG0109P(ח) ש' 08-13ציר שמ' למכסה מנוע 08-11 B3 מקורי185כןסובארו

V3C0823302D(ח) ציר ימ' למכסה מנוע 06-10

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי230כן

791201H000(ח) 5 ש' 08-09ציר ימ' למכסה מנועD  מקורי188.8כןקאיה סיד

V83A82302919 - ש' - 19מכסה מנוע Q3 מקורי8,980.00לאאודי

מקורי4,284.34לאאופל קרוסלנד X - 18מכסה מנוע - 3922642221

7912A8(ח) מקורי257כןפיג'ו  307 ש' 02-05ציר ימ' למכסה מנוע 02-05

V5JA823509E(ח) מקורי376כןסקודה ראפיד ש' 13-18מנעול מכסה מנוע -13

5742065J03(ח) מקורי385.4כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15ציר שמ' למכסה מנוע -06

V8W0823301D20 - ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע A4 מקורי1,038.00לאאודי

664002L01007-09 5מכסה מנועD 07-12 'ש i30 מקורי2,585.00לאיונדאי

AG146HY19 - חליפי1,824.95כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג קדמי

AG146PE12- (ניקל) חליפי811.51כןפיג'ו 208 ש' 12-14מסגרת לסורג קדמי

AG147MA08-10 (לפנס) חליפי106.02לאמאזדה 5 ש' 05-10שפם ימין תחתון לסורג

AG147SU10- (לפנס)ש' 09-14שפם שמאל תחתון לסורג B4 חליפי556.75כןסובארו

AG147TO20 - חליפי5,456.15כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי

AG148PE14-18 חליפי905.67כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי עליון

AG152VW01- חליפי577.39כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05גריל קדמי

AG155HY21 - חליפי4,157.35כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג קדמי

AG159VW97-05 ש' 97-06סורג קדמי LT חליפי350כןפולקסווגן



AG15CV08- (עליון) 'חליפי1,049.40כןשברולט מאליבו ש' 08-12מסגרת ניקל לסורג קד

AG160MA

קישוט תחתון ניקל שמאל לסורג קדמי -

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי388.82כן18

AG165FI16 - חליפי865.99כןפיאט פיורינו ש' 09-17סורג קדמי

AG166VW00-02(שחור) 5סורג קדמיD 00-02 'חליפי248.65כןפולקסווגן פולו ש

AG169CI12- חליפי1,586.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט תחתון סורג קדמי

AG170PE16 - חליפי1,332.42כןפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי פנימי

AG171SU13 - חליפי966.86כןסובארו אימפרזה 13-16סורג קדמי

AG172CI(פרטנר) חליפי1,206.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסגרת כסף לסורג קדמי - 09

AG172HO09- (לפנס) חליפי260.02לאהונדה ג'אז ש' 09-11שפם שמאל תחתון לסורג

AG172RE13-(סט) 5קשוט שחור לסורג קדמיD 13-19  חליפי154.46כןרנו קליאו

AG176SU17 - חליפי1,146.51כןסובארו אימפרזה ש' 17-18סורג קדמי

AG178VW04- חליפי2,000.80כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09סורג קדמי + ניקלים ללא סמל

AG179SU18 - ש' - 18קישוט עליון לסורג קדמי XV חליפי582כןסובארו

AG17FO09- חליפי2,056.02לאפורד אדג' ש' 09-14סורג קדמי חיצוני

AG180MA

פס קישוט עליון ימין לסורג קדמי שחור -

13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי86.02לא18

AG181MA

פס קישוט עליון שמאל לסורג קדמי 

שחור -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי86.02לא18

AG182RE13-17 חליפי915.91כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לסורג קדמי

AG186SU15 - חליפי886.02לאסובארו אימפרזה 13-16סורג קדמי

AG187RE12 - חליפי350כןרנו גרנד סניק ש' 12-13סורג קדמי פנימי למגן קדמי חיצוני

AG190RE07-10 - 5סורג קדמי ימיןD 07-10  חליפי506.02לארנו קליאו

AG191SU18 - ש' - 18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי XV חליפי334.4כןסובארו

AG192SU18 - ש' - 18קישוט ניקל ימין לסורג קדמי XV חליפי522.5כןסובארו

AG193BMV 14 - ש' 13-18סורג קדמי ימין X5 חליפי1,454.33כןב.מ.וו

AG1DC15-17 חליפי809.95כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי

AG201RE

סט שפמים ימין +שמאל תחתון לסורג 

חליפי1,203.61כןרנו קליאו  5D 13-19(לפנס) - 17

מקורי229.73כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סמל CAMRY אחורי 754423330007-11

75701T5A00015- ש' 15-18סמל יצרן אחורי HRV מקורי132.86לאהונדה

95946266CDTI" - 17" ש' 17-20סמל אחורי X מקורי339.96כןאופל מוקה

9678484680

  PEUGEOT סמל יצרן אחורי + כיתוב

מקורי331.07כןפיג'ו 301 ש' 13-13-18

75701TS200312 - 4סמל יצרן אחוריD 12-17 'מקורי290.94כןהונדה סיווק ש

מקורי139.41לאשברולט אופטרה ש' 4D 03-10סמל יצרן אחורי 9654711603-08

7810Z512- ש' 11-14סמל יצרן קדמי RCZ מקורי590.61כןפיג'ו

מקורי248.1כןאופל אדם 3D ש' 14-17סמל יצרן אחורי -1338931814

מקורי94.52לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04סמל קדמי עגול 753110212003-07

סמל יצרן קדמי -9680825208

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי170.77כן

81260C1500U9G18 - (ידית) מקורי164כןיונדאי סונטה ש' 18-19סמל יצרן אחורי

75701TZAJ0120 - מקורי147.14כןהונדה ג'אז ש' - 20סמל יצרן אחורי

D2736814 - "250" מקורי112.72לאפורד טרנזיט ש' 14-21סמל אחורי כיתוב

5190503TITANIUM" - 13" מקורי170.27לאפורד קוגה ש' 13-18סמל כיתוב אחורי

7544142050TOYOTA  07-11 ש' 07-09סמל RAV-4 מקורי133.83כןטויוטה

75311B101006-11 'מקורי163.9לאדייהטסו סיריון ש' 06-11סמל יצרן קד' + אח

מקורי465.19כןפיג'ו 3008 17-21סמל יצרן קדמי - 981188248017



V5G0853675FJZQTDI" - 15" סמל כיתוב אחורי

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי255כן15-22

V5G0853617A13-16  מקורי315לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל יצרן אחורי

86300P100022 - מקורי272לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סמל יצרן קדמי

V5NA8536872ZZ17 - "מקורי354לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כיתוב אחורי "טיגואן

98185528DX17 - "5000" מקורי287.01לאפיג'ו 5008 17-21כיתוב אחורי

V6K5853687AB739

סמל אחורי "ALHAMBRA"  בצבע 

מקורי116לאסיאט אלהמברה ש' 13-18כרום-13

908921KA0A10- 'במגן אח JUKE מקורי355.4כןניסאן ג'וק 10-14סמל

98189145DX13 - "2008" מקורי280.28לאפיג'ו 2008 13-19סמל כיתוב אחורי

2011427KUGA" - 17" מקורי409.79לאפורד קוגה ש' 13-18סמל כיתוב אחורי

V6EC853630FOD20 - מקורי316כןפולקסווגן טי קרוס - 20סמל יצרן אחורי

2431523ECO HYBRID" - 21" מקורי189.98לאפורד פומה ש' - 21כיתוב אחורי

863002V00011- בגריל -"H"  מקורי129לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16סמל יצרן קדמי

98153730DX19 - מקורי243.81כןפג'ו 308 ש' 14-20סמל יצרן קדמי

KB7W5173117 - ש' 17-22סמל יצרן אחורי CX-5 מקורי140.04לאמאזדה

628905FA0B20 - מקורי648.12כןניסאן מיקרה - 20סמל יצרן קדמי

98058297VD14 - "308" מקורי189.13כןפג'ו 308 ש' 14-20כיתוב אחורי

V82A82330119 - ש' - 19ציר שמ' למכסה מנוע A1 מקורי141לאאודי

7901P309- (אלומיניום) ש' 09-11(ח) מכסה מנוע C-5 מקורי6,459.27כןסיטרואן

מקורי30.28כןשברולט ספארק 11-15מנעול מכסה מנוע -11 (ח)94534171

5730079J004/5D  08-12 -4/5מכסה מנועD 08-14 'ש SX4  מקורי2,559.80לאסוזוקי

מקורי91.18כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17(ח) ציר שמ' למכסה מנוע -9529225111

V81A82302917 - ש' 17-22מכסה מנוע Q2 מקורי9,120.00לאאודי

57260AL0309P(ח) ש' 15-18ציר שמ' למכסה מנוע -15 B4 מקורי345כןסובארו

654010075R13- מקורי290.09לארנו קפצ'ור ש'  13-22ציר שמ' למכסה מנוע

654010010R(ח) מקורי431.72כןרנו לטיטיוד ש' 13-15ציר שמ' למכסה מנוע -13

ציר שמ' למכסה מנוע 534203506003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי198.36לא08

V5FF823031C21 - מקורי3,984.00לאקופרה פורמנטור - 21מכסה מנוע

656014092R12- מקורי525.9לארנו קנגו 09-18מנעול מכסה מנוע

668630395R(ח) מקורי500כןרנו קולאוס 09-11פלסטיק טורפדו

811300X000(ח) ש' 08-14מנעול מכסה מנוע -08 i10 מקורי85כןיונדאי

מקורי5,255.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מכסה מנוע - 533010238019

791202S00010- ציר ימ' למכסה מנועIX35 10-15 מקורי186לאיונדאי

656010006R(ח) CW 10- 3/5מנעול מכסה מנועD/CW 10-16 'מקורי412.88כןרנו מגאן ש

656014EH0A(ח) מקורי245.44כןניסאן קשקאי ש' 14-20מנעול מכסה מנוע - 14

מקורי249.22כןפיג'ו 508 ש' 11-18ציר ימ' למכסה מנוע -11 (ח)9676670280

656011705R13- 5מנעול מכסה מנועD 13-19  מקורי660.96לארנו קליאו

מקורי3,606.29כןפיג'ו 301 ש' 13-18מכסה מנוע-967478898013

811901W000(ח) 4כבל פתיחה למכסה מנוע -12D 12-16 'מקורי89כןקאיה ריו ש

5730052R0000017 - מקורי2,773.80כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מכסה מנוע

791202V00011- מקורי141לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16ציר ימ' למכסה מנוע

664001R11011- ש' 11-18מכסה מנוע i25 מקורי2,028.00לאיונדאי אקסנט

668220006R(ח) מקורי186.68כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פינה שמאל לפלסטיק טורפדו - 15

863003A000מקורי122לאיונדאי גטס ש' 03-05סמל יצרן קד' 130 מ'מ

86317H8400T-GDI" - 18" מקורי154.7לאקאיה סטוניק - 18כיתוב אחורי

754420F020VERSO 09-11 מקורי149.1לאטויוטה וורסו 09-12סמל

75722T0A003CR-V -13 ש' 13-18כיתוב אחורי CR-V מקורי258.82לאהונדה



86341D9000"AWD" - 16 מקורי103.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סמל

95220704MOKKA" - 17" ש' 17-20סמל כיתוב אחורי X מקורי575.22כןאופל מוקה

95946269TURBO" - 17" ש' 17-20סמל כיתוב אחורי X מקורי330.05כןאופל מוקה

86310H8000( דגם טורבו) RIO" -18" 5כיתוב אחוריD/4D 17-22 'מקורי96.6כןקאיה ריו ש

628906LH0A20 - מקורי1,931.90לאניסאן סנטרה ש' - 20סמל יצרן קדמי

V5H0853601HDPJ21 - מקורי241לאפולקסווגן גולף ש' - 21סמל יצרן קדמי

מקורי478.97לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20סמל יצרן אחורי - 4257357220

מקורי47.92כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08סמל AVENSIS אחורי 754450508004-08

מקורי901.1לאשברולט סילברדו 13-19סמל יצרן קדמי - 2278680913

86300K300020 - מקורי268כןיונדאי וניו - 20סמל יצרן אחורי

848953SH6ASR" - 17" מקורי352.43לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיתוב אחורי

86300H840020 - מקורי165.7לאקאיה סטוניק - 18סמל יצרן אחורי חדש

V5H0853675L2ZZETSI" - 21" מקורי367כןפולקסווגן גולף ש' - 21כיתוב אחורי

628906UA0A21 - מקורי1,014.04כןניסאן קשקאי ש' - 21סמל יצרן קדמי

V5NA853601JZA17-19 מקורי839לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סמל יצרן קדמי

V5H0853601NDPJ(GTI) 22 - 5-סמל יצרן קדמיD 18 'מקורי1,026.00לאפולקסווגן פולו ש

23256179LTZ" - 15" מקורי290.16לאשברולט סילברדו 13-19סמל אחורי

BCJH51721MAZDA 3" - 19 4D" 4/5כיתוב אחוריD -19 'מקורי39.31לאמאזדה 3 ש

98321366SN(חשמלי) מקורי669.41לאפיג'ו 208 ש' - 20סמל יצרן קדמי - 20

מקורי260.86לאשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי - 9544143013

DFS451720CX-30" - 20" ש' - 20כיתוב אחורי CX-30 מקורי85.86לאמאזדה

863102B50006- במטען  HYUNDAI מקורי348כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12סמל

S92PRIPREMIUM" - 12"" ש' 12-17סמל כיתוב אחורי XV מקורי104לאסובארו

84114504AWD" - 17" מקורי195לאשברולט טראוורס 17-23סמל כיתוב אחורי

7544442210AWD" - 19" ש' - 19סמל כיתוב אחורי RAV-4 מקורי159.93כןטויוטה

מקורי599.87לאשברולט מאליבו ש' 16-19סמל יצרן קדמי - 2312592816

7544306180LE" - 15" מקורי433.91לאטויוטה קאמרי ש' 15-17סמל כיותב אחורי

BBY451710MAZDA 09-10 4/5סמל אחוריD 09-13 'מקורי44.24לאמאזדה 3 ש

863123X70014- אחורי GLS ש' 11-15סמל i35 מקורי113כןיונדאי אלנטרה

מקורי217.5לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל קדמי 753011240013-15

863102S03014- ש IX35 סמלIX35 10-15 מקורי249כןיונדאי

C29151731מקורי54.67כןמאזדה 5 ש' 10-18סמל 10-11 קדמי

7544102280-TOYOTA 13 מקורי229.73כןטויוטה קורולה ש' 13-18סמל למטען

863102L30009- לדלת מטען "I30-CW" (סטישין)09-12סמל CW i30 מקורי364לאיונדאי

DN565172110-11 4מדבקה אחוריD 10-14 'מקורי18.69כןמאזדה 2 ש

G52N5071619 - מקורי240.89כןמאזדה 6  ש' - 19תושבת סמל יצרן קדמי

MR10814808- אחורי "MITSUBISHI" מקורי343כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09סמל

BDGK50721A4D 19 - 4/5תושבת סמל יצרן קדמיD -19 'מקורי73לאמאזדה 3 ש

92406H870021 - 'מקורי858.1לאקאיה סטוניק - 18פנס ערפל אח' ימ

מקורי227.86לאפורד טרנזיט ש' 14-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל -177845614

92405H600019-20 מקורי165לאיונדאי אקסנט 19-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3550063J0406- מקורי756.8לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ערפל קדמי  שמאל

8.12E+5521 - מקורי1,705.75כןטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל קדמי ימין

92406H600019-20 מקורי165כןיונדאי אקסנט 19-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי287.39לארנו קנגו 09-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -820064214409

92401R010021 - 'מקורי2,414.70לאקאיה קרניבל ש' - 21פנס אחורי שמ

92202P200021 - מקורי3,069.30לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין

8330B27620 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ ASX מקורי2,599.00כןמיצובישי

מקורי606.21לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס אחורי שמ' -5051361310

68471328AAV 14 - 'מקורי5,710.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ



92402G640021 - 'פנס אחורי ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,895.30כן

265650004R09- 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 09-15 'מקורי173.09כןרנו פלואנס ש

V3B5998026A06-11 'מקורי116לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס לוח זיהוי אח

87623J701020 - מקורי1,072.30כןקאיה אקס סיד - 20פנס איתות למראה ימין

8.12E+1622 - ש' - 19פנס ראשי שמאל RAV-4 מקורי13,170.52לאטויוטה

מקורי3,368.66לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ' - 815814215119

265600010R09- '4פנס ערפל אחD 09-15 'מקורי543.44כןרנו פלואנס ש

V6J4945105C15- מקורי98כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3532065J1200006-11 מקורי3,061.70כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15(ח) פנס ראשי שמאל

815610H18022 - 'ש' - 22פנס אחורי שמ X מקורי2,534.77כןטויוטה אייגו

8113002S7019 - 5פנס ראשי ימין לדD/SW 19 - 'מקורי6,676.00לאטויוטה קורולה ש

V8X094100311-14 ש' 11-18פנס ראשי שמאל A1 מקורי2,360.00לאאודי

84002SJ160(מפואר) מקורי8,200.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין 19-21

8114533G00(LE) 21 - מקורי8,930.06לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

V8X094100411-14 ש' 11-18פנס ראשי ימין A1 מקורי2,450.00לאאודי

מקורי1,363.21לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל לד - 6317731725114

92460G6080(X LINE)  21- 'פנס ערפל אח' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי312.2כן

92450G6090(X LINE) 21 - 'פנס ערפל אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי312.2לא

92410P2100(חשמלי) מקורי5,465.80כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס אחורי שמ' - 21

8158116010(ACTIVE) 22 - 'מקורי4,385.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס אחורי ימ' פנ

92406R2100(PHEV) 22 - 'מקורי603.1כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל אח' ימ

7450A96715-17 מקורי1,990.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג קדמי

מקורי2,434.28לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 20 (חשמלי)5211147900

LJ8Z8419DAPTM(חשמלי) מקורי1,509.77לאפורד מוסטנג 18-22קישוט ניקל לסורג קדמי - 22

D10J507J0C17 - ש' 17-21מסגרת ניקל ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי629.79כןמאזדה

מקורי809.78כןטויוטה קאמרי ש' 15-17כיסוי עליון לסורג קדמי - 532950613015

865171Y00011- (לפנס)5שפם שמאל תחתון לסורגD 11-16 מקורי197.8כןקאיה פיקנטו

C23550710C05-08 מקורי669.56לאמאזדה 5 ש' 05-10סורג קדמי

623829154R14 - מקורי1,400.75לארנו קנגו 09-18סורג קדמי

531110K45012 - מקורי2,255.77לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי

623109628R18 - מקורי1,725.18לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי ללא חור למצלמה

A213880860216 - סורג קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי3,991.25לאמרצדס

86522H8KA021 - מקורי303.7כןקאיה סטוניק - 18תומך כיסוי עליון לסורג קדמי

GS1D50710G08-10 מקורי1,185.77לאמאזדה 6  ש' 08-13סורג קדמי + ניקל + סמל

V6V0853653C9B918 - מקורי420לאסקודה פביה ש' 15-21סורג קדמי

623823376R20 - מקורי1,737.47כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט עליון לסורג קדמי

מקורי202לאיונדאי H350 17-18שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 865515900017

מקורי762.04לאאופל מוקה 14-16סורג קדמי - 9539177914

9911C53R50000(כוורת) מקורי1,117.90לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21סורג קדמי מושלם 19- 17

CE1950710B(ח) מקורי1,090.59כןמאזדה 5 ש' 05-10סורג קדמי 08-10

863622WAB016 - מקורי160כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18כיסוי עליון לסורג קדמי

92150G200016 - מקורי89כןיונדאי איוניק ש' 16-20תומך שמאל לפנס ראשי קדמי

98163402XX19 - מקורי2,797.03כןפיג'ו 508 ש' - 19קישוט תחתון ניקל לסורג קדמי

7211181A005PK(ח) מקורי143.4כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סורג קדמי מרכזי 99-08

623107630R15 - מקורי1,691.17כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18סורג קדמי

6NB051Z0AE20 - מקורי16,972.00לאדודג' ראם - 20קישוט ניקל עליון לסורג קדמי

מקורי2,044.86כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי חיצוני לצבע 898196514112-16



מקורי2,530.95לאלקסוס CT200H ש' 11-19קישוט לסורג קדמי - 531217603014

מקורי922.72לאפיג'ו 108 ש' 15-20סורג קדמי  -161220168014

99000990C500613- מקורי694.5לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סורג קדמי עם קישוט ניקל

מקורי756.52לאאופל קרוסלנד X - 18סורג קדמי - 3909949618

863B5P200021 - מקורי199לאקאיה סורנטו ש' - 21קישוט תחתון ניקל לסורג קדמי

מקורי351.79לאאופל קורסה ש' 15-19תומך עליון לסורג קדמי - 3906335315

V6V0853761AF9R15-17 מקורי793לאסקודה פביה ש' 15-21מסגרת שחור לסורג קדמי

V1K5853675JGQF06- אחורי TSI מקורי290לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סמל

7544560060V8 09-11 ש' 09-14סמל אחורי V8 מקורי290.44כןטויוטה לנד קרוזר

863114D000CARNIVAL" - 15 " מקורי180לאקאיה קרניבל ש' 15-20סמל כיתוב אחורי

98278016DX20 - מקורי522.97לאאופל קומבו לייף - 20סמל יצרן אחורי

98303341DX19 - מקורי627.21כןפיג'ו 508 ש' - 19סמל יצרן קדמי

990440238R

מדבקה לדלת קדמית ימין 

STEPWAY" - 15"15-21 'מקורי447.84לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש

93192477TURBO" - 16" מקורי345.13כןאופל אסטרה ש' 16-19סמל כיתוב אחורי

מקורי292.67כןאופל אינסיגניה 11-16סמל TURBO אח' -1329645211

8666Q9PEUGEOT -11  ש' 11-14סמל יצרן RCZ מקורי315.3כןפיג'ו

8666R0RCZ  ש' 11-14סמל יצרן RCZ מקורי441.24כןפיג'ו

86320J7300CEED" - 19 CW" 5/סטיישן ש' - 19כיתוב אחוריD מקורי116.2כןקאיה סיד

V2K5853600DPJ16 - מקורי448כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20סמל יצרן קדמי

863630X00008-09 קדמי H ש' 08-14סמל i10 מקורי64לאיונדאי

86320J7CA0X CEED" - 20" מקורי116.2כןקאיה אקס סיד - 20כיתוב אחורי

75710TZAJ0120 - מקורי336.14כןהונדה ג'אז ש' - 20סמל יצרן קדמי

84121293EQUINOX" - 18" מקורי584.85לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל כיתוב אחורי

מקורי541.53כןשברולט טראוורס 13-16סמל אחורי "CHEVROLET" - 13 (ח)15102877

מקורי484.91לאשברולט סילברדו 13-19סמל לדלת קדמית ימין "2500" - 1512964413

25798300

מדבקה לכנף אחורי ימין = שמאל 

Z71" - 13"13-19 מקורי920.39לאשברולט סילברדו

1765113FOCUS" - 15" סמל כיתוב אחורי

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי299.09כן19

863631R000קדמי-H ש' 11-18סמל יצרן i25 מקורי134לאיונדאי אקסנט

7544102110TOYOTA 07-09 מקורי275.23כןטויטה אוריס ש' 07-09סמל מלל

1613497780

סמל קישוט ניקל לסורג קדמי עם כיתוב 

PEUGEOT - 1515-19 'מקורי283.58כןפיג'ו 208 ש

863004A91009- 'סמל יצרן קדi20 09-12 מקורי135לאיונדאי

908901HA0A11- מקורי489.31לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סמל יצרן לדלת מטען

98185372DX17-20 מקורי398.48לאפיג'ו 5008 17-21סמל יצרן אחורי

86300K700020 - ש' - 20סמל יצרן קדמי i10 מקורי290כןיונדאי

מקורי514.47כןשברולט ספארק - 19סמל יצרן קדמי - 9507540719

863102V000VELOSTER -11 מקורי193כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16סמל אחורי

מקורי262.99לאפיג'ו 508 ש' 11-18סמל כיתוב אחורי "508" - 980900468015

KB7W51771SKYACTIV" - 17" ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי204.54לאמאזדה

81820G6510

סמל יצרן אחורי + ידית פתיחת דלת 

מטען - 21

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,039.70לא

75443B401006-11 4 אחוריWD (מדבקה) מקורי54.4לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סמל

AL296TOE-MOTION 19 - ש' - 19פנס ראשי ימין RAV-4 חליפי7,906.02כןטויוטה

AL297SZ13 - קרוסאובר 13-16פנס ראשי שמאל SX4 חליפי1,706.02כןסוזוקי

AL297TOE-MOTION 19 - ש' - 19פנס ראשי שמאל RAV-4 חליפי7,906.02לאטויוטה

AL302SZ06 - 'חליפי121.68כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10שפם תחתון פנס אח' שמ

AL305CI97-03 'חליפי96.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס איתות קד' שמ



AL306SZ13 - 'קרוסאובר 13-16פנס אחורי שמ SX4 חליפי1,353.50כןסוזוקי

AL310NI08-09 - חליפי1,596.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL316CI97- חליפי436.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס ראשי שמאל פרטנר

AL319NI07-09 חליפי860.02לאניסאן נוט ש' 07-13פנס ראשי ימין

AL324BM99- חליפי148.02לאב.מ.וו 300 ש' 99-05פנס איתות קד' ימ' צהב

AL326TOV 21 - 'חליפי2,306.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ

AL32SEקורדובה ש' 94-99פנס איתות קד' ימ' 97-99 לבן CRD חליפי80.02לאסיאט

AL330TO19 - 5פנס ראשי ימין הלוגןD/SW 19 - 'חליפי6,506.02לאטויוטה קורולה ש

AL337HY11- 'ש' 11-18פנס אחורי שמ i25 חליפי596.02כןיונדאי אקסנט

AL339HY11- 'ש' 11-15שפם תחתון פנס אח' שמ i35 חליפי85.89כןיונדאי אלנטרה

AL341TO12- 5 ימיןD חליפי996.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ראשי

AL347TOV 15 - חליפי2,160.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי ימין

AL354AU09- ש' 08-15פנס ראשי ימין A4 חליפי1,986.02לאאודי

AL358NI13- חליפי936.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ראשי שמאל

AL35IS07-09 חליפי1,260.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס ראשי שמאל חשמלי

AL365CI05-10 ש' 05-10פנס ראשי שמאל  C-4 חליפי1,206.02לאסיטרואן

AL370HO09-10 4פנס ראשי ימיןD 06-12 'חליפי1,360.02לאהונדה סיווק ש

AL374MA97-98 חליפי396.02לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98פנס ראשי ימין

AL380AU10 - 'ש' 10-18פנס אחורי ימ' פנ A7 חליפי2,849.70לאאודי

AL389HO09-10 (כיוון חשמלי) חליפי1,680.02לאהונדה ג'אז ש' 09-11פנס ראשי שמאל

AL38DC17 - חליפי1,360.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס ראשי שמאל

AL390ME06- 'פנס אחורי ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי506.02לא18

AL391MEH7 X2 01-06 פנס ראשי ימין

מרצדס W211 קלאס E  ש' 

חליפי1,456.02לא01-06

AL392ME07- פנס ראשי שמאל

מרצדס 211 קלאס E  ש' 07-

חליפי1,640.02לא10

AL394AU15 - ש' 15-21פנס ערפל אח' ימ' עליון Q7 חליפי3,806.02לאאודי

AL395MA4D 99-01 'חליפי286.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס אחורי שמ

AL395ME06-09 (ללא ערפל)פנס ראשי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,206.02לא18

AL39HY04- חליפי756.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פנס ראשי ימין

AL402HY12- 'פנס אחורי ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי824.02לא/סטישין

V5JA94170213-16 מקורי485לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

8155116700

פנס אחורי ימ' - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי5,402.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

V3C594302106-10 'פנס לוח זיהוי אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי112לא

8159116050

פנס אחורי שמ' פנ' - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי4,385.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

8111006G1021 - מקורי12,062.25לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

924011H35010-11 5/סטיישן ש' 10-12פנס אחורי שמ' (תחתון) סטיישןD מקורי1,413.70לאקאיה סיד

V5JH945111(ח) מקורי590כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי שמ' 13-16

8312A04616 - פנס תאורת יום לד ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,989.00לא

265540003R10- מקורי354.66לארנו סניק ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי ימין



מקורי2,321.70לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי ימ' - 898328799421

A166906020217 - 'פנס אחורי ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי3,766.87לאש' 15-20

68360180AC20 - מקורי8,746.50לאדודג' ראם - 20פנס ראשי ימין

מקורי3,092.59לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס אחורי ימ' - 1085182621

V1K8945095R10- 'מקורי1,463.00לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס אחורי שמ

92208G210019 - מקורי3,311.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין

2659000Q0G20 - מקורי234.54כןניסאן מיקרה - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען

3565051K0009- 'מקורי1,677.00כןסוזוקי ספלאש 09-15פנס אחורי ימ

מקורי1,472.10לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי שמ' לד - 12 (דגם מפואר)8981254013

260106PM0A20 - מקורי3,480.32כןניסאן ג'וק - 20פנס ראשי ימין תחתון

924051G00007-08 מקורי212.5לאקאיה ריו ש' 07-12פנס ערפל אח' שמאל

מקורי338.14לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 898393361421

V81A945070B17 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ Q2 מקורי1,344.00לאאודי

V576941005A16-19 מקורי1,673.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי שמאל

V5E594510513 - מקורי97כןסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92404G2200(סופרים) מקורי3,295.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' פנ' לד - 19

3565080J604D 08-11 '4/5פנס אחורי ימD 08-14 'ש SX4  מקורי2,367.40לאסוזוקי

8301D456(PREMIUM) 20 - מקורי5,919.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס ראשי ימין לד

V576941008D16-19 מקורי2,091.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי ימין לד

3567080J60(ח) 4D 08-11 '4/5פנס אחורי שמD 08-14 'ש SX4  מקורי2,742.30כןסוזוקי

V575941701A16 - מקורי567כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ערפל קדמי שמאל

8330B24520 - 'מקורי1,969.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס אחורי שמ

84912XC02A20 - 'מקורי726לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי ימ' פנ

V6J4827565ERYP13-  מקורי799לאסיאט טולדו ש' 13-18סמל יצרן אחורי+ידית

86300C100015- מקורי290כןיונדאי סונטה ש' 15-17סמל יצרן אחורי

8665SSJUMPY 09-11  'מקורי149.86כןסיטרואן ג'אמפי 08-11סמל דגם אח

7537412050

 "HYBRID" סמל כיתוב בכנף קדמי ימין

מקורי213.08לאטויוטה קאמרי ש' 15-17- 15

9673867480"CITROEN" 11-ש' 11-14סמל אחורי C-4 מקורי214.92כןסיטרואן פיקסו

DN5651730A10- '4סמל יצרן אחD 10-14 'מקורי103.06כןמאזדה 2 ש

86312S101019 - "2.2" מקורי253לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיתוב אחורי

V5L0807906C10-11 מקורי142לאסקודה יטי 10-13מדבקה דלת אח' ימין

7415A201- GRANDIS 07-12 מקורי545לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סמל אחורי

75374K0030

 - "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית ימין

מקורי273.93כןטויוטה יאריס ש' - 2020

מקורי149.86כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל מילה מולטי ספייס במטען- 86661209-12

מקורי350.79כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18סמל אחורי יצרן  -967848478013

86310G2000IONOQ - 16 מקורי308כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיתוב אחורי

D43T51720MAZDA 2" - 20" 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי161.33כןמאזדה 2 ש

86326G2000HYUNDAI - 16 מקורי32כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיתוב אחורי

GHK15171113- אחורי MAZDA סמל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי34.47לא18

7415A70820 - מקורי359כןמיצובישי טרייטון - 20סמל יצרן קדמי

86310L1000SONATA" - 20" מקורי392לאיונדאי סונטה ש' - 20כיתוב אחורי

735636127PROFESIONAL" - 14" מקורי334לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סמל אחורי

מקורי574.93לאסיטרואן קקטוס 15-20סמל יצרן קדמי -161136798015

מקורי365.21כןסיטרואן קקטוס 15-20כיתוב אחורי CACTUS (ח)9804598280

סמל יצרן קדמי - 909750215918

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,200.12לא21



מקורי355.68כןסיטרואן קקטוס 15-20כיתוב אחורי C4 (ח)9804598180

מקורי222.2כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל יצרן אחורי - 967811308009

מקורי335כןפיאט 3D 08-20 500סמל "500" בכנף אח' שמאל -7174962508

KB7W51721ACX5 - 17 ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי123.02לאמאזדה

7415A56015- מקורי416כןמיצובישי טרייטון 15-19סמל יצרן קדמי

51788864FIORINO -09 מקורי338כןפיאט פיורינו ש' 09-17סמל

7537433110

סמל כיתוב בכנף קדמית ימין 

HYBRID" - 18"18 - 'מקורי287.62לאטויוטה קאמרי ש

GSH75173019 - מקורי976.97כןמאזדה 6  ש' - 19סמל יצרן קדמי

מקורי1,091.77כןסיטרואן C-3 ש' 17-21סמל יצרן קדמי - 981511398017

908894785R(ח) 4סמל יצרן אחורי 09-10D 09-15 'מקורי212.26כןרנו פלואנס ש

754310D12017 - מקורי268.3כןטויוטה יאריס ש' 14-19סמל יצרן אחורי

KSD551720ACX-5" - 22" ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי50.35כןמאזדה

86310C8AA0I20" - 19" כיתוב אחוריi20 15-20 מקורי197כןיונדאי

7783154GB00PG09- בדלת תא מטען "SUZUK " מקורי110.1כןסוזוקי אלטו ש' 09-14סמל

86316S2040HTRAC" - 19" מקורי133לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20סמל אחורי

V5JA853687A2ZZRAPID מקורי163כןסקודה ראפיד ש' 13-18סמל

93013FJ00013- מקורי757לאסובארו אימפרזה 13-16סמל סורג קדמי

754270K05012-  'אח HILUX מקורי535.95כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סמל

7783281A110PG99-08 אחורי "JIMNY" מקורי227.2לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18סמל

908897337R

 ,CW, 3D 10- אחורי MEGANE סמל

5D3/5D/CW 10-16 'מקורי431.5לארנו מגאן ש

628900961R

סמל יצרן קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי534.4כןרנו קליאו

93079AL000OUTBACK -15 מקורי666לאסובארו אאוטבק ש' 15-20כיתוב אחורי

86310N9000TUCSON" - 21" מקורי289כןיונדאי טוסון ש' - 21כיתוב אחורי

86354J9CA021 - מקורי341לאיונדאי קונה ש' - 18סמל יצרן קדמי

7783161M000PGS CROSS" - 13" קרוסאובר 13-16סמל אחורי SX4 מקורי141.2כןסוזוקי

908900851RRENAULT מקורי78.34כןרנו לטיטיוד ש' 13-15סמל אחורי

86310AA100ELANTRA" - 21" מקורי278כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיתוב אחורי

848909330R09- במטען  DCI 4סמלD 09-15 'מקורי210.81לארנו פלואנס ש

7782179J000PGSUZUKI" - 15" מקורי90.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22סמל כיתוב אחורי

V6J98536792ZZ15- מקורי88לאסיאט איביזה  ש' 09-16סמל יצרן קדמי

908895927R18 - מקורי292.91כןרנו מגאן סטיישן - 18סמל יצרן אחורי

V5E08536872ZZOCTAVIA-13 מקורי199כןסקודה אוקטביה 13-16סמל

מקורי35.9כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14סמל יצרן קדמי -5050156410

1018059237Geely" - 22" ש' - 22כיתוב אחורי C מקורי269.5לאג'ילי גיאומטרי

מקורי124כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06סמל ACCENT -ניקל 863212550003-06

10400547HS" - 21" ש' - 21כיתוב אחורי EHS מקורי57.35לאאם ג'י

149495000A21 - מקורי116.5לאטסלה מודל 3 ש' - 21סמל יצרן אחורי

7415A48515- מקורי333כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סמל יצרן קדמי

מקורי80.68כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סמל אחורי SONIC -11 5D (ח)95483969

מקורי546.96כןפורד פיאסטה ש' 13-18סמל בסורג חזית -525839513

7537402220

 "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית שמאל

19 -4D 19 - 'מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש

8819000004X4 - 15 מקורי99.6לאטויוטה היילקס ש' 15-21סמל כיתוב אחורי

מקורי152.53כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03סמל יצרן ברלנגו 78109897-99

863101W00012- 'אח RIO 5סמלD 12-16 'מקורי135.3לאקאיה ריו ש

V5NA853601KDPJ20 - מקורי300לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סמל יצרן קדמי



15129652 - "SILVERADO" מקורי630.51לאשברולט סילברדו 13-19סמל כיתוב אחורי

86310R2010

כיתוב אחורי "ספורטאז" - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי548.1כןקאיה ספורטג' ש

628903HM0A13- מקורי356.36לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סמל יצרן קדמי

42472595LT" - 13" מקורי141.93כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל אחורי

848956LA0ASV" - 21" מקורי642.35לאניסאן סנטרה ש' - 20כיתוב אחורי

BCKD51721MAZDA 3" - 19 5D" 4/5כיתוב אחוריD -19 'מקורי43.68לאמאזדה 3 ש

754460D04012- 'אח TOYOTA מקורי255.26כןטויוטה יאריס ש' 12-13סמל

מקורי207.36לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20סמל אותויות TD 2.5 ש-898134871012

מקורי180.79לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל RAV4  אח'  754314210013-15

מקורי246.54כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל  AWD אח'  754444206013-15

84188528

 "BLAZER" סמל בדלת קדמית שמאל

מקורי290.11לאשברולט בלייזר - 19- 19

848906LA0A20 - מקורי840.53לאניסאן סנטרה ש' - 20סמל יצרן אחורי

IL4116I35I-35 -11 ש' 11-15סמל i35 מקורי170לאיונדאי אלנטרה

86312B900014- אחוריHYUNDAI ש' 14-19סמל i10 מקורי309כןיונדאי

BP4S5173107-11 5סמל קדמיD 07-14 'מקורי49.69כןמאזדה 2 ש

84157904

סמל כיתוב אחורי "EQUINOX" שחור -

(RS) 21 16-22 'מקורי324.58לאשברולט אקווינוקס ש

TD115173110-11 מקורי51.76לאמאזדה 5 ש' 10-18סמל אחורי יצרן

7415A438ATTRAGE -14 מקורי108כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סמל במטען

95970965"CHEVROLET"  מקורי81.33כןשברולט ספארק 11-15סמל אחורי

מקורי264.74כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סמל אותויות DMAX ש-898134860012

UR5651731A4D 10-12 4סמל קדמיD 10-14 'מקורי64.25כןמאזדה 2 ש

863002W01012- מקורי98כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15סמל בדלת תא מטען

סמל לכנף  753516001003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי185.8לא08

GS1D5173008- מקורי89.9לאמאזדה 6  ש' 08-13סמל יצרן אחורי

7415A14808- 4סמל קדמיD 08-15 'מקורי218כןמיצובישי לנסר ש

מקורי229.73כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כיתוב אחורי TOYOTA ש -754414707013

B3T0853687G2ZZTSI -09 מקורי165כןסקודה אוקטביה 09-13סמל

93079XC040EVOLTIS" - 20" מקורי880לאסובארו איבולטיס - 20כיתוב אחורי

סמל יצרן אחורי - 754466001014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי365.96לא21

מקורי333.5כןטויוטה פריוס ש' 13-15כיתוב PRIUS אחורי -754424703013

95970968"SPARK LT" מקורי67.49כןשברולט ספארק 11-15סמל אחורי

S5P585368773913-  אחורי TOLEDO מקורי188לאסיאט טולדו ש' 13-18כיתוב

D43N5173020 - 4סמל יצרן קדמיD/5D 15-21 'מקורי93.4כןמאזדה 2 ש

7415A523SPACE STAR" - 20" מקורי374כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כיתוב אחורי

8665AN-BERLINGO  04 מקורי205.74כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סמל אחורי

8665ALCITROEN מקורי205.74כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סמל אחורי

86330G2000HYBRID - 16 מקורי308כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיתוב אחורי

מקורי328.75לאטויוטה אוריס ש' 15-18סמל יצרן קדמי -753010217015

מקורי1,204.67כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סמל יצרן קדמי -161019408014

86321G2000LH BLUE DRIVE - 16 מקורי308כןיונדאי איוניק ש' 16-20כיתוב אחורי

GHK15172113- סמל "6" אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי16.62לא18

1327689500BYD" - 22" מקורי145לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22סמל אחורי

5182390AB14 - מקורי648לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סמל יצרן קדמי



מקורי54כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06סמל HYUNDAI -ניקל8632025500

863002WAA016 - מקורי87לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18סמל יצרן קדמי

93011FE04001-05 סמל לגריל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי415כן08

מקורי373.38לאטויוטה אייגו ש' 15-21סמל יצרן קדמי -909750219515

BHN9517215D 13- אחורי MAZDA3 4/5סמלD 13-18 'מקורי66.79כןמאזדה 3 ש

91174SA18116- מקורי698כןסובארו לבורג 16-18סמל יצרן אחורי

7415A73821 - מקורי591כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סמל יצרן קדמי

מקורי812.51לאסיטרואן C-1 ש' 14-18סמל קדמי -161222768015

B00091968015- אחורי C1 ש' 14-18סמל C-1 מקורי231.14כןסיטרואן

D09W51771SKYACTIVE 5D 15-19 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי185.94לאמאזדה 2 ש

86354J900018-20 מקורי341כןיונדאי קונה ש' - 18סמל יצרן קדמי

מקורי102.21כןשברולט קפטיבה ש' 07-10סמל CHEVROLET אח' 9644816207-10

7544306660XLE-15 מקורי230.01לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיתוב אחורי

מקורי795.32לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל יצרן אחורי -754034203016

מקורי690לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14סמל FIAT בסורג קדמי -73545678007

מקורי304כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14סמל FIAT אחורי -73545678107

86321E6000BLU DRIVE" - 15" מקורי502לאיונדאי סונטה ש' 15-17סמל בכנף שמאל

D10J5173017-18 ש' 17-21סמל יצרן קדמי CX-3 מקורי187.93כןמאזדה

D11B5173017 - ש' 17-21סמל יצרן אחורי CX-3 מקורי73.08לאמאזדה

מקורי291לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16סמל FIAT קדמי -73550399110

SU001A508717 - מקורי333.92לאטויוטה פרואייס ש' 17-18סמל יצרן קדמי

93073AJ550AWD+SUBARU -10 ש' 09-14סמל אחורי B4 מקורי515לאסובארו

S92NB4B4 -10 'ש' 09-14סמל אח B4 מקורי83לאסובארו

98148094VDJUMPY" - 18 " מקורי401.07כןסיטרואן ג'אמפי - 18סמל כיתוב אחורי

5271202030

קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 19 

SW5D/SW 19 - 'מקורי1,777.38לאטויוטה קורולה ש

86370Q5000(URBAN) 20 - מקורי842לאקאיה סלטוס ש' - 20קישוט לסורג קדמי

מקורי1,489.19כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי - 162766178019

8975512712(  LS, LSE) 21 - מקורי3,274.16כןאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי תחתון

863503E510X 07- מקורי1,494.90לאקאיה סורנטו ש' 07-09סורג קדמי

44788800239B5115 - ש' 15-18סורג קדמי V-CLASS מקורי1,608.86לאמרצדס

V5LA853653ZD421 - מקורי702לאסקודה אניאק ש' - 21סורג קדמי

86390CJCA0(PHEV) 22 - מקורי859.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כיסוי עליון לסורג קדמי

86390Q5200

 EX) 20 - כיסוי עליון לסורג קדמי

(PLUS20 - 'מקורי1,803.70לאקאיה סלטוס ש

מקורי1,403.89לאאופל מוקה ש' - 21סורג קדמי פנימי - 983521508021

מקורי1,002.73כןפג'ו 308 ש' 14-20מסגרת ניקל לסורג קדמי - 19 (ח)1627665580

מקורי1,969.61לאאופל קורסה ש' - 20סורג קדמי - 982947448020

86525Q000021 - (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורגi20 - 21 מקורי243כןיונדאי

620368855R17 - 4 ש' 17-23תושבת לסורג קדמיD מקורי4,888.97לארנו גרנד קופה

מקורי325.21לאשברולט ספארק 11-15סורג קדמי עליון -9668707611

68445678AA20 - מקורי9,370.40לאדודג' ראם - 20סורג קדמי

8975512952(LS, LSE) 21 - מקורי2,069.27כןאיסוזו די. מקס ש' - 21סורג קדמי עליון

מקורי3,537.74לאוולוו V-40 ש' 13-18סורג קדמי 3128376213-15

86360J9CA021 - מקורי370לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי עליון לסורג קדמי

V1K0807889A04-08 (לפנס)מקורי73לאפולקסווגן גולף ש' 04-08שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי2,093.69לאסיטרואן קקטוס 15-20סורג קדמי פנימי - 163264598019

53100YP250(סהרה) מקורי7,668.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי - 20

863A8GI01021 - ש' - 21קישוט ימין לסורג קדמי EV 5 מקורי190כןיונדאי איוניק



מקורי366.76כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי עליון בסורג קדמי פנימי - 19 (ח)9817627180

68443433AD20 - מקורי4,900.00לאדודג' ראם - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

89828451714X4 17 - מקורי1,220.75כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי

86353DB00022 - מקורי200לאקאיה נירו פלוס - 22קישוט לסורג קדמי

מקורי1,622.75לאלקסוס CT200H ש' 11-19כיסוי עליון לסורג קדמי - 532897601011

A91088526009K8319 - מקורי8,236.73לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סורג קדמי ללא ניקל

מקורי1,119.60לאפיג'ו 301 ש' 13-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 981602768017

531120R160

סורג קדמי עם חור לחיישן וחור 

מקורי2,190.97לאטויוטה RAV-4 ש' - 19למצלמה - 19

GHP950B51A

פס קישוט עליון שמאל לסורג קדמי 

שחור -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי54.35לא18

V5G080459313-(לפנס) מקורי18כןפולקסווגן גולף ש' 13-20שפם שמאל תחתון לסורג

90890BN70004-07 'מקורי247.65כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07סמל יצרן אח

908921HA0A11- אחורי "MICRA" מקורי561.8כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סמל

B3T0853621AMEL08- מקורי157לאסקודה סופרב ש' 08-13סמל יצרן קדמי/אחורי

908904EA0A14- מקורי569.46לאניסאן קשקאי ש' 14-20סמל יצרן אחורי

V6V0853621AFOD15 - מקורי130כןסקודה פביה ש' 15-21סמל יצרן אחורי

מקורי126.43לאשברולט קרוז 08-20סמל אחורי CRUZE סטיישן -9523146913

863103W00010- 'אח SPORTAGE מקורי160.7כןקאיה ספורטג' ש' 10-12סמל

V8X08537412ZZ"A1"  -11 ש' 11-18סמל אחורי A1 מקורי262לאאודי

8665EP"CITROEN" ש' 05-10סמל אחורי  C-4 מקורי191.31כןסיטרואן

V575853687D3Q7ATECA" - 20" מקורי535לאסיאט אטקה ש' 16-21כיתוב אחורי

V5FF853630ARZH21 - מקורי321כןקופרה פורמנטור - 21סמל יצרן אחורי

V1ST853601CFOD17 - מקורי71לאסקודה סיטיגו 12-18סמל יצרן קדמי

מקורי290.43כןשברולט אורלנדו ש' 12-18סמל יצרן אחורי -12 (ח)95161197

V1T0853601AFDY06-09 5סמל קדמיD 06-09 'מקורי406לאפולקסווגן פולו ש

V8U08537361QP" QUATTRO" -12 ש' 11-18סמל קדמי Q3 מקורי262כןאודי

V658853621FOD20 - מקורי130כןסקודה קאמיק - 20סמל יצרן קדמי

V3V0853042AYG9

 SPORT" 15 - סמל לכנף קדמית ימין

"LINE15-22 'מקורי269כןסקודה סופרב ש

9674050280Citroen  - 07 'ש' 07-10סמל אח C-4 מקורי187.96כןסיטרואן פיקסו

V5K0853675K739"1.6" 09-  'מקורי304כןפולקסווגן גולף ש' 09-13סמל אח

V5E3853687G2ZZSKODA" - 20" מקורי166כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיתוב אחורי

7810N810 - ש' 10-13סמל יצרן קדמי C-1 מקורי286.08כןסיטרואן

75700TA0A0009-12 4סמל יצרן קדמיD 06-12 'מקורי162.13כןהונדה סיווק ש

8665C102- מקורי186.58כןפיג'ו  307 ש' 02-05סמל 307 אחורי

7.81E+0600-03  מקורי179.23כןפיג'ו 406 ש' 00-03סמל גריל

7.81E+07(ח) מקורי76.71כןפיג'ו 406 ש' 00-03מסגרת לסמל גריל  00-03

V6VA853621FOD22 - מקורי152כןסקודה פביה ש' - 22סמל יצרן קדמי

8665AR

-   L=R לדלת קדמית CITROEN סמל

מקורי187.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0404-08

7810K905-08   'מקורי185.11כןפיג'ו 407 ש' 05-10סמל יצרן  אח

מקורי50כןיונדאי אקסנט ש' 00-02סמל יצרן 80 מ'מ קד'+אח'8630038000

מקורי741.35לאלקסוס NX ש' 15-23סמל יצרן אחורי - 909750211415

מקורי395.48לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סמל יצרן אחורי - 907817240019

V565853621FOD21 - מקורי115כןסקודה קודיאק ש' 17-22סמל יצרן קדמי

8666CH11- 'אח "CITROEN" ש' 11-18סמל  C-4 מקורי268.9כןסיטרואן

V7P685368773911- 'אח TOUAREG מקורי693לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17סמל

93033AG01004-06 'ש' 04-06סמל יצרן אח B4 מקורי314כןסובארו



מקורי323לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סמל אחורי 2.3 - 73568310914

7783268K000PGMALTO -09 'מקורי41.8לאסוזוקי אלטו ש' 09-14סמל לוחית שם דגם אח

V1P085368773913-  אחורי LEON מקורי80כןסיאט לאון ש' 12-19סמל

מקורי690לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14סמל קדמי -73557862107

6785852091

מדבקה שקופה דלת אח'  שמ'  11-12 

מקורי104.92כןטויוטה ספייס וורסו 11-16(ח)

86310J9000KONA" - 18" מקורי392כןיונדאי קונה ש' - 18סמל כיתוב אחורי

628904793R10-  מקורי303.37כןרנו סניק ש' 10-12סמל יצרן קדמי

מקורי1,251.00כןפיאט טיפו ש' 16-18תושבת סמל יצרן קדמי -16 (ח)735637943

מקורי1,743.00לאפיאט טיפו ש' 16-18קישוט ניקל +סמל יצרן אחורי -73565680816

52050092TIPO-16  מקורי400לאפיאט טיפו ש' 16-18כיתוב אחורי

7713151K00(ח) מקורי362.4כןסוזוקי ספלאש 09-15מדבקה שקופה כנף אח' -11

86311D3000TURBO" - 15" מקורי377לאיונדאי טוסון ש' 15-20סמל כיתוב אחורי

מקורי457.35לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל יצרן קדמי - 753014205016

7537402211

 - "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית ימין

V 194D 19 - 'מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש

7415A479MITSUBISHI מקורי550כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיתוב אחורי

908890688R13- אחורי CLIO 5סמלD 13-19  מקורי341.41לארנו קליאו

754310H09022 - ש' - 22סמל יצרן אחורי X מקורי396.48כןטויוטה אייגו

908897756RCW 10- 'ש  DCI 3/5כיתוב אחוריD/CW 10-16 'מקורי202.59כןרנו מגאן ש

7213154P10DB715-18 מקורי1,031.60כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סמל יצרן לגריל קדמי

7783154P000PG15 - "מקורי144.6לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22סמל אחורי "ויטרה

מקורי662.4לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19סמל יצרן אחורי - 19 (יבוא מקביל)7540302060

908895150R

 INTENSE/RS) 20 - סמל יצרן אחורי

(LINE20 - מקורי384.1כןרנו קליאו

908924449RKADJAR" - 16" מקורי400.24לארנו קדג'אר 16-20סמל אחורי

V5758536302ZZ16-19 מקורי134כןסיאט אטקה ש' 16-21סמל יצרן אחורי

B3U0853621BMEL06-13- 'מקורי127לאסקודה אוקטביה ש' 06-08סמל יצרן קד

863221G50007- אחורי RIO מקורי119.9כןקאיה ריו ש' 07-12סמל

V6F9853687D2ZZARONA" 18-20" מקורי145כןסיאט ארונה ש' - 18סמל כיתוב אחורי

90890AX60006-10 מקורי231.96כןניסאן מיקרה ש' 06-11סמל יצרן אחורי

מקורי390.95כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל יצרן אחורי - 754034202016

7544542060HYBRID" - 19" ש' - 19כיתוב אחורי RAV-4 מקורי287.62כןטויוטה

93079FJ10012- 'אח XV ש' 12-17סמל XV מקורי643לאסובארו

754270K03015 - "מקורי398.69כןטויוטה היילקס ש' 15-21סמל בדלת קדמית "היילקס

D09W51721DEMIO" - 15 " 4סמל כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי54.2כןמאזדה 2 ש

98313077DX20 - מקורי305.75כןפיג'ו 2008 - 20סמל יצרן אחורי

42403076LTZ" - 15" מקורי74.16לאשברולט ספארק 15-18סמל אחורי

GBVH5071619 - מקורי141.48לאמאזדה 6  ש' - 19תושבת סמל יצרן קדמי

B5L0853621MEL10- 'מקורי130לאסקודה יטי 10-13סמל יצרן אח

BCKB51730A19 - 4/5סמל יצרן קדמיD -19 'מקורי904.73לאמאזדה 3 ש

848954CL0AX-TRAIL -15 טרייל ש' 15-23כיתוב אחורי X מקורי553.79כןניסאן

98284027DXPEUGEOT" - 20" מקורי253.05כןפיג'ו 208 ש' - 20כיתוב אחורי

מקורי246.86כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08סמל קדמי 753010501007-08

מקורי237.61כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08סמל TOYOTA אח' 754410505004-08

מקורי338כןיונדאי גטס ש' 06-09מדבקה FUN לכנף 06-09 (ח)102102

98377914DX21 - "3008" מקורי258.34כןפיג'ו 3008 17-21כיתוב במכסה מנוע

754460H010TOYOTA 'מקורי135.67לאטויוטה אייגו ש' 12-14סמל אח

V3G0853601FJZA20 - מקורי1,290.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סמל יצרן קדמי



908926UA0AQASHQAI" - 21" מקורי761.07כןניסאן קשקאי ש' - 21כיתוב אחורי

754420H010AYGO 'מקורי141.4לאטויוטה אייגו ש' 12-14סמל אח

908898049R4WD" - 21" מקורי192.15לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיתוב אחורי

863123X00011-13 'אח GLS ש' 11-15סמל i35 מקורי113כןיונדאי אלנטרה

7537447031HYBRID 07-09 מקורי158.35כןטויוטה פריוס ש' 07-12סמל לכנף קדמי ימין

DL8V5071617 - ש' 17-21תושבת סמל יצרן קדמי CX-3 מקורי16.33לאמאזדה

מקורי291.2לאטויוטה פריוס ש' 07-12סמל HYBRID בכנף ימין 753744705110-13

מקורי268.16כןטויוטה קורולה ש' 13-18סמל לגריל -753110504013

מקורי165.28כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סמל אותויות ISUZU ש-898129896012

V5F0853688D2ZZTSI" - 13" מקורי77כןסיאט אלהמברה ש' 13-18סמל אחורי

B3T08536872ZZ08- 'אח SUPERB מקורי201לאסקודה סופרב ש' 08-13סמל

42589977"PREMIER " 19 - מקורי200.89לאשברולט ספארק - 19סמל כיתוב אחורי

86341B400014-16 ש' 14-19סמל יצרן אחורי i10 מקורי270כןיונדאי

C23551731A09- '4/5סמל יצרן קדD 09-13 'מקורי119.4לאמאזדה 3 ש

MN12647704-08 (כוכב ניקל)'מקורי113כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סמל יצרן אח

84188530AWD" - 19" מקורי132.5לאשברולט בלייזר - 19סמל אחורי

84188522RS" - 19" מקורי166.49לאשברולט בלייזר - 19סמל אחורי

84358093Z71" - 20" מקורי458.69לאשברולט סילברדו - 20סמל לכנף קדמית שמאל

863103Z31012- שנת I40 2.0 סמלCW/4D i40 12-15  מקורי120כןיונדאי

MR59852805-10 מקורי483לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סמל יצרן אחורי ניקל

מקורי1,507.95לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' פנ' לד - 6321721731413

2615000Q0B20 - מקורי856.5כןניסאן ג'וק - 20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,149.72לאאופל אינסיגניה 11-16פנס ערפל קדמי ימין -11 (ח)13226829

84912XC03A20 - 'מקורי726לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי שמ' פנ

V4M0945094M17-19 ש' 15-21פנס אחורי שמאל עליון Q7 מקורי4,533.00לאאודי

V3AB94100611- מקורי1,332.00לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס ראשי ימין

260603442R13-16 5פנס ראשי שמאלD 13-19  מקורי1,073.81לארנו קליאו

V4M094509517-19 ש' 15-21פנס אחורי שמאל תחתון Q7 מקורי1,479.00לאאודי

8330B26120 - 'מקורי1,863.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי שמ

265552424R13-16 '5פנס אחורי שמ' פנD 13-19  מקורי436.23לארנו קליאו

V3T0941701C13- מקורי619כןסקודה סופרב ש' 13-15פנס ערפל קדמי שמאל

V8XA94510516 - ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל A1 מקורי81לאאודי

A205906740314-18 פנס ראשי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי13,698.75לא14-21

מקורי3,988.68לאב.מ.וו X6 ש' - 20פנס אחורי שמ' - 6321744227320

84201XC00AV 20 - 'מקורי1,941.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי ימ

265502184R15 - 'מקורי639.56לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס אחורי ימ

מקורי496.4לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס ערפל קדמי שמאל - 1045386121

V83A94177419 - ש' - 19פנס ראשי ימין Q3 מקורי12,354.00לאאודי

921021Y01111- 5פנס ראשי ימיןD 11-16 מקורי1,322.40לאקאיה פיקנטו

V3T5945096A14- 'מקורי1,320.00כןסקודה סופרב ש' 13-15פנס אחורי ימ

מקורי439לאפיאט 3D 08-20 500פנס ערפל אח' שמ' - 5200863515

260104FA0A(חשמלי) ש' 12-21פנס ראשי ימין - 20  NV 200 מקורי1,419.23לאניסאן

מקורי1,227.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס אחורי ימ' -2587015413

260600723R13-17 מקורי1,141.62לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל

3643062R0020 - מקורי326כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס איתות למראה שמאל

מקורי1,075.46לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין (ספורט)-1336714113

A447820056415 - ש' 15-18פנס אחורי שמ' לד V-CLASS מקורי3,034.77לאמרצדס

מקורי288.59לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314741992718

A447820066415 - ש' 15-18פנס אחורי ימ' לד V-CLASS מקורי3,034.77לאמרצדס



265558548R13-17 'מקורי451.94לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי שמ

מקורי75.79לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מחזיר אור במגן אחורי ימין -5051378310

8390436010

מחזיר אור/ערפל במגן אחורי ימין -21 

(EX)18 - מקורי4,134.40לאסאנגיונג רקסטון

103431700C21 - ש' - 21פנס ראשי ימין X מקורי3,910.34לאטסלה מודל

DFR5507K0D20 - ש' - 20קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי CX-30 מקורי866.05כןמאזדה

V5G0853651GZLL13-16 מקורי1,545.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

98120634XT17 - ש' 17-21סורג קדמי C-3 מקורי1,257.70לאסיטרואן

מקורי737.28כןפיג'ו 2008 13-19קישוט סורג קדמי פסי ניקל -14 (ח)1610144980

531110H080(PULSE) 22 - ש' - 22סורג קדמי X מקורי3,540.48כןטויוטה אייגו

מקורי2,712.60כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי עליון לסורג קדמי - 163265688019

863A0L5080V 20 - מקורי6,900.00לאיונדאי סונטה ש' - 20סורג קדמי

641B1L100020 - (לפנס) מקורי290לאיונדאי סונטה ש' - 20שפם ימין תחתון לסורג

735642280V 15 - 500 ש' 15-18סורג קדמיX מקורי1,764.00לאפיאט

GRG15015419 - מקורי17.4כןמאזדה 6  ש' - 19תומך ימין לסורג קדמי

מקורי860.21לאטויוטה קאמרי ש' - 18כיסוי עליון לסורג קדמי - 521110690021

86375S112019 - מקורי506לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט שמאל לסורג קדמי

מקורי4,841.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22סורג קדמי - 531001601022

YQ000568XT18-20 איירקרוס - 18סורג קדמי C3 מקורי1,793.90כןסיטרואן

V5G0853651CMCEEGTI V 17 - מקורי2,475.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

DB7M50B5XAPM15 - 4קישוט שמאל לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי277.33כןמאזדה 2 ש

68258700AD17 - מקורי1,005.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23כיסוי עליון לסורג קדמי

602001506AA23 - מקורי4,586.77לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23סורג קדמי

71190SEA000

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 03-

מקורי246.03לאהונדה אקורד ש' 0703-08 (ח)

מקורי703.93כןפיג'ו 508 ש' - 19סט תומכים לסורג קדמי - 163782378019

V5H0853651N04121 - מקורי990כןפולקסווגן גולף ש' - 21סורג קדמי

9815462180V 19 - מקורי505.92לאסיטרואן ברלינגו - 19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

71125TV0E00(ח) כיסוי עליון לסורג קדמי-12

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי695.37לא

863A8GI00021 - ש' - 21פס קישוט ימין לסורג קדמי EV 5 מקורי1,193.00לאיונדאי איוניק

71121TV0E0112-סורג קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,356.84לא

V4KE8536513DA19 - מקורי12,229.00לאאודי אי-טרון - 19סורג קדמי

V7C0853651ALDBV 18 - סורג קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי5,320.00לא22

V8V38539495D 17 - ש' 12-19תומך לסורג קדמי A3 מקורי1,057.00לאאודי

מקורי2,571.90כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי פנימי תחתון - 898284524217

B5L085363310- מקורי734לאסקודה יטי 10-13פס קישוט סורג קדמי

98232100VD(PREMIUM) 20 - מקורי2,025.92לאפיג'ו 208 ש' - 20סורג קדמי

V2K7853651AN0R21 - מקורי1,950.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21סורג קדמי

V8XA853651B1QP15 - ש' 11-18סורג קדמי A1 מקורי4,105.00לאאודי

AL412ME03 - 'ש' 03-08פנס אחורי ימ W638 חליפי506.02לאמרצדס ויטו

AL420TO93-97 'חליפי61.58לאטויוטה קורולה ש' 93-97שפם תחתון פנס אח' ימ

AL422ME13 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי1,460.02לא18

AL42DCחליפי456.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי שמ' - 15 אדום

AL433MA4D 04-08 4פנס ראשי ימיןD 04-09 'חליפי720.02כןמאזדה 3 ש

AL434ME14 - פנס ערפל קדמי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי568.02לא18

AL452MI(במגן) 'חליפי86.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פנס איתות ימ' קד



AL463TO98-02 'חליפי396.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס אחורי ימ

AL466TO98-01 (אפור) 'חליפי168.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01פנס איתות קד' שמ

AL467TO98-01 (ניקל) 'חליפי256.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01פנס איתות קד' ימ

AL474MA08- (בכנף)חליפי106.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס צד קדמי ימין

AL47SKפנס ראשי שמאל -01 +ערפל

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי706.02לא

AL481TO97 - (במגן) 'חליפי356.02לאטויוטה היאס ש' 97-08פנס איתות ימ' קד

AL483CV15-'חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי ימ

AL485HO11-13-פנס ראשי ימין

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

חליפי1,586.02לא14

AL488SU13- חליפי1,486.02כןסובארו אימפרזה 13-16פנס ראשי שמאל

AL493CI10-14 'ש' 10-16פנס אחורי ימ C-3 חליפי706.02לאסיטרואן

AL498TO02-03 חליפי586.02לאטויוטה אוונסיס ש' 98-03פנס ראשי ימין

AL49SK01-08 חליפי860.02לאסקודה פביה ש' 01-08פנס ראשי שמאל

AL503CI

סט כיסוי פנס ערפל קדמי שמאל+ימין - 

חליפי807.16כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18

AL506HO12- חליפי196.02לאהונדה אקורד ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL510CV13- חליפי1,806.02לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס אחורי ימ' ספורט

AL511ME19 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי1,906.02לא14-21

AL512ME19 - 'פנס אחורי ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי1,906.02לא14-21

AL513ME19 - חליפי560.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס בלימה אחורי

AL515HO5D - 12 פנס ראשי שמאל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי1,596.02לא

AL51SK01- 'פנס איתות קד' שמ

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי96.02לא

AL520HO15- ש' 15-18פנס אחורי שמאל חיצוני HRV חליפי2,386.02לאהונדה

AL530CVV 16-17 חליפי5,306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי שמאל

AL535NI13- 'חליפי680.02כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי ימ

AL537TOפנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,306.02לא08

AL538HO15 - ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ' עליון HRV חליפי2,306.02לאהונדה

AL539TO05-07 4פנס ראשי ימיןD 05-07 'חליפי820.02כןטויוטה קורולה ש

AL546TOפנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי1,306.02לא08

7810Q208-11 מקורי409.12כןסיטרואן ג'אמפי 08-11סמל יצרן קדמי

8665SR08-11 'לדלת קד "JUMPY" מקורי299.72כןסיטרואן ג'אמפי 08-11סמל

מקורי226.6לאטויוטה קורולה ש' 08-10סמל יצרן קד' 753011238008-13

מקורי591.22לאשברולט קפטיבה ש' 11-16סמל יצרן קדמי - 2290914211

7544652040TOYOTA 08-09 מקורי269לאטויוטה קורולה ש' 08-10סמל מטען

7544353240IS300H" -21" ש' - 21סמל כיתוב אחורי IS300 מקורי323.51לאלקסוס

A000817101615 - סמל יצרן קדמי

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי629.33לא19

7810Y411- מקורי543.6כןפיג'ו 5008 10-16סמל אריה בגריל

7810AJ11-  מקורי209.49לאפיג'ו 508 ש' 11-18סמל קדמי אריה

מקורי123כןטויוטה וורסו 09-12סמל יצרן אחורי  909750208609-11

97420D7000NS515 - מקורי587לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן אמצעי ימין

97480D7AB0TTS19 - מקורי1,021.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן שמאל

799220025R15 - מקורי917.69כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מדף אחורי

687513BB0A13 - 'מקורי282.51כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19תריס אוורור מרכזי שמ



8126002480B013 - (סלון ) מקורי1,399.82כןטויוטה קורולה ש' 13-18תאורה פנימית

96720D32104X15 - מקורי362לאיונדאי טוסון ש' 15-20מתג בהגה בקרת שיוט ימין

328657265R15 - מקורי859.27כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18תפוח ידית הילוכים

68750HV50A17 - מקורי750.14כןניסאן קשקאי ש' 14-20תריס מרכזי למזגן

93530G504016 - מקורי259.5לאקאיה נירו 16-23כפתור כיוון מראות

288905811R17 - מקורי82.05כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגב קדמי ימין

849B84CE5C15 - טרייל ש' 15-23מדף לתא מטען X מקורי2,285.17לאניסאן

V5JA947105Y2013 - (סלון) מקורי349כןסקודה ראפיד ש' 13-18בית תאורה פנימית

743200DC70B014 - מקורי640.76כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן שמש שמאל

96808993ZQ09 - מקורי408.93כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תריס מזגן אמצעי ימין

815703X00016 - מקורי123כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ידית פתיחת דלתית דלק

687616296R17 - 4 ש' 17-23תריס מזגן שמאלD מקורי809.87לארנו גרנד קופה

V3V0819701DGTA17 - מקורי1,151.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22תריס מזגן חיצוני שמאל

687604375R15 - מקורי149.14כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תריס איוורור למזגן

93530G602017 - כפתור כיוון מראות

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי82.4לא

98371798ZD17 - מקורי2,692.94לאפיג'ו 5008 17-21מדף אחורי

מקורי146כןטויוטה יאריס ש' 14-19מצת - 909190128914

BHY33298213 - 4/5גלגל הגהD 13-18 'מקורי362.07לאמאזדה 3 ש

V6F0959565WHI21 - מקורי196לאסיאט ארונה ש' - 18כפתור כיוון מראות

מקורי223.11כןסיטרואן קקטוס 15-20סט מגבים - 161187018015

V575853679JRZH(קופרה) מקורי587כןסיאט אטקה ש' 16-21סמל יצרן קדמי - 20

מקורי250.37כןשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי סטיישן 9531681913-14

V5FA8536873Q7LEON" - 20" מקורי115לאסיאט לאון ש' - 20כיתוב אחורי

95220717-TRAX 13 מקורי170.86כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל אחורי

8665EQ"C4"  ש' 05-10סמל אחורי  C-4 מקורי191.31כןסיטרואן

V57A853687A2ZZ

 KAROQ 4X4" - 18 " כיתוב אחורי

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי228כןסקודה קארוק

V4H0853605B2ZZ11- ש' 11-18סמל קדמי Q3 מקורי456לאאודי

V6F08536873Q7IBIZA" - 21" מקורי161לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיתוב אחורי

7810R505-08 'מקורי394.03כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08סמל יצרן קד

מקורי83.39לאשברולט קרוז 08-20סמל LS לתא מטען -9688003308

628891JA0A15- טרייל ש' 15-23סמל יצרן קדמי X מקורי573.73לאניסאן

V8X0853737A2ZZTSFI -11 ש' 11-18סמל A1 מקורי262לאאודי

86320A2200CEED -13  CW 5/סטיישן ש' 13-18סמלD מקורי162.7כןקאיה סיד

V5FA853687A041CUPRA" - 21" מקורי160לאסיאט לאון ש' - 20סמל כיתוב אחורי

V3C0853687A739"PASSAT" ,06-10 'סמל אח

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי291לא

V4G58537422ZZ17 - ש' 17-22סמל יצרן אחורי Q5 מקורי456לאאודי

V8J0853605B2ZZ20 - ש' - 20סמל יצרן קדמי A4 מקורי228לאאודי

מקורי338.24לאסיטרואן C-3 ש' 10-16סמל קדמי - 160750098010

7810G802- 'מקורי310.76כןפיג'ו  307 ש' 02-05סמל יצרן קד

7781180ED00PG01-06 'מקורי146.1כןסוזוקי אגניס ש' 01-06סמל יצרן קד

75701SNB003'4סמל יצרן אחD 06-12 'מקורי164.05כןהונדה סיווק ש

V5E3853621CFOD20 - מקורי130כןסקודה אוקטביה ש' - 20סמל יצרן קדמי

7810W810 - ( גריל) פיקסו ש' 10-18סמל יצרן קדמי C-3 מקורי298.91כןסיטרואן

863102T100(ח) אחורי -12 OPTIMA מקורי159כןקאיה אופטימה ש' 12-15סמל

5E0853687AAYETSI" - 17" מקורי145כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כיתוב אחורי

75700S9AG0006-08 4סמל סורג קדמיD 06-12 'מקורי178.84כןהונדה סיווק ש



863101D00007- מקורי126.9לאקאיה קארנס ש' 07-10סמל אחורי קארנס

8665C002- אחורי PEUGEOT מקורי186.58כןפיג'ו  307 ש' 02-05סמל

V4KE8536053Q719 - מקורי239לאאודי אי-טרון - 19סמל יצרן קדמי

23362184LT" - 16" מקורי147.36לאשברולט מאליבו ש' 16-19סמל אחורי

863533W50015- מקורי429.4לאקאיה ספורטג' ש' 13-15סמל יצרן קדמי

8665AYCITROEN  - 04 'מקורי288.99כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סמל אח

8665VG08-09 308 'מקורי210.2כןפג'ו 308 08-13סמל אח

86320C510015- מקורי342.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20סמל יצרן אחורי

9210259501V 17 - פנס ראשי ימיןH350 17-18 מקורי1,107.00כןיונדאי

92102G4120(N דגם) פנס ראשי ימין - 19i30 - 18 מקורי11,129.00כןיונדאי

265556150R20 - 'מקורי1,082.68כןרנו גרנד סניק ש' - 20פנס אחורי שמ

924051W20012-14 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 12-16 'מקורי545.9לאקאיה ריו ש

92401S0000(N דגם) פנס אחורי שמ' - 19i30 - 18 מקורי1,889.00כןיונדאי

924011W21012- '5פנס אחורי שמD 12-16 'מקורי1,513.90כןקאיה ריו ש

A247906380017 - ש' - 20פנס ראשי ימין GLB מקורי11,673.00לאמרצדס

מקורי784.48כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ' - 19 (ח)9823728680

מקורי1,065.59כןאופל מוקה 14-16פנס אחורי שמ' - 9508971414

92402K700020 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ i10 מקורי2,094.00כןיונדאי

8330B18421 - 'מקורי4,293.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס אחורי ימ

V6V694510618 - מקורי42לאסקודה פביה ש' 15-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

V6J4945096L14 - מקורי1,104.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ' לד מושחר

6351FC09 - מקורי338.71כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס בלימה בדלת תא מטען

מקורי895.64לאלקסוס IS250 ש' 08-20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819105305115

924051Y00011-14 (מושלם) '5פנס ערפל אח' שמD 11-16 מקורי748.3לאקאיה פיקנטו

8351A16721 - מקורי893כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס איתות למראה שמאל

92201K7000

פנס ערפל קדמי שמאל - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי1,197.00כןיונדאי

3625464R0017 - 'קרוסאובר 17-21פנס אחורי ימ' פנ SX4 מקורי1,071.70כןסוזוקי

A247906370020 - ש' - 20פנס ראשי שמאל GLB מקורי11,673.00לאמרצדס

V3V594520715-19 מקורי1,460.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ' חיצוני

V3V594520815-19 מקורי1,460.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' חיצוני

265556UA5A21 - 'מקורי1,361.61כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי שמ

מקורי133.01לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס צד קדמי שמאל(בכנף) 817305301107-08

V8XA941699A14 - ש' 11-18פנס ערפל קדמי שמאל A1 מקורי468לאאודי

6350EW(ח) ש' 09-11פנס אחורי ימ' 09-10 C-5 מקורי1,029.84כןסיטרואן

33505TDJJ0117 - 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 17-22 'מקורי352.12לאהונדה סיווק ש

A213906950416-20 פנס ראשי שמאלE 16-22 קלאס W213 מקורי14,845.00לאמרצדס

26555HP05AV 17 - 'מקורי1,198.42כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

33552T7AJ3119 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ HRV מקורי3,201.35כןהונדה

8355A11821 - מקורי868כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8W5945091AA20 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ A4 מקורי2,707.00כןאודי

33502T7AJ3119 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ HRV מקורי3,191.88לאהונדה

86363A400013 - מקורי106.3לאקאיה קארנס ש' 13-18טפט לדלת קד' שמאל

מקורי299.54לאטויוטה פריוס ש' 13-15טפט לדלת אח' שמאל (עליון) - 759884702013

86391F200016- מקורי109לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט לדלת אחורית ימין

87616G6020

 X) 20 - כיסוי למראה חיצונית שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי157.8לא

כיסוי למראה חיצונית ימין -879156004009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי788.24כן13



מקורי474לאפיאט פיורינו ש' 09-17פס קישוט לדלת קד' ימ' -73546057409

98360A650012 - 'מגב שמשה אח

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי57כן/סטישין

98850A5000(ח) מגב שמשה אח' - 12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי56כן/סטישין

82220G6010

אטם לדלת קדמי (גומי גשם) ימין - 20 

(X LINE)

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי168.9כן

87626H90105D - 17 5כיסוי למראה חיצונית ימיןD/4D 17-22 'מקורי178.1כןקאיה ריו ש

768501KA6A10- מקורי2,327.28לאניסאן ג'וק 10-14פס קישוט סף ימין

מקורי394.82כןטויוטה אוריס ש' 15-18ידית חיצונית לדלת קדמי ימין-692110292415

87539H800017 - 5מדבקה שקופה לדלת אח' שמאלD/4D 17-22 'מקורי40.3לאקאיה ריו ש

5700B84415- מקורי4,520.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת קד' ימין

87711G200016 - מקורי745כןיונדאי איוניק ש' 16-20פס קישוט לדלת קד' שמאל

963746877R18 - 'מקורי93.95לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי מראה חיצונית ימ

7T4Z7824631A(ח) מקורי3,766.51כןפורד אדג' ש' 09-14דלת אח' שמ' -09

98811A200013 - '5/סטיישן ש' 13-18זרוע מגב שמשה אחD מקורי184.5כןקאיה סיד

86381G2000

טפט ניצב קדמי לדלת אחורית שמאל - 

מקורי183כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

5727A29315- 'מקורי1,320.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20ניקל לחלון דלת קד שמ

8470154G01ZA4(ח) 4/5מראה חיצונית שמ' 02-04D 02-04 'מקורי1,082.40כןסוזוקי ליאנה ש

77003G6010(X LINE) 20 - 'דלת אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,209.30לא

81310F101016 - מקורי738.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנעול לדלת קדמית שמאל

SU001A569917 - מקורי470.56לאטויוטה פרואייס ש' 17-18כיסוי למראה חיצונית ימין

98850G500016 - 'מקורי136.5כןקאיה נירו 16-23מגב שמשה אח

SU001A421617 - 'מקורי576.33לאטויוטה פרואייס ש' 17-18פס קישוט לדלת אח' ימ

5725A39315- מקורי1,422.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי מסביב על דלת קד שמאל

8253A13315- 'מקורי88כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי זרוע מגב שמשה אח

6512A422(ח) מקורי2,004.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי סף מדרכה (פלסטיק) ימין -13

טפט פנימי לדלת אח' ימין - 759276004014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי146.79לא21

87722B950017 - 'ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' ימ i10 מקורי1,395.00כןיונדאי

V5L0941699A14 - מקורי585כןסקודה יטי 14-18פנס ערפל קדמי שמאל

26550HP05AV 21 - 'מקורי1,116.71לאניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

V575945208D16 - מקורי1,400.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי ימ' לד

מקורי1,996.71כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי ימין תחתון - 981682508019

260606UN0B

 ACENTA) 21 - פנס ראשי שמאל

(TOP21 - 'מקורי5,071.72לאניסאן קשקאי ש

V5E9945111CW 13 - 'מקורי521לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ

מקורי1,279.67לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אחורי שמ' 815614709107-08

13370757

מחזיר אור במגן אחורי ימין (סטיישן) - 

מקורי108.26לאאופל אסטרה ש' 1111-15

V5JJ945111A17 - מקורי1,147.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי שמ' חיצוני לד

V7P6945701F11- 'מקורי662לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס ערפל אח' שמ

V81A94510617 - ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין Q2 מקורי71לאאודי

V7P6945702C11 - מקורי439כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17מחזיר אור במגן אחורי ימין

924053W30010- 'מקורי1,198.30לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס ערפל אח' שמ

265556UA0A

 ACENTA) 21 - 'פנס אחורי שמ

(TECH21 - 'מקורי1,172.44כןניסאן קשקאי ש

מקורי5,999.28כןפיג'ו 5008 17-21פנס ראשי שמאל קסנון 161687858017-20

מקורי3,684.06לאאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי ימין - 981682548020



A206906550121 - פנס ראשי ימין

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי16,884.00לא21

8355A13822 - 'מקורי693כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ערפל אח' ימ

A206906070321 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי18,794.75לא21

D2072111 - מקורי346.27לאפורד אקספלורר ש' 11-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי653.52לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ערפל קדמי ימין - 1340115416

V5E1941016C17- מקורי1,690.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ראשי ימין

V8E0943022B09- 'ש' 08-14פנס לוח זיהוי אח' שמ Q7 מקורי64לאאודי

מקורי12,199.68לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי שמאל קסנון 8481819918-20

מקורי8,198.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19פנס ראשי ימין - 811057619118

260606UN0C

 ACENTE) 21 - פנס ראשי שמאל

(TECH21 - 'מקורי5,071.72כןניסאן קשקאי ש

861961102C21 - ש' - 21פנס ראשי ימין U5 מקורי8,315.06לאאיוויז

מקורי208.17כןטויוטה RAV-4 ש' 05-06תומך לפנס ראשי שמאל 532714401005-06

מקורי2,547.99לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' 1941808618-20

A222906270313 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי13,732.00לא19

V3C8949101D11- מקורי255כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס איתות למראה שמאל

265550008R(ח) 3D 12- '3/5פנס אחורי שמD/CW 10-16 'מקורי593.7לארנו מגאן ש

V6J8945096CCW 13 - 'מקורי604לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

5700B79415- מקורי2,374.00כןמיצובישי טרייטון 15-19דלת קדמית ימין

87721B950017 - 'ש' 14-19פס קישוט לדלת קד' שמ i10 מקורי1,395.00כןיונדאי

5730B49115- מקורי3,894.00לאמיצובישי טרייטון 15-19דלת אחורית שמאל

5727A29215 - מקורי1,132.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20גומי גשם דלת קד' ימין

71322F1D0016 - מקורי4,648.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח סף ימין

82620F1010SA116 - מקורי562.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית פנימית לדלת קד' = אח' ימין

כיסוי מראה חיצונית שמ' (חשמלי)-879450291810

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי350.75כן12

7632C352WA08 - 'כיסוי מראה חיצונית ימ

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי538כן

96611D900016 - מקורי250.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צופר נמוך

8791547070C016 - 'מקורי430.09לאטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי מראה חיצונית ימ

5700C20917 - 'ש' 17-19דלת קד' שמ ASX מקורי5,333.00כןמיצובישי

מקורי754.86לאטויוטה קורולה ש' 13-18מנעול לדלת קד' ימין - 690300252113

7632C53817 - ש' 17-19מראה חיצונית ימ' עם איתות ASX מקורי2,035.00כןמיצובישי

8.70E+07-09 מקורי7,649.19כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת מטען אח' ימין

A9108108901905119 - 'מקורי3,325.00לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מראה חיצונית שמ

7632C53717 - ש' 17-19מראה חיצונית שמ' עם איתות ASX מקורי2,035.00כןמיצובישי

879090D581V 14 - 'מקורי362.91כןטויוטה יאריס ש' 14-19זכוכית מראה חיצונית שמ

6512A306XA17 - ש' 17-19כיסוי סף מדרכה פלסטיק ימין ASX מקורי3,471.00לאמיצובישי

82651G5010CR

ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל = 

מקורי137לאקאיה נירו 16-23ימין - 16

7410A710XA17 - ש' 17-19טפט קדמי לדלת אחורית ימין ASX מקורי366כןמיצובישי

82610G501016 - 'מקורי228.3לאקאיה נירו 16-23ידית פנ' לדלת אח' שמ

7632B613

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

מקורי775כןמיצובישי ASX ש' 1717-19

79390G500016 - מקורי92.4לאקאיה נירו 16-23מעצור לדלת קד' ימין



87616C100018 - מקורי192כןיונדאי סונטה ש' 18-19כיסוי למראה חיצונית שמאל

60409FJ0409P13- 'מקורי4,703.00לאסובארו אימפרזה 13-16דלת אח' ימ

מקורי4,072.36לאטויוטה פריוס ש' 16-20מראה חיצונית שמ'  879404738016-18

7632C07818 - 'מראה חיצונית ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,676.00לא21

76003Q500020 - 'מקורי5,333.10כןקאיה סלטוס ש' - 20דלת קד' שמ

5757A539HA18 - 'פס קישוט ניקל לדלת אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,581.00כן21

מקורי262.02לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18טפט עליון לדלת אח' ימין - 759234703013

76004Q500020 - מקורי5,333.10לאקאיה סלטוס ש' - 20דלת קד' ימין

7632D523

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,584.00כן21

AG20TO98-00 חליפי122.78כןטויוטה קורולה ש' 98-00סורג קדמי שחור

AG218BM17 - חליפי1,071.05כןב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי שמאל

AG21FI07- (לפנס) חליפי487.79כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14שפם שמאל תחתון לסורג

AG222BM13 - ש' 13-18סורג קדמי שחור שמאל X5 חליפי1,125.36כןב.מ.וו

AG222FO06-08 ש' 06-14סורג קדמי S-MAX חליפי167.17כןפורד

AG224SK09- חליפי825.35כןסקודה אוקטביה 09-13מסגרת לסורג קדמי ניקל

AG236NI10-(חלק מרכזי) חליפי964.75כןניסאן ג'וק 10-14סורג קדמי

AG238FO15 - סורג קדמי עם ניקל

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי2,303.50כן19

AG24CV08-12 חליפי392.85כןשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון+מסגרת ניקל

AG253HO03-05 ש' 03-08קישוט ניקל לגריל CR-V חליפי552.25כןהונדה

AG25DC15 - חליפי1,131.89כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי פנימי

AG269CV13- (תחתון) חליפי2,643.08כןשברולט מאליבו ש' 13-15סורג קדמי

AG269HO15- ש' 15-18קישוט אמצעי סורג קדמי HRV חליפי1,203.25כןהונדה

AG27CH17 - חליפי1,791.46כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי

AG27TO

סורג קדמי שחור + פסי קישוט ניקל 97-

02

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

חליפי1,156.95כן02

AG29CH17 - חליפי2,083.45כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

AG30KI10- (לפנס)חליפי98.64כןקאיה סורנטו ש' 10-12שפם ימין תחתון לסורג

AG31AU11- (אפור) ש' 11-18סורג קדמי A1 חליפי2,756.02לאאודי

AG31KI10- (לפנס)חליפי98.64כןקאיה סורנטו ש' 10-12שפם שמאל תחתון לסורג

AG321MI08- 4כיסוי מרזב (בגג) ימיןD 08-15 'חליפי148.8כןמיצובישי לנסר ש

AG346VW10-  חליפי3,339.00כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12סורג קדמי+ניקל

AG34CV13-  חליפי3,053.97כןשברולט מאליבו ש' 13-15מסגרת ניקל בסורג קדמי

AG34KI

סורג קדמי (חליפי מגיע ללא סמל)  11-

145D 11-16 חליפי951.2כןקאיה פיקנטו

AG366NI14 - חליפי1,493.97כןניסאן אלטימה ש' 14-15סורג קדמי עם ניקל

AG37CH17 - חליפי682.55כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23סורג קדמי

AG39KI11- (לפנס) 5שפם ימין תחתון לסורגD 11-16 חליפי183.23כןקאיה פיקנטו

AG3DC15- חליפי268.71כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט ימין עליון לסורג קדמי

AG41RE07-08 (לפנס)4/5שפם שמאל תחתון לסורגD 04-09 'חליפי288.59כןרנו מגאן ש

AG46VW10-13 5סורג קדמיD 10-17 'חליפי410.4כןפולקסווגן פולו ש

AG476HY14- ש' 11-15סורג קדמי ניקל ללא סמל יצרן i35 חליפי798.77כןיונדאי אלנטרה

AG47SE03- סורג קדמי שמאל

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי60.02לא03

AG481HY11 - ש' 11-18ניקל ימין לסורג קדמי i25 חליפי506.02לאיונדאי אקסנט



AG483HY14 - ש' 11-18סורג קדמי ערום i25 חליפי455.11כןיונדאי אקסנט

AG499TO11- 'חליפי176.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13פס קישוט לסורג קדמי עליון שמ

מקורי312.13לאטויוטה פריוס ש' 13-15כיתוב אחורי PRIUS ש -754424708012

MN154914LANCER 04-08 מקורי51כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סמל מלל

7537447112

  HYBRID כיתוב צדדי כנף קדמית ימין

מקורי255.26כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-13-18

GBFN51771SKYACTIV" - 19" מקורי89.9כןמאזדה 6  ש' - 19כיתוב אחורי

7415A01508-09 מקורי542לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09סמל יצרן אחורי

8665RYPICASSO -07 ש' 07-10סמל C-4 מקורי214.92כןסיטרואן פיקסו

KD535173112- ש' 12-16סמל אחורי CX-5 מקורי68.01לאמאזדה

מקורי893.6כןסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18סמל יצרן קדמי - 980180978013

86310D3000TUCSON 18-15 מקורי270כןיונדאי טוסון ש' 15-20כיתוב אחורי

8666AR"E HDI" 11 - ש' 11-18סמל אחורי  C-4 מקורי214.92כןסיטרואן

KD535172112- אחורי CX5 ש' 12-16סמל CX-5 מקורי135.02לאמאזדה

מקורי1,169.28כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18קישוט ניקל לסורג קדמי -13 (ח)9676961880

86321F200016- מקורי202לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18סמל יצרן אחורי

מקורי394.94כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל מילה סיטרואן במטען- 86660709-12

75374K0040

 "HYBRID" כיתוב בכנף קדמית שמאל

מקורי273.93כןטויוטה יאריס ש' - 20- 20

סמל יצרן קדמי 909750209114-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי392.74לא21

מקורי403.06לאפורד פוקוס ש' 06-08סמל יצרן קד' + קפיץ 136071906-08

863531H0005 ש' 08-09סמל קדמיD  מקורי170.4כןקאיה סיד

GDDC51721MAZDA 6 " - 19" מקורי69.6כןמאזדה 6  ש' - 19סמל כיתוב אחורי

75442K0030YARIS" - 20" מקורי229.17כןטויוטה יאריס ש' - 20כיתוב אחורי

מקורי261.91לאאלפא מיטו 10-16סמל יצרן -5052144810

מקורי699.84לאב.מ.וו 500 ש' - 17סמל יצרן קדמי - 5114746368417

מקורי402.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22סמל יצרן קדמי - 601303820022

מקורי915לאאיווקו  דיילי 15-18סמל יצרן קדמי - 580162098215

149494900A21 - מקורי116.5לאטסלה מודל 3 ש' - 21סמל יצרן קדמי

BHN9517305D 13- 4/5סמל יצרן אחוריD 13-18 'מקורי93.94כןמאזדה 3 ש

MN15984613-4 שWD מקורי144לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סמל אחורי

86300L100020 - מקורי269כןיונדאי סונטה ש' - 20סמל יצרן אחורי

8663PX04-12 אותיות PARTNER מקורי193.16כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סמל אחורי

מקורי457.35כןטויוטה פריוס ש' 16-20סמל יצרן קדמי 753104706016-18

86330E6500HYBRID" - 18 " מקורי341לאיונדאי סונטה ש' 18-19כיתוב אחורי

מקורי273.93כןטויוטה פריוס ש' 16-20סמל צד היברידיט-753744714016

DB7G51721MAZDA 2 -15 4D 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי69.6כןמאזדה 2 ש

7415A09613- מקורי333לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סמל כוכב על הגריל

KSD5507J0

קישוט שחור ימין לסורג קדמי - 22 

(PURE BLACK)17-22 'ש CX-5 מקורי863.17כןמאזדה

V8K0805607B11 - (לפנס) ש' 08-15שפם שמאל תחתון לסורג A4 מקורי391לאאודי

V8K0805608B11 - (לפנס) ש' 08-15שפם ימין תחתון לסורג A4 מקורי370לאאודי

71122TM8G01ZC12- מקורי1,123.32כןהונדה אינסייט 09-14מסגרת לסורג קדמי

BCKN500T0B5D 19 - (לפנס) 4/5שפם ימין תחתון לסורגD -19 'מקורי49.14לאמאזדה 3 ש

V5H0853651T041(GTI) 21 - מקורי2,230.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21סורג קדמי

71128TM8G0112- 'מקורי501.72לאהונדה אינסייט 09-14מסגרת שמ' לגריל קד

V4M080708117 - ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי Q7 מקורי481לאאודי

V4M0853651AGVMZ20 - ש' 15-21סורג קדמי Q7 מקורי12,889.00לאאודי

71121SMGE5109-12 5/3סורג קדמיD 06-12 'מקורי2,776.08לאהונדה סיוויק ש



V8Y08539499B920 - 4/5תושבת סורג קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי505לאאודי

V8U0853651TT9417-18 ש' 11-18סורג קדמי Q3 מקורי7,914.00לאאודי

מקורי1,724.60לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי שמאל - 5113739086318

623103HN1A13 - מקורי857.87כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סורג קדמי

מקורי4,312.94לאלקסוס  RX ש' 08-22סורג קדמי 531114832015-19

71123T5RX0015-  מקורי1,331.99כןהונדה ג'אז ש' 15-19קישוט ניקל סורג קדמי

V4M0853651JMX317-19 ש' 15-21סורג קדמי Q7 מקורי9,795.00לאאודי

V8R0853651AT9413-15 ש' 09-16סורג קדמי Q5 מקורי3,914.00לאאודי

623107FW5AV 18 - טרייל ש' 15-23סורג קדמי X מקורי1,777.11לאניסאן

62072BV81A15 - מקורי2,195.74לאניסאן ג'וק 15-19סורג קדמי עם חור למצלמה

V4M0853651AGRN420 - ש' 15-21סורג קדמי Q7 מקורי8,708.00לאאודי

A91088528009K83V 19 - מקורי2,984.94לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סורג קדמי

6NZ02SZ7AA

קישוט ניקל פנימי לסורג קדמי (סט של 

מקורי5,418.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 714-22) - 17

8975512670

קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי - 21 

( LS)21 - 'מקורי3,218.39כןאיסוזו די. מקס ש

V5JA8536689B913- מקורי330לאסקודה ראפיד ש' 13-18סורג קדמי

623871373R

קישוט תחתון שמאל לסורג קדמי - 18 

מקורי474.72כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23(ח)

מקורי715.63לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי עליון 9508800713-15

51138080490F-40 20 - מקורי2,476.35לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג קדמי

863511J00009-11 (ח) סורג קדמי פנימיi20 09-12 מקורי180כןיונדאי

V6J0854643B73915- מקורי641כןסיאט איביזה  ש' 09-16מסגרת לסורג קדמי

863501Y00011-14 5סורג קדמי+סמלD 11-16 מקורי1,118.50לאקאיה פיקנטו

V575854643B2ZZ16-19 מקורי1,115.00כןסיאט אטקה ש' 16-21מסגרת ניקל לסורג קדמי

V5G0805705G14- מקורי461כןפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך סורג קדמי

93033XC00020 - מקורי152לאסובארו איבולטיס - 20סמל יצרן אחורי

מקורי384.59לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18סמל יצרן קדמי -753014208016

86314G30001.4T" - 18 " כיתוב אחוריi30 - 18 מקורי364כןיונדאי

KA0G5173017 - ש' 17-22סמל יצרן קדמי CX-5 מקורי203.34לאמאזדה

מקורי709.28לאסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי תחתון - 982188898019

863533X70014 - ש' 11-15סמל יצרן קדמי i35 מקורי125לאיונדאי אלנטרה

7543142160RAV-4 -16 ש' 13-18כיתוב אחורי RAV-4 מקורי273.93כןטויוטה

מקורי347.77כןטויוטה אוונסיס 15-18סמל יצרן קדמי -909750218815

מקורי253.52כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל יצרן קדמי (פרטנר) - 967810848009

863271R40014 - "1.6" ש' 11-18סמל כיתוב אחורי i25 מקורי171לאיונדאי אקסנט

86314L5000HYBRID" - 20" מקורי250כןיונדאי סונטה ש' - 20כיתוב אחורי

BHN951771SKYACTIV" - 13" 4/5סמל כיתוב אחוריD 13-18 'מקורי80.13כןמאזדה 3 ש

מקורי775.21כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סמל יצרן קדמי - 981520218016

86319D35001.6T" - 19" מקורי321לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיתוב אחורי

7783179J000PGSX4" - 08" '4/5סמל אחD 08-14 'ש SX4  מקורי158.6כןסוזוקי

GBEF51730A19 - מקורי56.08כןמאזדה 6  ש' - 19סמל יצרן אחורי

7415A822CROSS" - 22" מקורי503כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כיתוב אחורי

7783151K000PG"SPLASH" מקורי143.2כןסוזוקי ספלאש 09-15סמל

מקורי523לאפיאט פנדה ש' 12-18סמל FIAT אח'  -73552141412

מקורי735.79כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סמל יצרן קדמי - 981520188016

86312F2AA0GLS" - 19" מקורי266כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיתוב אחורי

9818228780C3" - 17" ש' 17-21סמל כיתוב אחורי C-3 מקורי308.21לאסיטרואן

98273683DXBERLINGO" - 19" מקורי348.98כןסיטרואן ברלינגו - 19כיתוב אחורי



מקורי207.86לארנו קליאו  5D 11-13סמל RENAULT אחורי8200484897

866644FAP" - 09" מקורי300.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל אחורי

628904053R09 - מקורי283.21לארנו מאסטר ש' 09-22סמל יצרן קדמי

7544542011HYBRID" - 13" ש' 13-18סמל אחורי RAV-4 מקורי228.67כןטויוטה

8974990230LS" - 21 (LS )" מקורי148.81לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כיתוב אחורי

863532P000(ח) מקורי83.2כןקאיה סורנטו ש' 10-12מסגרת לסמל קדמי -10

V5F0853670KTPFR - 09 מקורי166לאסיאט איביזה  ש' 09-16סמל אחורי

7.53E+10505-07 4סמל גריל קדמיD 05-07 'מקורי202לאטויוטה קורולה ש

86300J950021 - מקורי341לאיונדאי קונה ש' - 18סמל יצרן אחורי

93013FJ04016- ש' 12-17סמל יצרן קדמי XV מקורי660לאסובארו

628900015Rמקורי233.73כןרנו לטיטיוד ש' 13-15סמל

86311AA00121 - מקורי494כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סמל יצרן קדמי

86300AA00021 - מקורי308כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סמל יצרן אחורי

628903487R12- מקורי311.96כןרנו קנגו 09-18סמל קדמי

7781168J000PGMS - 16 מקורי57.3כןסוזוקי בלנו ש' 16-18סמל יצרן אחורי

7544202490

 COROLLA" - 19" סמל כיתוב אחורי

V4D 19 - 'מקורי593.19לאטויוטה קורולה ש

7781163T000PG22 - קרוסאובר - 22סמל יצרן קדמי SX4 מקורי502.2כןסוזוקי

86300Q0010(PRESTIGE) 21 - סמל יצרן קדמיi20 - 21 מקורי625כןיונדאי

7781158J000PG16 - מקורי97.7כןסוזוקי סלריו 16-18סמל יצרן אחורי

90975W2006V 17 - סמל יצרן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי144.71כן22

86320G2000V 16-18 מקורי326לאיונדאי איוניק ש' 16-20סמל יצרן קדמי

7783161M100PGS CROSS" - 22" קרוסאובר - 22כיתוב אחורי SX4 מקורי164.9לאסוזוקי

628905855R17 - 5סמל יצרן קדמיD 13-19  מקורי436.69כןרנו קליאו

908895195R17-21 4 ש' 17-23סמל יצרן אחוריD מקורי529.12כןרנו גרנד קופה

950195215D 11- 4/5סמל אחוריD 11-17 'מקורי217.17לאשברולט סוניק ש

863412P000

סמל מלל 4WD לדלת אח' שמאל 10-

מקורי218.2כןקאיה סורנטו ש' 1110-12

908893657R22 - 4 ש' 17-23סמל יצרן אחוריD מקורי342.59לארנו גרנד קופה

863182G00009- 'מקורי195.4לאקאיה פורטה 09-12סמל יצרן אח

7547353010

 - "HYBRID" סמל כיותב בסף שמאל

מקורי369.51לאלקסוס IS250 ש' 1508-20

62890AX60006-10  מקורי297.18לאניסאן מיקרה ש' 06-11סמל יצרן קדמי

V8R085360509-16 ש' 09-16סמל קדמי Q5 מקורי213כןאודי

863101G1004/5D 07-   "KIA מקורי204.3כןקאיה ריו ש' 07-12סמל סורג קדמי

90892AX60006-11 אחורי "MICRA" מקורי253.37לאניסאן מיקרה ש' 06-11סמל

7544702450HYBRID" - 19 " 4כיתוב אחוריD 19 - 'מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש

7544202600COROLLA" - 19 5D" 5כיתוב אחוריD/SW 19 - 'מקורי337.64לאטויוטה קורולה ש

מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19כיתוב אחורי7544302300

90890CN00010- 'מקורי346.14כןניסאן ג'וק 10-14סמל יצרן אח

מקורי330.95כןסיטרואן C-3 ש' 10-16סט סמלים "CITROEN"+יצרן -980074348010

V5FA853679CCMO20 - מקורי115כןסיאט לאון ש' - 20סמל יצרן קדמי

V5FA827565DLGL20 - מקורי342כןסיאט לאון ש' - 20סמל יצרן אחורי

V1Q0853675QGQFTSI" - 10" מקורי186כןסקודה יטי 10-13סמל אחורי

863552P000("I" האות) 'מקורי35.1כןקאיה סורנטו ש' 10-12סמל יצרן קד

V565853621AFOD17-20 מקורי118כןסקודה קודיאק ש' 17-22סמל יצרן אחורי = קדמי

863542P000("K" האות) 'מקורי35.1כןקאיה סורנטו ש' 10-12סמל יצרן קד



ידית למושב נהג - 170270811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי641.69לא

8487002090C013 - מקורי886.6כןטויוטה קורולה ש' 13-18מתג הפעלת מראות

V05E90560218 - מקורי100כןסקודה קארוק 18-21מצת

3350402660C013 - מקורי673.49כןטויוטה קורולה ש' 13-18תפוח ידית הילוכים

64330F4010C220 - מדף אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,834.31כן22

98321F200016 - מקורי470לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18זרוע מגב שמשה קדמי ימין

V3G0857511AD9B918 - מקורי3,776.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מראה פנימית

935301R0004X11 - ש' 11-18כפתור כיוון מראות i25 מקורי175לאיונדאי אקסנט

V3V1857007AMZR218 - מקורי11,696.00לאסקודה סופרב ש' 15-22דשבורד

97250B90004XG14 - ש' 14-19לוח פיקוד לבקרת מזגן i10 מקורי1,574.00לאיונדאי

V3V0919719AWHS17 - מקורי1,556.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מתגי מערכת שמע בהגה

97410K7000TT620 - ש' - 20תריס מזגן אמצעי i10 מקורי493לאיונדאי

V5E0711301CXWI13 - מקורי525לאסקודה אוקטביה 13-16ידית בלם

93573F20004X19 - מקורי378לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20כפתור כיוון מראות

851013X10015 - מקורי248כןיונדאי טוסון ש' 15-20מראה פנימית

מקורי114.03לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מפתח גלגלים - 898027834012

98311R200022 - מקורי325.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23זרוע מגב שמשה קדמי שמאל

465311HA0A13 - מקורי107.42כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19גומיה לדוושה

מקורי175.92כןפיג'ו 301 ש' 13-18גומית דוושת בלם - 45041813

328654778R(ח) 5תפוח ידית הילוכים - 13D 13-19  מקורי473.73כןרנו קליאו

V5JA819702ERYP(ח) מקורי324כןסקודה ראפיד ש' 13-18תריס מזגן ימין - 13

983603S00018 - מקורי135.59לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגב שמשה קדמי ימין

97490C1AB0VCA18 - מקורי469לאיונדאי סונטה ש' 18-19תריס מזגן ימין

97480C1000VDA15 - מקורי554לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס מזגן שמאל

848720K04015 - מקורי1,684.98לאטויוטה היילקס ש' 15-21מתג כיוון מראות

97420C1000VDA15 - מקורי350לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס מזגן אמצעי ימין

55401F4090C420 - דשבורד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,995.00לא22

V5E071314617 - מקורי140לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כיסוי ידית הילוכים

מקורי861לאפיאט 3D 08-20 500מסגרת קישוט לידית הילוכים - 73545368308

94053AL10013 - מקורי149לאסובארו אימפרזה 13-16כיסוי חור בסף אחורי ימין = שמאל

97420F20004X16 - מקורי89לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תריס מזגן אמצעי ימין

288901088R15 - מקורי107.64לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגב קדמי שמאל

מקורי1,223.60כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת לידית הילוכים - 359071284013

96764765ZD(ח) מקורי715.48כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פתח אוויר שמאל למזגן - 13

7810K805-08 מקורי358.88כןפיג'ו 407 ש' 05-10סמל קדמי

מקורי549.3לאשברולט טראקס ש' 17-18סמל יצרן אחורי - 4235380817

מקורי246כןיונדאי סנטה פה ש'  00-05סמל יצרן קד' + אח' 863532610000-05

94550817TURBO" - 13" מקורי167.26כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל אחורי

V2K585368773911- ניקל CADDY מקורי236לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15סמל אחורי

86311G5000NIRO -16 מקורי140.7לאקאיה נירו 16-23כיתוב אחורי

V561853600ULM11- מקורי512לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סמל קדמי

863201W10017 - 5סמל יצרן קדמיD/4D 17-22 'מקורי253.2לאקאיה ריו ש

753110K01006- מקורי265.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סמל יצרן קדמי

75700TR000012- 4סמל קדמי בסורגD 12-17 'מקורי251.81כןהונדה סיווק ש

V7H085368773904-09 מקורי262לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09סמל טרנספורטר

86310H920017 - "5כיתוב אחורי "ריוD/4D 17-22 'מקורי77.3לאקאיה ריו ש

V7E0853601C73910- מקורי453לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12סמל קדמי



75700SZW00013- ש' 13-18סמל יצרן קדמי CR-V מקורי288.19לאהונדה

86310H840018 - "מקורי144.5לאקאיה סטוניק - 18כיתוב אחורי "סטוניק

מקורי339.6לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07סמל יצרן קד' -897331459003

97410D7000NS515 - מקורי230לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן אמצעי שמאל

97410D7AA0ZL519 - מקורי459לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן אמצעי

856101R400B111 - ש' 11-18מדף אחורי בתא מטען i25 מקורי1,430.10לאיונדאי אקסנט

93530D900016 - מקורי209.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כפתור כיוון מראות

89850G2000TRY16 - מקורי375לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות אחורית אמצעית

97040G2000WMP16 - מקורי810לאיונדאי איוניק ש' 16-20פתח אוורור מרכזי בקונסולה

96720G20404X16 - מקורי402לאיונדאי איוניק ש' 16-20מתג בקרת שיוט ימין

V5E0959752KINB13 - מקורי338לאסקודה ראפיד ש' 13-18שלט מפתח

98360N700021- מקורי142לאיונדאי טוסון ש' - 21מגב שמשה קדמי שמאל

98350N700021- מקורי180לאיונדאי טוסון ש' - 21מגב שמשה קדמי ימין

97040F200016 - מקורי861כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פתח מזגן אחורי

V5G0857551AJ3H818-20 מקורי976לאסיאט ארונה ש' - 18סך שמש שמאל

743100DC90B014 - מקורי675.3כןטויוטה יאריס ש' 14-19מגן שמש ימין

876345286R(ח) מקורי918.9כןרנו קנגו 09-18מדף אחורי - 09

V3G0857511AM9B921 - מקורי3,935.00לאסיאט ארונה ש' - 18מראה פנימית

מקורי153.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט ימין לידית בלם - 47055215

255401301R15 - מקורי1,195.60כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מתג לפנסים ראשיים

BHN26491X0213 - 4/5תריס מזגן אמצעי שמאלD 13-18 'מקורי357.63כןמאזדה 3 ש

AL55FO02-05 חליפי936.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס ראשי שמאל

AL55IS02-03 'חליפי120.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס איתות קד' ימ

AL568NI18 - טרייל ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל X חליפי3,156.02כןניסאן

AL56HY06-08 'חליפי506.02לאיונדאי גטס ש' 06-09פנס אחורי ימ

AL574TO13 - חליפי236.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL581NI17 - 'חליפי640.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי שמ' פנ

AL582VW06-09 (רקע ניקל+מנוע) 5פנס ראשי ימיןD 06-09 'חליפי986.02לאפולקסווגן פולו ש

AL587OP5D 08-  'חליפי680.02לאאופל קורסה ש' 08-10פנס אחורי ימ

AL591HYH4 1 ש' 14-19פנס ראשי שמאל - 14 נורה i10 חליפי1,640.02כןיונדאי

AL591PE06-07 חליפי996.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08פנס ראשי שמאל

AL597HY12 - פנס ראשי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי1,996.02כן/סטישין

AL5DG16 - חליפי6,860.02לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי שמאל

AL5LE18-21 ש' 15-23פנס ראשי שמאל לד NX חליפי9,860.02לאלקסוס

AL606MI04- 'חליפי120.02כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס ערפל אח' ימ

AL614MI04-08 'חליפי64.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08מסגרת פנס ערפל אח' ימ

AL620HY16 - חליפי860.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ערפל קדמי ימין

AL622MI08- 4פנס ראשי ימיןD 08-15 'חליפי1,306.02כןמיצובישי לנסר ש

AL627MI4D 4פנס אחורי שמ' חיצוניD 08-15 'חליפי948.02לאמיצובישי לנסר ש

AL630HY16- חליפי3,106.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי שמאל לד

AL633VW97-99 חליפי474.67לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02פנס ראשי שמאל

AL63IS12- (רגיל) 'חליפי640.02כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי שמ

AL64CV95-99 'חליפי76.14לאשברולט קווליר ש' 95-02פנס איתות קד' ימ

AL658FI04-08 חליפי664.02לאפיאט פנדה ש' 04-11פנס ראשי ימין

AL65KI4D 07-10 'חליפי586.02לאקאיה ריו ש' 07-12פנס אחורי ימ

AL662MI14-19 'חליפי996.02כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי שמ

AL666FO17 - 'ש' 17-21פנס אחורי שמ F -350 חליפי1,396.02לאפורד

AL668FO15 - חליפי1,368.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי שמאל מושחר

AL671RE98- חליפי460.02לארנו קנגו ש' 98-03פנס ראשי ימין



AL673FI06-08 חליפי806.02לאפיאט דובלו ש' 03-10פנס ראשי ימין

AL680MI15- חליפי5,906.02לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי ימין קסנון

AL686VW

פנס ראשי ימין (רקע מושחר) 06-07 

5D5D 06-09 'חליפי1,117.08כןפולקסווגן פולו ש

AL687TO09-11 חליפי1,645.01לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס ראשי שמאל

AL690FI07-14 'חליפי556.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס אחורי שמ

AL692PE12- חליפי896.02לאפיג'ו 107 ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL698PE06-08- (סטיישן) 'חליפי468.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08פנס אחורי ימ

מקורי276לאפיאט 500X ש' 15-18שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) -5193765815

V1ST8537672ZZ12-מקורי419כןסקודה סיטיגו 12-18מסגרת לסורג קדמי עם ניקל

622224EA0A14 - מקורי198.9כןניסאן קשקאי ש' 14-20תומך צדדי ימין למגן קדמי

623104EA0A14-16 מקורי1,819.89לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

V5NA853651BZLL17-19 מקורי1,346.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג קדמי

7174175K100CE4D 08- 4/5סורג קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי856.4כןסוזוקי

V8U094145411-12 (לפנס) ש' 11-18שפם ימין תחתון לסורג Q3 מקורי637לאאודי

A2538882300998215-19 קישוט ניקל לסורג קדמי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי2,472.00לאש' 15-21

מקורי2,096.20לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג קדמי 531125314010-13

A90688211149B5106- (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי109.18לא18

863501W210(ח) 5סורג קדמי +מסגרת ניקל 12-14D 12-16 'מקורי1,048.90כןקאיה ריו ש

A205888126014 - סורג קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי760.14לא14-21

A117880250017 - סורג קדמי

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי1,898.37לא13-19

מקורי2,985.78כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) סורג קדמי פנימי -207132514

863511R00011- ש' 11-18סורג קדמי i25 מקורי223לאיונדאי אקסנט

A118888230019 - קלאס ש' 13-22סורג קדמי CLA מקורי2,194.79לאמרצדס

V575853654D04116-19 מקורי2,081.00כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי שחור מבריק

מקורי101.35כןשברולט טראקס ש' 13-16שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -13 (ח)95269103

51135A3936620 - מקורי2,428.60לאב.מ.וו 120 ש' - 20סורג קדמי

86553A2000

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 

מקורי140.2כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 5D/SW13-18 ש -13

5311112C50B010- (ניקל) מקורי1,521.00לאטויוטה קורולה ש' 10-13סורג קדמי חיצוני

V6R0805071E10- (לפנס) 5שפם שמאל תחתון לסורגD 10-17 'מקורי520לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,698.40לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג קדמי - 5113744942819

מקורי181.33לאלקסוס NX ש' 15-23קישוט לסורג קדמי - 531427803015

7804P105-08 מקורי736.03כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08סורג קדמי

71146SJD010

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 06-

מקורי127.17לאהונדה FR-V ש' 0906-09

מקורי714כןאלפא מיטו 10-16סט ניקלים לסורג קדמי 10-11 (ח)156099841

68149139AA12 - מקורי5,505.10לאדודג' ראם 12-19סורג קדמי

V5G0853651CCZLL17 - מקורי1,652.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

7174177K0038B09- (אפור) מקורי949.8לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15סורג קדמי

531220F02013 - מקורי480כןטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל עליון לסורג קדמי

53111B404010-11 מקורי1,471.10כןדייהטסו טריוס ש' 06-11סורג קדמי

5312402320

פס קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי -16 

מקורי770כןטויוטה קורולה ש' 13-18(ח)

מקורי7,748.84כןשברולט סילברדו - 20סורג קדמי - 8467028120



6995X399-07 מקורי1.75כןפיג'ו 206 ש' 99-07קליפס סורג חזית

622228760RCW -10 3/5תומך ימין למגן קדמיD/CW 10-16 'מקורי521.1לארנו מגאן ש

V6J0853651G9B914 - מקורי833כןסיאט איביזה  ש' 09-16סורג קדמי

863503Z300(ח) סורג קדמי -12CW/4D i40 12-15  מקורי1,654.97כןיונדאי

86356A7000(ח) מקורי201.4לאקאיה פורטה 13-18כיסוי על' לפח חזית  13-15

531230F01013 - מקורי265לאטויוטה וורסו 13-18קישוט ימין לסורג קדמי

5310178680(KYUSHU) 18-21 ש' 15-23סורג קדמי NX מקורי6,474.14לאלקסוס

620721KA6A10- (חלק מרכזי) מקורי1,240.70לאניסאן ג'וק 10-14סורג קדמי

מקורי1,423.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט עליון לסורג קדמי - 531140258019

V6F98536549B918-20 מקורי993כןסיאט ארונה ש' - 18סורג קדמי

BHN15003351

קישוט עליון לסורג קד' (שחור)  13-16 

מקורי848.51כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

KD5351694A12- ש' 12-16שפם שמאל תחתון לפנס ערפל CX-5 מקורי34.15לאמאזדה

DA6B50712A15-19 4סורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי277.11כןמאזדה 2 ש

620C45475R13- 5גריל מתכוונן + מנוע לפגושD 13-19  מקורי2,700.14לארנו קליאו

5320306170

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -12 

מקורי369.82כןטויוטה קאמרי ש' 12-14(ח)

BHN1501A1C13-16 4/5תומך עליון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי94.07כןמאזדה 3 ש

KB8A507E1BBB17 - ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי CX-5 מקורי866.26כןמאזדה

KB8A50717D17 - ש' 17-22כיסוי עליון למצננים CX-5 מקורי333.73כןמאזדה

7175155L005PK08- 4/5סורג קדמי ימין+חורD 08-14 'ש SX4  מקורי63.4לאסוזוקי

GML650B51B

קישוט תחתון מרכזי שמאל לסורג קדמי 

- 17 (ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי85.61כן18

GML750B51B

קישוט תחתון שמאל לסורג קדמי - 17 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי132.59כן18

מקורי103.3כןשברולט אורלנדו ש' 12-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 12 (ח)95018459

GMK750B31B

קישוט מרכזי תחתון לסורג קדמי 

(תחתון) - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי214.96כן18

B63B50B3117 - 4/5קישוט מרכזי עליון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי219.43כןמאזדה 3 ש

7453A911-  מקורי950.42לאפיג'ו 508 ש' 11-18קישוט ניקל סורג קדמי

B63D50B3117 - 4/5קישוט מרכזי תחתון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי212.84כןמאזדה 3 ש

B63E50B41B

תושבת למסגרת תחתונה ימין לסורג 

מקורי63לאמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18קדמי - 17

865510X20008- (לפנס) ש' 08-14שפם שמאל תחתון לסורג i10 מקורי121כןיונדאי

622549985R12- מקורי563.89לארנו קנגו 09-18סורג קדמי

71121T7AG0119 - ש' - 19סורג קדמי HRV מקורי2,756.57כןהונדה

865533X00011- (לפנס) ש' 11-15שפם שמאל תחתון לסורג i35 מקורי71כןיונדאי אלנטרה

908933VU0A(ח) אחורי -14 DIG S  מקורי114.79כןניסאן נוט ש' 14-17כיתוב

628891JB0A15- מקורי177.55לאניסאן אלמרה ש' 15-17סמל יצרן קדמי

848909271R(ח) 4 אחורי -15WD מקורי189.35כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיתוב

V6F0853679ACMO21 - מקורי200לאסיאט איביזה  ש' 17-22סמל יצרן קדמי

מקורי230.97כןשברולט אורלנדו ש' 12-18כיתוב אחורי CHEVROLET ש -9688669412

0Z53H5172512-מקורי371.9כןקאיה סול ש' 12-13סמל קדמי

7810L405  -  ש' 05-08סמל יצרן אחורי C-5 מקורי215כןסיטרואן

75722S5A000CIVIC 4סמלD 01-06 'מקורי95.89לאהונדה סיווק ש

866590"CITROEN"  ש' 05-08סמל  אחורי C-5 מקורי205.74כןסיטרואן

V5K0853687A739"GOLF"  05-08 'מקורי386לאפולקסווגן גולף ש' 04-08סמל אח

863102P500- SORENTO מקורי143.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15סמל אחורי

V8S08537373Q7ULTRA" - 15" ש' 11-18סמל כיתוב אחורי A1 מקורי351כןאודי

7810R807 -('5 מ) 'ש' 07-10סמל יצרן אח C-4 מקורי307.91כןסיטרואן פיקסו



86320A200013-ש CEED 5D 5/סטיישן ש' 13-18סמלD מקורי116.2כןקאיה סיד

מקורי363.21כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל יצרן קדמי -9693005413

V8J08537442ZZ45TFSI" - 20" ש' - 20כיתוב אחורי A4 מקורי324לאאודי

23125916

סמל לדלת קדמי ימין = שמאל 

MALIBU - 1616-19 'מקורי214.25לאשברולט מאליבו ש

863171H100(ח) KIA 08-09 5 ש' 08-09סמל יצרן אחוריD  מקורי306.6כןקאיה סיד

86310A400013- "מקורי145.6לאקאיה קארנס ש' 13-18סמל אחורי "קארנס

V6V0853621B20 - מקורי130כןסקודה פביה ש' 15-21סמל יצרן אחורי

V8V48537422ZZ16 - ש' 12-19סמל יצרן אחורי A3 מקורי340לאאודי

7781163J000PGS- 06-10 'מקורי114כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10סמל יצרן אח

7810N910 - ש' 10-13סמל יצרן אחורי C-1 מקורי215.65כןסיטרואן

75701SJD003H ש' 06-09סמל אחורי FR-V מקורי151.96כןהונדה

V5E3853687P041OCTAVIA" - 20" מקורי191כןסקודה אוקטביה ש' - 20סמל כיותב אחורי

V5LA853621FOD21 - מקורי175לאסקודה אניאק ש' - 21סמל יצרן קדמי

88140000097

סמל על הדלת 4ABS אפור שמאל 98-

מקורי4.88כןטויוטה קורולה ש' 0798-00

75701TL0E0008-11 אחורי "H" מקורי317.11לאהונדה אקורד ש' 08-11סמל

מקורי379.79כןשברולט ספארק 15-18סמל יצרן קדמי  - 15 (ח)42397392

75722TL0G01"Accord" 08-11   מקורי386.19לאהונדה אקורד ש' 08-11סמל

8665CHPEUGEOT 05-08 'מקורי186.58כןפיג'ו 407 ש' 05-10סמל אח

96731907DX"C-4"  11-12 'ש' 11-18סמל אח  C-4 מקורי232.12לאסיטרואן

7810H6SW 06-07 (אריה) 'מקורי194.15כןפיג'ו 307 ש' 06-08סמל אח

7810N610- מקורי379.47כןפיג'ו 107 ש' 08-14סמל "אריה" מכסה מנוע

86391J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18טפט לדלת אח' ימין

963663482R15 - 'מקורי359.22לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18זכוכית למראה חיצונית שמ

82661D9730V 16 - מקורי711.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית חיצונית לדלת קדמית ימין

מקורי4,713.49לאלקסוס CT200H ש' 11-19דלת אח' ימ' - 670037601011

מקורי266.2לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מסגרת מראה חיצונית ימ' - 910811380019

87626Q501020 - מקורי146.7כןקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי למראה חיצונית ימין

87931F401017 - 'זכוכית מראה חיצונית ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי650.29כן22

757510D04014 - 'מקורי133.39לאטויוטה יאריס ש' 14-19משולש קישוט מראה חיצונית ימ

V8V1857409AA9B95D 17 - ש' 12-19מראה חיצונית שמ' + איתות A3 מקורי3,776.00לאאודי

963657229R15 - 'מקורי365.86לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18זכוכית מראה חיצונית ימ

60009FJ0119P13- 'מקורי5,700.00לאסובארו אימפרזה 13-16דלת קד' שמ

76004H840018 - מקורי6,472.80לאקאיה סטוניק - 18דלת קד' ימין

76003G400018 - 'דלת קד' שמi30 - 18 מקורי1,736.00כןיונדאי

85242F401017 - 'מגב שמשה אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי56לא22

76258TF0G21(ח) מקורי3,106.06כןהונדה ג'אז ש' 09-11מראה חיצונית שמ' -09

87721H840018 - 'מקורי660.3לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט לדלת קד' שמ

8794042F0019 - 'ש' - 19מראה חיצונית שמ RAV-4 מקורי3,781.00כןטויוטה

82651G451018 - ידית חיצונית לדלת קדמי שמאלi30 - 18 מקורי406לאיונדאי

8791542200B119 - ש' - 19כיסוי למראה חיצונית ימין RAV-4 מקורי443לאטויוטה

8794542200B119 - ש' - 19כיסוי למראה חיצונית שמאל RAV-4 מקורי443כןטויוטה

1610548380V 14 - 'ש' 14-16מראה חיצונית שמ C-4 מקורי3,573.13כןסיטרואן פיקסו

87611G4040

זכוכית מראה חיצונית קדמית שמאל - 

18i30 - 18 מקורי201כןיונדאי

876111Y50015 - '5זכוכית מראה חיצונית שמD 11-16 מקורי417.2לאקאיה פיקנטו



75720F401017 - גומי גשם לדלת קדמית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי397.5כן22

6429AV14 - 'ש' 14-16זרוע מגב שמשה אח C-4 מקורי161.1לאסיטרואן פיקסו

86372H800017 - 5טפט לדלת קד' ימיןD/4D 17-22 'מקורי40.7לאקאיה ריו ש

דלת אח' ימ' 5D -09 (ח)96942348

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי3,295.98כן

B3T08535162ZZ08- 'מקורי295כןסקודה סופרב ש' 08-13פס קישוט לדלת קד' ימ

מקורי1,407.79כןסיטרואן C-3 ש' 10-16מראה חיצונית ימ' - 160805658015

מקורי2,800.80כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מראה חיצונית שמאל -160943028016

86391G600018 - טפט לדלת אח' ימיןGT LINE - 18 מקורי128.6כןקאיה פיקנטו

87610A6040V 12 - 'מראה חיצונית שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,146.00לא/סטישין

AG4MIBLACK 89-92  'ש' 89-96סורג קד L200 חליפי319.99לאמיצובישי

AG511TO09-11 חליפי586.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קישוט ניקל עליון סורג קדמי

AG514TO15 - חליפי2,983.76כןטויוטה קאמרי ש' 15-17סורג קדמי

AG529TO15-19 חליפי1,690.67כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי

AG52SZ99-01 חליפי1,186.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02סורג קדמי ניקל

AG52VW10-חליפי2,691.95כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17סורג קדמי עם קישוט ניקל

AG538TO16 - חליפי923.74כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG54HO06-12 (שפם) 4תומך ימין למגן קדמיD 06-12 'חליפי130.83כןהונדה סיווק ש

AG54TO07-09 (ניקל) ש' 07-09סורג קדמי RAV-4 חליפי812.96כןטויוטה

AG57SE06-09 חליפי1,960.02לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11סורג קדמי

AG57SZ06-08 חליפי296.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סורג קדמי

AG5KI08-09 5 ש' 08-09סורג קדמיD  חליפי786.96כןקאיה סיד

AG5TO93-97 'חליפי194.06כןטויוטה קורולה ש' 93-97סורג קד

AG605MA

סורג קדמי + קישוט שחור עליון + 

חליפי1,422.92כןמאזדה CX-5 ש' 12-16מסגרת ניקל תחתונה 12-14

AG624MA17 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD 13-18 'חליפי952כןמאזדה 3 ש

AG63VO99-03 ש' 99-06סורג קדמי S80 חליפי2,199.54כןוולוו

AG68VO05- ש' 05-08סורג קדמי S40 חליפי1,307.98כןוולוו

AG69RE14- חליפי461.56כןרנו גרנד סניק ש' 14-16סורג קדמי

AG72CI97-03 חליפי235.5כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03סורג קדמי פרטנר

AG75RE

סט פסי קישוט שמ'+ימ' לסורג קדמי 

חליפי673.22כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(סטיישן) -14

AG77HO09-14 (לפנס)חליפי284.73כןהונדה אינסייט 09-14שפם שמאל תחתון לסורג

AG7TO95-97 'חליפי506.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97סורג קד

AG81TO09- חליפי333.01כןטויוטה אוונסיס 09-14פח ניצב חזית שמאל

AG82HO12- 4ניקל סורג קדמיD 12-17 'חליפי930.62כןהונדה סיווק ש

AG84TO12- חליפי556.88לאטויוטה פריוס ש' 07-12סורג קדמי

AG92MI05-06 חליפי733.66כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07סורג קדמי שמאל

863531R500(ח) ש' 11-18ניקל שמאל לסורג קדמי - 11 i25 מקורי515לאיונדאי אקסנט

71121TV0E51(ח) V 15 - 5סורג קדמיD 15-16 'מקורי2,214.93לאהונדה סיווק ש

5311102A0015 - מקורי1,465.54לאטויוטה אוריס ש' 15-18סורג קדמי שחור

D3514119 - מקורי9,570.86לאפורד אדג' ש' - 19סורג קדמי

71201TZBG0120 - מקורי1,282.25כןהונדה ג'אז ש' - 20סורג קדמי

מקורי1,201.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי - 531014710019

68143075AB14 - מקורי1,454.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי פנימי

A213888012316 - סורג קדמיE 16-22 קלאס W213 מקורי1,537.79לאמרצדס

622561964R(ח) מקורי1,053.00לארנו גרנד סניק ש' - 20סורג קדמי - 20



V5C6945095E11- 'מקורי886לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי שמ

מקורי9,494.90לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ראשי שמאל - 8468016719

A213906640821 - פנס ראשי ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי26,166.74לאמרצדס

8301D57220 - ש' - 20פנס ראשי ימין לד ASX מקורי10,975.00לאמיצובישי

מקורי508.74לאשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי שמאל 9516982608-10

מקורי428.88כןפיג'ו 2008 - 20פנס איתות למראה ימין - 983726048020

261603998R20 - מקורי322כןרנו קליאו - 20פנס איתות למראה ימין

V575949101A(קופרה) מקורי290כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס איתות למראה ימין - 20

924811H15010-11 (במגן) -'5/סטיישן ש' 10-12פנס ערפל אח' שמD מקורי1,174.30לאקאיה סיד

מקורי2,181.93לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס אחורי ימ' לד - 6321849652417

מקורי2,214.50כןשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל 4237113715-16

261657934R20 - מקורי278.27כןרנו קליאו - 20פנס איתות למראה שמאל

V5F0945097E17 - מקורי318כןסיאט איביזה  ש' 17-22אור בלימה לדלת תא מטען

V8V4945096D5D 13 - ש' 12-19פנס אחורי ימ' לד A3 מקורי2,073.00לאאודי

מקורי950.7לאדייהטסו סיריון ש' 03-05פנס ראשי ימין 811109743203-05

A247906780120 - ש' 20-פנס ראשי ימין GLA H247 מקורי10,579.00לאמרצדס

260601KA0A10- מקורי1,933.77לאניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי שמאל תחתון במגן

260602722R15 - 3/5פנס ראשי שמאל מושחרD/CW 10-16 'מקורי1,219.23לארנו מגאן ש

V5K0945106F09- מקורי96לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי1,131.60כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פנס אחורי ימ' - 981475718016

V5G0941661F17 - מקורי713כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ערפל קדמי שמאל

68289235AD17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי8,198.00לאלקסוס CT200H ש' 11-19פנס ראשי שמאל - 811067619118

92302K6000

פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי142כןיונדאי

92202A705013-15 מקורי1,316.10לאקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי ימין

8301D38120 - מקורי6,969.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ראשי שמאל

V82A945070A19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ A1 מקורי735כןאודי

V5F0945097D17 - מקורי365כןסיאט לאון ש' 12-19אור בולם דלת תא מטען

מקורי2,494.04לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ערפל קדמי שמאל לד - 6317740636519

92404S1000(PREMIUM) 19 - 'מקורי2,023.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי ימ' פנ

מקורי3,684.06כןאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי שמאל - 981682558020

מקורי957.1כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09פנס ערפל אח' שמ' 814564201007-11

26560BR00A10- מקורי193.88כןניסאן קשקאי ש' 08-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

687507764R13 - 5פתח איוורור מזגן מרכזיD 13-19  מקורי1,624.93לארנו קליאו

מצת - 909190129817

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי189כן22

98321G200016 - מקורי497לאיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע מגב קדמי ימין

6477160360A009 - כיסוי גלגל ספייר

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי7,756.98לא13

מקורי146.99לאאופל קורסה ש' 11-15תריס איוורור מזגן - 1323229711

V5E1713123AKDYT(ח) מקורי935כןסקודה אוקטביה 13-16תפוח ידית הילוכים - 13

84660A4000WK16 - מקורי800.9כןקאיה קארנס ש' 13-18משענת יד

D09W649300115 - 4פתח איוורור מרכזיD/5D 15-21 'מקורי674.28כןמאזדה 2 ש

98311F200016 - מקורי190לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18זרוע מגב שמשה קדמי שמאל

מקורי64.6לאקאיה פורטה 13-18ידית פתיחה מיכל מילוי דלק - 815702201213

85910F100016 - מקורי3,528.80לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מדף אחורי

מקורי2,546.05לאאופל אסטרה ש' 11-15כיסוי ידית הילוכים - 3905470211



588310F05013 - מקורי103.62כןטויוטה וורסו 13-18ניקל למתקן כוסות

84660C8000TRY19 - משענת ידi20 15-20 מקורי1,955.00כןיונדאי

7432002E60A019 - 4סך שמש שמאלD 19 - 'מקורי563.99כןטויוטה קורולה ש

85220D9010ED16 - מקורי324.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סך שמש ימין

V1K0947105ACY2013 - מקורי439כןסקודה אוקטביה 13-16תאורת סלון משקפיים

5540002120C05D 19 - 5דשבורדD/SW 19 - 'מקורי10,114.00לאטויוטה קורולה ש

7432002E80C05D 19 - 5סך שמש שמאלD/SW 19 - 'מקורי640.76כןטויוטה קורולה ש

83800F2Y705D 19 - 5זכוכית לוח שעוניםD/SW 19 - 'מקורי6,303.94לאטויוטה קורולה ש

983503S30018 - מקורי180.09לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגב שמשה קדמי שמאל

743100F153B013 - מקורי460.49לאטויוטה וורסו 13-18סך שמש ימין

6491002041C115 - מקורי3,229.53לאטויוטה אוריס ש' 15-18וילון למדף אחורי בתא מטען

846601R100TCJ14 - ש' 11-18משענת יד i25 מקורי1,259.00לאיונדאי אקסנט

V6J4867769D6E817 - מקורי755כןסיאט איביזה  ש' 17-22מדף אחורי

649100F051B013 - מקורי5,353.59לאטויוטה וורסו 13-18מדף אחורי

983501R00018 - מקורי115.92לאיונדאי קונה ש' - 18מגב שמשה קדמי שמאל

55470F4020C117 - קישוט לדשבורד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,781.90לא22

983601W00018 - מקורי115.92לאיונדאי קונה ש' - 18מגב שמשה קדמי ימין

55011F4030B017 - קישוט עליון לדשבורד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,896.09לא22

8030A164XA14 - מקורי327לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פתח איוורור קדמי שמאל

V3V0959565CWHI15 - מקורי185לאסקודה סופרב ש' 15-22כפתור כיוון מראות

85220G2160YGE16 - מקורי102כןיונדאי איוניק ש' 16-20סך שמש ימין

V5E0819203CRYP17 - מקורי750כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פתח מזגן מרכזי

883464653R15 - מקורי94.66כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ידית כיוון מושב

84710F1000WK16 - מקורי2,564.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דשבורד

97490G2000WMP16 - מקורי545כןיונדאי איוניק ש' 16-20תריס מזגן ימין

85220B9150TXB14 - ש' 14-19סך שמש ימין i10 מקורי212לאיונדאי

98042440XT13 - מקורי2,387.39לאפיג'ו 301 ש' 13-18מתג אורות

687501810R17 - 4 ש' 17-23תריס פתח איוורור ימין למזגןD מקורי492.75לארנו גרנד קופה

AL1005FO11 - חליפי3,906.02לאפורד אדג' ש' 09-14פנס ראשי שמאל

AL1025FO11 - חליפי296.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL1038FOV 15 - חליפי1,506.02לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ערפל קדמי שמאל

AL103SKH4 11-14 חליפי986.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL108AU01-03 -ש' 01-03פנס ראשי ימין A3 חליפי1,084.62לאאודי

AL111CV4D 03-08 4פנס ראשי שמאלD 03-10 'חליפי806.02כןשברולט אופטרה ש

AL111NI14 - חליפי456.02לאניסאן נוט ש' 14-17פנס ערפל קדמי שמאל

AL112NI09 - חליפי2,706.02לאניסאן מוראנו ש' 07-11פנס ראשי ימין

AL114HY03- 'חליפי368.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פנס אחורי שמ

AL116MA08- חליפי336.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ערפל קדמי ימין

AL116VW09- חליפי1,036.02כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס ראשי שמאל

AL117FI(בוקסר) חליפי1,506.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי ימין מושחר - 14

AL117KI16 - חליפי3,086.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ' לד

AL119KI16 - חליפי3,086.62לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ' לד

AL119TO10- פנס ראשי שמאל

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי1,286.02לא12

AL121MA08-10 חליפי1,860.02לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס ראשי ימין+מנוע



AL121RE07-09 5פנס ראשי ימיןD 07-10  חליפי1,068.02לארנו קליאו

AL123PE11 - חליפי286.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס איתות למראה שמאל

AL124SZR=L 08- (בכנף) 4/5פנס צד קדמיD 08-14 'ש SX4  חליפי64.02לאסוזוקי

AL124VW09- חליפי1,086.02כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס ראשי ימין

AL127AU4D 13 - 'ש' 08-15פנס אחורי ימ A4 חליפי836.02לאאודי

AL127PE14-15 חליפי2,426.00לאפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי ימין

AL128VW'חליפי586.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ

AL129NI19 - חליפי806.02לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין

AL130OP16 - חליפי1,706.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ראשי שמאל

AL132MAV 17 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ CX-5 חליפי1,506.02לאמאזדה

AL134SZ5D 09-11 '4/5פנס אחורי שמD 08-14 'ש SX4  חליפי996.02לאסוזוקי

AL135KIV 17 - 5פנס ראשי שמאלD/4D 17-22 'חליפי1,860.02לאקאיה ריו ש

AL135TO03-08 פנס אחורי שמ' עליון

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי596.02לא08

AL136KI15-17 חליפי3,480.02לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי ימין

AL137TO10- 'חליפי324.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס אחורי שמ

AL140MA17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין CX-5 חליפי2,960.02לאמאזדה

AL140RE09-13 חליפי1,206.02לארנו קנגו 09-18פנס ראשי ימין

AL140VW10 - חליפי2,306.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15פנס ראשי שמאל מושחר

AL144NI20 - 'חליפי1,156.02לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי ימ

AL145NI20 - 'חליפי1,306.02לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי שמ

AL14DCחליפי396.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי שמאל 15-17 מושחר

AL151OP13- 'חליפי996.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL155TO07-09 חליפי968.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס ראשי ימין

AL156CV16 - חליפי306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL157OP17 - ש' 17-20פנס ראשי ימין לד X חליפי5,306.02לאאופל מוקה

AL158MA17 - ש' 17-21פנס איתות למראה שמאל CX-3 חליפי186.02לאמאזדה

AL159AUש' 17-22פנס ראשי שמאל 17-20 הלוגן Q2 חליפי2,096.02לאאודי

AL161CV20 - חליפי1,860.02לאשברולט סילברדו - 20פנס ערפל קדמי ימין

AL161VW15-19 חליפי1,991.01לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי ימין חיצוני

AL162VW00-02 חליפי474.67לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02פנס ראשי שמאל

AL163CV

פנס ערפל קדמי ימין = שמאל ( עגול) - 

חליפי499.65כןשברולט ספארק 1515-18

AL164AU09- ש' 08-14פנס אח' שמאל תחתון במגן Q7 חליפי806.02לאאודי

AL164SK09-13 חליפי436.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ערפל קדמי ימין

AL165AU09- ש' 08-14פנס אח' ימין תחתון במגן Q7 חליפי806.02לאאודי

AL165KI15-17 חליפי1,906.02לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

AL169BM15 - חליפי2,540.44לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי ימין

AL169HY16-18 חליפי4,506.02כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל

AL171HY15-18 חליפי3,206.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי שמאל

AL183VW18-20 5-פנס ראשי ימיןD 18 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן פולו ש

AL185SK14- חליפי1,436.02לאסקודה יטי 14-18פנס ראשי חשמלי+מנוע ימין

AL189KI16 - חליפי1,306.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL191BM13 - ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל X3 חליפי236.02לאב.מ.וו

AL193HY18 - פנס ראשי שמאלi30 - 18 חליפי5,730.60לאיונדאי

AL194BM10 - חליפי960.02לאב.מ.וו 500 ש' 08-11פנס ערפל קדמי ימין לד

AL197BM14 - ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין לד X5 חליפי986.02לאב.מ.וו

AL1SKH4 08-11 חליפי860.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL200HO15 - ש' 15-18פנס ראשי ימין HRV חליפי3,906.02לאהונדה



AL206HY16-18 חליפי2,506.02לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין לד

AL699OP16 - חליפי586.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ערפל קדמי שמאל

AL69SK06-08 חליפי1,106.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08פנס ראשי ימין חש' + מנוע

AL700FI10- חליפי780.02כןפיאט דובלו ש' 10-18פנס ראשי ימין

AL702FI07- חליפי180.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס איתות למראה ימין

AL703PE12 - 'חליפי206.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ערפל אח

AL703VW06-08 פנס איתות שמ' קד' (במגן) לבן

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי224.02לא

AL705PE10 - חליפי1,506.02לאפיג'ו 5008 10-16פנס ראשי שמאל

AL708PE14 - 'חליפי560.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

AL709RE00- 'חליפי248.02לארנו סניק ש' 00-04פנס אחורי ימ

AL713PE13 - 'חליפי75.13כןפיג'ו 301 ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' ימ

AL713VW04- חליפי986.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09פנס ראשי ימין

AL717RE'חליפי456.02לארנו קנגו ש' 04-08פנס אחורי ימ

AL717VW09 - (במגן) 'חליפי236.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס איתות ימ' קד

AL723FI15 - 3פנס ראשי ימיןD 08-20 500 חליפי1,386.02לאפיאט

AL747RE09- 'חליפי267.48כןרנו קנגו 09-18שפם תחתון (חיצוני) פנס אח' שמ

AL750TO12- 'חליפי768.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס אחורי ימ

AL751KI13- 5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי ימ' סטיישןD חליפי1,456.02כןקאיה סיד

AL755SE12- חליפי736.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ערפל קדמי ימין

AL760MA10- 'חליפי1,065.00לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס אחורי שמ

AL763MA10-11 חליפי1,736.02כןמאזדה 5 ש' 10-18פנס ראשי שמאל

AL76SK4D 09- 'חליפי528.02לאסקודה אוקטביה 09-13פנס אחורי ימ

AL771MA08- (בכנף)חליפי106.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס איתות קדמי שמאל

AL778TO09-'חליפי736.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס אחורי שמ

AL77SK09- חליפי560.02לאסקודה אוקטביה 09-13פנס ערפל קדמי ימין

AL781TO15-(במגן) 'חליפי1,456.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס איתות שמ' קד

AL785KI14 - 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 12-16 'חליפי186.02לאקאיה ריו ש

AL78FO11- (מושחר) פנס ראשי שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,106.02לא

AL794VW14-חליפי1,051.62לאפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס ראשי ימין

AL7SK94-97 'חליפי60.02לאסקודה פליסיה ש' 95-97פנס איתות קד' שמ

AL802VW13-חליפי164.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL807RE13-16 '5פנס אחורי שמ' פנD 13-19  חליפי386.02לארנו קליאו

AL822VW15 - חליפי586.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL840RE13-16 5פנס ראשי ימין מושחרD 13-19  חליפי860.02לארנו קליאו

AL842TO16 - 'חליפי968.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי חיצוני שמ

AL843TO13-15 'ש' 13-18פנס ראשי+מנוע שמ RAV-4 חליפי2,106.02לאטויוטה

DG8M50B5X

קישוט שחור לסורג קדמי שמאל  15-

מקורי147.25כןמאזדה 2 ש' 194D/5D 15-21 (ח)

מקורי1,080.96לאשברולט קפטיבה ש' 11-16סורג קדמי עליון - 9694516811

מקורי812.18כןפיג'ו 2008 13-19סט קישוטים לסורג קדמי -161014428014

91123FJ010(ח) מקורי706כןסובארו אימפרזה 13-16פס קישוט שמאל לסורג קדמי -13

68223484AA14 - מקורי1,016.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22תושבת סורג קדמי

GSH7507E15119 - מקורי1,075.34כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי464.51לאשברולט טראקס ש' 17-18סורג קדמי עליון - 4253297517

מקורי905.51כןפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי פנימי 967849068014-15



9802531880

סמל קישוט סורג קדמי עם כיתוב 

מקורי325.04כןפיג'ו PEUGEOT"   -14"13-19 2008 (ח)

מקורי1,056.10כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט עליון סורג קדמי -967760348012

מקורי3,784.12לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סורג קדמי + ניקל - 2337046416

מקורי1,072.27כןשברולט ספארק - 19סורג קדמי מרכזי - 4265173319

7211054P20C4815-18 מקורי1,790.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22סורג קדמי ניקל

71128SJDE00(ח) ש' 06-09קישוט סורג קדמי שמאל 06-09 FR-V מקורי401.78כןהונדה

91122FJ07016- ש' 12-17מסגרת ניקל לסורג קדמי XV מקורי1,480.00לאסובארו

91122FJ09016- ש' 12-17קישוט ניקל לסורג קדמי XV מקורי1,220.00לאסובארו

מקורי655.92כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סורג פנימי קדמי -15 (ח)1612229180

(ח) תושבת לסמל סורג קדמי -531110291413

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,181.12לא15

מקורי6,679.94כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22סורג קדמי - 8513969421

V5FA854643B67E20 - מקורי1,085.00לאסיאט לאון ש' - 20מסגרת אפור/כסוף לסורג קדמי

86350F1000

סורג קדמי עליון+תושבת לסמל מט 16-

מקורי2,432.30כןקאיה ספורטג' ש' 1816-21

86350C800015- סורג קדמיi20 15-20 מקורי623כןיונדאי

86360G500016 - מקורי266.7לאקאיה נירו 16-23כיסוי עליון למצננים

מקורי7,241.46לאשברולט טראוורס 17-23סורג קדמי - 8482545222

86350A480017 - מקורי1,484.20כןקאיה קארנס ש' 13-18סורג קדמי

531110F06013-מקורי620כןטויוטה וורסו 13-18סורג קדמי

623851211R17-21 4 ש' 17-23קישוט ניקל תחתון לסורג קדמיD מקורי1,237.66כןרנו גרנד קופה

מקורי4,481.93לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14סורג קדמי - 15610518613

מקורי3,173.68לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14סורג קדמי - 5113739345615

AH105CV4D 07-10 ציר ימ' למכסה מנוע

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי108.11כן

AH106FO09- חליפי198.84כןפורד פיאסטה ש' 09-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH112IS12-16 חליפי2,502.26כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מכסה מנוע

AH112TO19 - ש' - 19ציר ימ' למכסה מנוע RAV-4 חליפי278.76כןטויוטה

V5K0853675L73911- ניקל TSI מקורי242לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15סמל אחורי

86316G5000ECO HYBRID -16 מקורי163.1לאקאיה נירו 16-23כיתוב אחורי

V5N0853630FXC11- מקורי519לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16סמל אחורי

7810AK

סמל אחורי PEUGEOT" -11"+ סמל 

מקורי341.58כןפיג'ו 508 ש' 11-18יצרן

81720G6010

סמל יצן אחורי + ידית פתיחה לדלת 

תא מטען - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי472.1לא

מקורי28כןיונדאי גטס ש' 03-05סמל יצרן אחורי 130 מ'מ8634139000

V7E085368773910- 'אח TRANSPORTER מקורי233כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12סמל

KA0G6445YA0215 - ש' 12-16תפס משענת יד CX-5 מקורי47.12כןמאזדה

85710G2200T9Y19 - מקורי1,579.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20שטיח תא מטען

96775829ZE15 - מקורי553.03כןפיג'ו 208 ש' 15-19תפוח ידית הילוכים

84710G5100WK16 - מקורי9,826.70לאקאיה נירו 16-23דשבורד

GHR467Z32C(ח) 4/5כיסוי חיישן שמאל - 13D 13-18 'מקורי135.25כןמאזדה 3 ש

682004EH1D14 - מקורי9,621.12לאניסאן קשקאי ש' 14-20דשבורד

964004EH1C14 - מקורי546.21לאניסאן קשקאי ש' 14-20סך שמש ימין

52933D400015 - מקורי520לאיונדאי סונטה ש' 15-17מדחס לתיקון גלגל

98311G200016 - מקורי502לאיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע מגב קדמי שמאל

מקורי270.84כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סך שמש ימין - 9536911711

V5J08579619B9(ח) מקורי154כןסקודה אוקטביה 13-16מאפרה אחורית - 13



V1J09193079B9(ח) 5מצית סיגריות - 10D 10-17 'מקורי175כןפולקסווגן פולו ש

255678134R

מתג אורות ומגבים+סליל כרית אויר - 

מקורי2,075.59לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

89820G2300TRY16 - מקורי1,320.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חגורת בטיחות אחורית ימין

56900G5100WK16 - מקורי4,557.30לאקאיה נירו 16-23כרית אוויר נהג

98208815ZD19 - מקורי115.15לאסיטרואן ברלינגו - 19פסנתר חלונות ראשי שמאל

97490C8000YYE19 - תריס מזגן ימיןi20 15-20 מקורי193כןיונדאי

85210B9100YBE14 - ש' 14-19סך שמש נהג i10 מקורי171כןיונדאי

V5JB713123AKDYT(ח) מקורי908כןסקודה ראפיד ש' 13-18תפוח ידית הילוכים - 13

56900F100016 - מקורי4,250.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כרית אוויר שמאל

V3V5867769E6V015 - מקורי1,169.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מדף אחורי

5.54014E+1119 - ש' - 19דשבורד RAV-4 מקורי6,951.00לאטויוטה

964013198R15 - מקורי724.18כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סך שמש שמאל

96623984ZD13 - מקורי391.52לאפיג'ו 301 ש' 13-18מצת

מקורי489.25לארנו קליאו  5D 13-19כפתור כיוון מראות - 820067652913

84710G5AA0WK19 - מקורי9,826.70לאקאיה נירו 16-23דשבורד

97410F2AA0SSH19 - מקורי381לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20תריס מזגן אמצעי שמאל

AL209CIחליפי1,860.02כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי שמאל - 19 5 מושבים

AL210CIחליפי1,860.02כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי ימין - 19 5 מושבים

AL210KI13-15 חליפי1,106.02לאקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי ימין

AL211KI13-15 חליפי1,106.02לאקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL215SZ98-95 'חליפי126.02לאסוזוקי בלנו ש' 95-98פנס איתות קד' שמ

AL218SZ98-95 'חליפי126.02לאסוזוקי בלנו ש' 95-98פנס איתות קד' ימ

AL219HY17 - 'ש' 14-19פנס אחורי ימ i10 חליפי1,106.02לאיונדאי

AL220TO18-20 חליפי2,536.62לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' מושחר

AL224BM17 - 'ש' 13-21פנס אחורי שמ X1 חליפי1,906.02לאב.מ.וו

AL226NI07-09 חליפי860.02לאניסאן נוט ש' 07-13פנס ראשי שמאל

AL230HY05-08 חליפי986.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10פנס ראשי שמאל

AL232TO03-08 'פנס אחורי ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי596.02לא08

AL233HY19-20 חליפי2,968.02כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי ימין

AL234BM17 - חליפי1,986.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ערפל קדמי ימין

AL234HY19-20 חליפי2,206.02כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי שמאל

AL239CV(חיצוני) חליפי980.02לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' -08

AL242HO1.5L 17- 5פנס ראשי שמאל לדD 17-22 'חליפי4,860.02לאהונדה סיווק ש

AL244SZ4D '5/4פנס אחורי ימD 05-07 'חליפי586.02לאסוזוקי ליאנה ש

AL245SU00-08 -פנס ערפל קדמי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי706.02לא08

AL247SUחליפי906.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12פנס ערפל קדמי שמאל

AL24IS03- חליפי806.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07פנס ראשי ימין

AL253BM19 - ש' 19-פנס ערפל קדמי שמאל לד X5 חליפי1,980.02לאב.מ.וו

AL254HO92-95 '4פנס איתות קד' ימD 92-95 'חליפי76.14לאהונדה סיוויק ש

AL256TO

פנס איתות ימ' קד' (צמוד לראשי) - 08-

חליפי536.02לאטויוטה היאס ש' 1108-12

AL264SU17 - חליפי3,206.02לאסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס ראשי ימין

AL265SU17 - חליפי3,206.02לאסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס ראשי שמאל

AL265TO18-20 חליפי9,906.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

AL266CV11-14 חליפי404.82לאשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי שמאל

AL267HO96-00 '4פנס אחורי שמD 96-00 'חליפי396לאהונדה סיוויק ש

AL267SKCW 13 - 'חליפי506.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ

AL268TO12- 5 שמאלD חליפי996.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ראשי

AL275TO12- 'חליפי324.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14פנס אחורי שמ



AL278TO19 - '4פנס אחורי שמD 19 - 'חליפי1,236.02כןטויוטה קורולה ש

AL279TO19 - '4פנס אחורי ימD 19 - 'חליפי1,236.02כןטויוטה קורולה ש

AL282KI13-15חליפי463לאקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

86352A9ND018 - מקורי1,777.90כןקאיה קרניבל ש' 15-20סורג קדמי

7450A56910- סורג קדמי עליון שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי671לא15

71121TGGA5120 - 5סורג קדמיD 17-22 'מקורי2,582.28כןהונדה סיווק ש

5256B52413 - מקורי623לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח משקפיים עליון קדמי ימין

86350G550019 - מקורי3,562.40כןקאיה נירו 16-23סורג קדמי

7450A74314-13 מקורי605לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סורג קדמי

53141F402117 - כיסוי עליון לסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,935.56כן22

D26750710A09(ח) מקורי271.14כןמאזדה דמיו ש' 01-03סורג קדמי

86577H901017 - (לפנס) 5שפם שמאל תחתון לסורגD/4D 17-22 'מקורי85.1כןקאיה ריו ש

7450A73311- מקורי2,035.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סורג קדמי

960102216R20 - מקורי473.06כןרנו גרנד סניק ש' - 20סט קישוטי ניקל לסורג קדמי

2456979V 21 - מקורי2,190.55לאפורד פומה ש' - 21סורג קדמי

כיסוי עליון לסורג קדמי (מצננים) - 532926011014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,449.66לא21

86362J7CA020 - מקורי262.5לאקאיה אקס סיד - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

623123043R(ח) מקורי558.47כןרנו מגאן סטיישן - 18סט כיסויים לסורג קדמי - 18

מקורי1,993.24כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן מצננים עליון - 532890215019

86350D76001.6 19 - מקורי2,141.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20סורג קדמי עם מסגרת ניקל

GSH750712B19 - מקורי289.55לאמאזדה 6  ש' - 19תושבת סורג קדמי

622567196R

סורג קדמי - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי1,933.29כןרנו קליאו

V657853653ZD419 - מקורי444כןסקודה סקאלה - 19סורג קדמי

8635159020CA17 - סורג קדמיH350 17-18 מקורי2,330.00לאיונדאי

6400J64820 - מקורי1,128.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

86361H600019-20 מקורי1,870.00כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי עליון לסורג קדמי

29135C800015 - כיסוי עליון סורג קדמיi20 15-20 מקורי246כןיונדאי

LC3Z8200CA(TREMOR) 21 - ש' 19-22סורג קדמי F -250 מקורי7,527.41לאפורד

V57A80772318 - מקורי84לאסקודה קארוק 18-21תומך שמאל לסורג קדמי

960100956R

סט קישוטי ניקל לסורג קדמי 

מקורי839.17לארנו קדג'אר 16-20ימין+שמאל - 16

86350Q531020 - מקורי1,823.60כןקאיה סלטוס ש' - 20סורג קדמי

623106263R20 - מקורי5,382.51כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי

86585G250019 - מקורי1,992.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מסגרת ניקל לסורג קדמי

BCKA507E1B514D 19 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD -19 'מקורי569.37כןמאזדה 3 ש

מקורי240.57כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תומך אמצעי לסורג קדמי - 525270205019

86351S0000(N דגם) סורג קדמי - 19i30 - 18 מקורי258לאיונדאי

7175255L005PK08- 4/5סורג קדמי שמאל+חורD 08-14 'ש SX4  מקורי64.1לאסוזוקי

7450B25618 - סורג קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,165.00כן21

מקורי1,667.03לאאופל קורסה ש' 15-19סורג קדמי - 3900364515

מקורי1,279.48לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי תחתון - 898327739017

86350K7010(SUPREME) 20 - ש' - 20סורג קדמי i10 מקורי3,659.00כןיונדאי

623105565R20 - מקורי2,025.09כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סורג קדמי

7450B29818 - מקורי5,255.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג קדמי

מקורי1,296.42לאאופל מוקה 14-16מסגרת ניקל לסורג קדמי - 9542035514

V6V0853761B2ZZ18 - מקורי763כןסקודה פביה ש' 15-21מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי1,878.39לאאופל אסטרה ש' 16-19סורג קדמי - 3908922916



623821421R

קישוט עליון לסורג קדמי עם חור 

מקורי2,796.18לארנו קפצ'ור ש'  13-22למצלמה - 20

V1Z0941613

תושבת פח שמאל תחתון לסורג 

מקורי70לאסקודה אוקטביה 09-13(לפנס) - 09

86522H8AA05D 21 - 5תושבת סורג קדמיD/4D 17-22 'מקורי303.7לאקאיה ריו ש

531250K49020 - מקורי1,688.55כןטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט תושבת לסמל יצרן קדמי

V657853655ZD419 - מקורי48כןסקודה סקאלה - 19קישוט סורג קדמי

91121AJ00110- ש' 09-14סורג קדמי B4 מקורי3,123.00לאסובארו

531170K12020 - מקורי1,107.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי

V657807393

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 20 

מקורי56לאסקודה סקאלה - 19(ספורט)

623100479R22 - 4 ש' 17-23סורג קדמיD מקורי2,327.44כןרנו גרנד קופה

BCKA507E0DPR19 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמי מושלםD -19 'מקורי1,889.86כןמאזדה 3 ש

מקורי1,486.89לאאופל קורסה ש' 11-15קישוט ניקל לסורג קדמי -140087011

863A0L524020 - מקורי6,900.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סורג קדמי

96773637XT14-18 מקורי572.14לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי פנימי

638202417R22 - מקורי709.58לארנו ארקנה ש' - 22קישוט ימין ניקל לסורג קדמי

57707SJ00019 - (לפנס) מקורי666לאסובארו פורסטר - 19שפם ימין תחתון לסורג

V5E3853761AF9R(DYNEMIC) - 20 מקורי573כןסקודה אוקטביה ש' - 20מסגרת לסורג קדמי

86350S816021 - מקורי7,399.00כןיונדאי פאליסייד - 21סורג קדמי

91123FL17018 - ש' - 18מסגרת ניקל לסורג קדמי XV מקורי1,660.00לאסובארו

86350S171021 - מקורי8,436.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21סורג קדמי

86390S150021 - מקורי736לאיונדאי סנטה פה ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי1,028.53כןפג'ו 308 ש' 14-20מסגרת לסורג קדמי V 14-18 (ח)1610763880

מקורי532.78לאאופל קורסה ש' - 20קישוט ניקל ימין לסורג קדמי - 983028308020

623106923RV 15 - מקורי1,100.33לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סורג קדמי

86362F200016 - מקורי117כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18טפט עליון לדלת קד' שמאל

86362G600018 - 'פס קישוט עליון לדלת קד' שמGT LINE - 18 מקורי128.6לאקאיה פיקנטו

V8W0831052B20 - ש' - 20דלת קד' ימין A4 מקורי8,386.00לאאודי

82651G2730

ידית חיצונית לדלת קד' שמ' - 16 חצי 

מקורי391כןיונדאי איוניק ש' 16-20ניקל חצי לצבע

87733Q501020 - 'מקורי392.2כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט עליון לדלת אח' שמ

83220D300015 - מקורי487לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי גשם דלת אחורית ימין

D65150640G(ח) 5גומי גשם דלת קד' ימין -09D 07-14 'מקורי135.7כןמאזדה 2 ש

מקורי9,240.00לאפיאט 500X ש' 15-18דלת אחורית ימין -5194039915

87752F101016 - מקורי1,666.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21קישוט ניקל לסף מדרכה ימין

96200D300015 - מקורי493לאיונדאי טוסון ש' 15-20בסיס לאנטנה

79390D300015 - מקורי114לאיונדאי טוסון ש' 15-20עוצר דלת קד' ימין

TK485941XB64

ידית חיצונית לדלת קדמית = אחורית 

מקורי201.58כןמאזדה CX-5 ש' 17-22שמאל - 17

82661Q520020 - מקורי171.3לאקאיה סלטוס ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית ימין

מקורי268.16לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גומי מסביב לדלת ימין -678614209013

82651Q520020 - מקורי171.3לאקאיה סלטוס ש' - 20ידית חיצונית לדלת אחורית שמאל

KB7W50985M17 - 'ש' 17-22פס קישוט למשקוף לדלת קד' שמ CX-5 מקורי424.83לאמאזדה

83840G500016 - מקורי47.6כןקאיה נירו 16-23קישוט משולש לדלת אחורית ימין

963661HB0B11 - 'מקורי301.28לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13זכוכית מראה חיצונית שמ

מקורי5,751.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19דלת אח' שמ' - 670040255019

V6RU85752214 - 'מקורי637לאפולקסווגן אפ ש' 14-17זכוכית מראה חיצונית ימ

AF100VW13-16 'חליפי999.6כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' שמ

AF101AU08-12 'ש' 08-15כנף קד' שמ A4 חליפי1,084.00כןאודי



AF101HO12- כנף קד' שמ' בלי חור

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי2,151.71כן

AF101HY01-03 חליפי158.18לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03ביטנה לכנף קדמי ימין

AF102AU04-05 ('קד) ש' 04-05ביטנה לכנף קדמי ימין A3 חליפי316.02לאאודי

AF104PE17 - חליפי588.44כןפיג'ו 3008 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF105HY11- (ללא חור לפנס) 'ש' 11-18כנף קד' ימ i25 חליפי889.63כןיונדאי אקסנט

AF106ME06-12 ('אח) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי251.16לא18

AF106SZ19 - 'חליפי801.04כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף קד' שמ

AF106TO98-00 חליפי108.78כןטויוטה קורולה ש' 98-00ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF107PE08- חליפי254.87כןפיג'ו 107 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF109MA12-  'ש' 12-16כנף קד' שמ CX-5 חליפי971.2כןמאזדה

V5E1941018B13 - מקורי3,973.00כןסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי ימין קסנון

92403S1000(PREMIUM) 19 - 'מקורי2,023.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי שמ' פנ

26510JD00A08- 'מקורי108.91לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס לוח זיהוי אח

מקורי1,977.35כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס ראשי שמאל עליון - 982331308017

מקורי96.83כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס לוח זיהוי אח' - 981522598020

מקורי3,272.16לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי ימין - 6311740159614

33900TFAT0116 - ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין CR-V מקורי2,167.13לאהונדה

26560WA90A(ח) מקורי178.87כןניסאן נוט ש' 07-13מחזיר אור במגן אחורי ימין 07-10

9826960480

פנס ערפל ימין = שמאל (עגול) - 20 

(GT)20 - 2008 מקורי1,015.11כןפיג'ו

מקורי148.67לארנו מאסטר ש' 09-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 820015264210

265504776R19 - 'מקורי1,076.21כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי ימ

מקורי1,805.59לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 981729848018

68110996AD14 - מקורי5,803.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

265509604R15 - 'מקורי634.36לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פנס אחורי ימ

V81A941004ש' 17-22פנס ראשי ימין 17-20 הלוגן Q2 מקורי2,266.00לאאודי

מקורי580.18לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' פנ' 9683049812-16

92503A900019 - מקורי210כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס לוח זיהוי אחורי שמאל

V8Y094103420 - 4/5פנס ראשי ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי8,874.00לאאודי

265502395R14- מקורי480.07כןרנו קליאו סטיישן 14-18פנס אחורי ימין פנימי

V5F0941701C17 - מקורי862לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ערפל קדמי שמאל

84262931V 13 - מקורי4,635.00לאשברולט טראוורס 13-16פנס ראשי שמאל

V5JB941015B17 - מקורי1,202.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי שמאל

V8Y094520720 - '4/5פנס אחורי שמD 20 - 'ש A3 מקורי2,344.00לאאודי

מקורי11,383.49לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי ימין לד - 6311849247419

81270B102006-08 'מקורי167.6לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס לוח זיהוי אח

V5JA941700D17 - מקורי549כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

V8Y094520820 - '4/5פנס אחורי ימD 20 - 'ש A3 מקורי2,344.00לאאודי

V8Y1949102A20 - 4/5פנס איתות למראה ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי148לאאודי

34155TLAT0119 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ CR-V מקורי1,618.33לאהונדה

261507817R15 - מקורי467.52כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

V8Y094530820 - '4/5פנס אחורי ימ' פנD 20 - 'ש A3 מקורי1,729.00לאאודי

81910B401006-09 מקורי95.7לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

6351Z918 - מקורי270.97לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס בלימה אחורי

AF109ME01-07 'כנף קד' ימ

מרצדס W211 קלאס S  ש' 

חליפי1,286.69כן01-07

AF110MI04-08 'חליפי799.57כןמיצובישי לנסר ש' 04-08כנף קד' ימ

AF113MA19 - חליפי167.11כןמאזדה 6  ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF113TO10-13 חליפי589כןטויוטה קורולה ש' 10-13ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF113VW15 - ביטנה לכנף קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי703.55כן15-22

AF114MI96-06 חליפי156.6כןמיצובישי מגנום ש' 96-01ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF114OP

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

חליפי286.02לאאופל אסטרה ש' 1111-15

AF115AU09-12 ש' 09-16ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 חליפי886.55כןאודי

AF115MI00-07 (10 חורים) 'חליפי3,859.17כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07כנף קד' שמ

AF115SU13 - (ללא איתות) 'חליפי1,180.68כןסובארו פורסטר 13-18כנף קד' ימ

AF118VW

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) 

חליפי509.15כןפולקסווגן גולף ש' 13-1613-20

AF11DG14 - חליפי1,106.02לאדודג' ראם 12-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF11VO15 - 'ש' 15-22כנף קד' ימ XC90 חליפי9,011.99כןוולוו

AF120IS2WD -12 'חליפי1,670.60כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' ימ

AF120TO98-05 'חליפי475.2כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03כנף קד' ימ

AF121CV17 - 'חליפי1,475.77כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' שמ

AF121MI04-08 חליפי166.34כןמיצובישי לנסר ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF122CI02-05 ש' 02-09ביטנה לכנף קדמי ימין C-3 חליפי452.42כןסיטרואן

AF122TO

כנף קד' ימ' (עם  חורים לפס קישוט ) -

2X4 1206-15 'חליפי964כןטויוטה היילקס ויגו ש

AF123HY06-07 חליפי150.4כןיונדאי סונטה ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF123MI08- '4כנף קד' שמD 08-15 'חליפי990.85כןמיצובישי לנסר ש

AF125CV17 - 'חליפי729.32כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' שמ

AF12HO96-98 '4כנף קד' שמD 96-00 'חליפי560.02לאהונדה סיוויק ש

AF12VW17 - (אחורי) חליפי584.85כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF130RE99-03 'חליפי827.73כןרנו מגאן ש' 99-03כנף קד' ימ

AF131AUSPORTBACK 16-19  'ש' 12-19כנף קד' ימ A3 חליפי2,717.00כןאודי

AF131CV08-15 חליפי267.75כןשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF131TO2WD 02-05 'חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05כנף קד' ימ

AF132AU13 - 'ש' 08-15כנף קד' שמ A4 חליפי2,138.77כןאודי

AF132FO08- חליפי306.02לאפורד מונדאו ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF132MA

תומך לכנף קדמית שמאל (פחית כנף) -

19 4/5D -19 'חליפי396.02לאמאזדה 3 ש

AF132SU15- חליפי2,259.81כןסובארו אאוטבק ש' 15-20כנף קדמית שמאל

AF132VW5D 00-02 '5כנף קד' שמD 00-02 'חליפי263.67לאפולקסווגן פולו ש

AF133AU13- 'ש' 08-15כנף קד' ימ A4 חליפי2,138.77כןאודי

V5JA867769C6V013 - מקורי2,993.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מדף אחורי

KE600BV011RD

סט קישוטים אדומים (כיסויי 

מקורי600לאניסאן ג'וק 15-19מראות,קישוטי ערפל) - 15

מקורי672לאפיאט טיפו ש' 16-18מראה פנימית - 73548780816

V5JA868565AY2013 - מקורי291לאסקודה ראפיד ש' 13-18תא משקפיים

84740G2100YGE16 - מקורי176לאיונדאי איוניק ש' 16-20תריס מזגן אמצעי

255400337R15 - מקורי642.61לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מתג לפנסים ראשיים

שטיח נהג - 585120206013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי212כן15

AL1002FO17 - חליפי556.02לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

AL103RE04- (בכנף)4/5פנס צד קדמי שמאלD 04-09 'חליפי116.02לארנו מגאן ש

AL1045FO19 - חליפי3,306.02לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי ימ' לד

AL105SE17 - חליפי1,324.02כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי שמאל

AL107PE10- 'חליפי1,036.02לאפיג'ו 3008 10-16פנס אחורי ימ

AL108NI10-חליפי1,396.02לאניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי ימין תחתון במגן

AL109HY09-12 -(סטיישן)(סטישין)09-12פנס ערפל קדמי שמאל CW i30 חליפי368.02לאיונדאי



AL109SE17 - חליפי640.02כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ערפל קדמי שמאל

AL113AU-08  ש' 08-15כיסוי לפנס ערפל קדמי ימין עם חור A4 חליפי409.45כןאודי

AL115FO14- חליפי1,486.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין

AL115KI16-18 חליפי3,806.02כןקאיה נירו 16-23פנס ראשי ימין

AL115SZ08-09 'חליפי860.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס אחורי שמ

AL118MA(2.0) 10- חליפי1,086.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ראשי שמאל

AL119MA(2.0) 10- חליפי1,124.00לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ראשי ימין

AL120VW09- 'חליפי640.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי שמ' פנ

AL122NI14 - חליפי1,256.02לאניסאן נוט ש' 14-17פנס אחורי ימ' לד

AL122PE11 - חליפי286.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס איתות למראה ימין

AL125FI14 - חליפי2,956.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי ימין לד

AL125MA'ש' 94-95פנס אחורי שמ B2000 חליפי108.26לאמאזדה

AL125VW97-03 'חליפי286.02לאפולקסווגן טרנספורטר 97-03פנס אחורי שמ

AL126SZ4D 08-11 '4/5פנס אחורי שמD 08-14 'ש SX4  חליפי1,306.02לאסוזוקי

AL127FI15 - 'חליפי706.02כןפיאט דובלו ש' 10-18פנס אחורי שמ

AL129TO10- חליפי886.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס ראשי שמאל +מנוע

AL130CV08-10 חליפי1,396.02לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל+ מנוע

AL130KI12 - חליפי1,806.02לאקאיה סול ש' 12-13פנס ראשי שמאל מושחר

AL131NI15- טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין קסנון X חליפי3,960.02לאניסאן

AL131SK13-חליפי1,506.02כןסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי שמאל

AL133MA12- ש' 12-16פח משקפיים קדמי ימין CX-5 חליפי184.72כןמאזדה

AL845TO15- חליפי2,806.02כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי שמאל

AL84KI09 - חליפי1,106.02כןקאיה פורטה 09-12פנס ראשי שמאל

AL851TO12 - 'חליפי156.02כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס לוח זיהוי אח

AL858VW06 - 'פנס אחורי ימ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי886.02לא

AL904MA17 - (במגן) 'ש' 17-21פנס איתות שמ' קד CX-3 חליפי436.02לאמאזדה

AL905MA17 - (במגן) 'ש' 17-21פנס איתות ימ' קד CX-3 חליפי436.02לאמאזדה

AL916FO00-01 חליפי806.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס ראשי ימין

AL916MA5D 17 - 4/5פנס אחורי שמאל חיצוניD 13-18 'חליפי1,250.02לאמאזדה 3 ש

AL921FO4D 98-05 'חליפי224.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס אחורי שמ

AL923FO00- חליפי560.02לאפורד פיאסטה ש' 00-02פנס ראשי שמאל

AL95KI10-12 חליפי1,306.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס אחורי שמ' חיצוני

AL972FO06-09 'חליפי386.02לאפורד פוקוס ש' 06-08פנס אחורי שמ

AL977FO09- (רקע מושחר) חליפי1,386.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12פנס ראשי שמאל

AL97HY03- 'חליפי306.02לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס אחורי ימ

AL985FO09 -  (רקע מושחר) חליפי1,386.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12פנס ראשי ימין

AL98HY03- 'חליפי306.02לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס אחורי שמ

AL998FO-06 ש' 06-14פנס ראשי שמאל S-MAX חליפי876.02לאפורד

92208G600017-20 פנס איתות ימ' קד' (במגן) לד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי934.7לא

92406D971019 - 'מקורי1,111.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל אח' ימ

92404C5600V 18 - 'מקורי4,508.30לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ

81590F402117-19 פנס אחורי שמ' פנ' לד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,183.42כן22

8100612160C019 - 4פנס אור בלימה דלת תא מטעןD 19 - 'מקורי1,257.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי1,136.99כןפורד S-MAX ש' 06-14פנס איתות ימ' קד' (במגן) -06 (ח)1800576

A205906550418 - פנס ראשי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי10,627.54לא14-21

81920023405D 19 - 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/SW 19 - 'מקורי390.52כןטויוטה קורולה ש



19395784D 15 - 'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,390.12לא19

מקורי3,368.66כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ' - 815814215019

מקורי3,456.44כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ' - 815914206219

2339937V 17 - 'מקורי3,425.86לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי ימ

מקורי4,339.17לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס ראשי ימין - 20 25469561.5

92402H8000( דגם טורבו) 5פנס אחורי ימין -18D/4D 17-22 'מקורי1,007.70לאקאיה ריו ש

92202H8000( דגם טורבו) 5פנס ערפל ימין קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי791.4כןקאיה ריו ש

מקורי2,054.20כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמאל תחתון - 814564702019

מקורי2,986.28לאלקסוס IS250 ש' 08-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 532955304013

53101K0050(רגיל) מקורי2,875.33כןטויוטה יאריס ש' - 20סורג קדמי - 20

52129K0010(רגיל) מקורי106.89כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי סורג קדמי - 20

863522B71006-11 מקורי740לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12מסגרת ניקל לסורג קדמי

G46L5015119 - מקורי99.85לאמאזדה 6  ש' - 19תומך ימין לסורג קדמי

מקורי1,060.49לאפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי פנימי - 981723078019

V565853761B2ZZ21 - מקורי907לאסקודה קודיאק ש' 17-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

SU001B192821 - מקורי6,601.00כןטויוטה פרואייס סיטי - 21סורג קדמי

מקורי1,262.85לארנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי 820042636509-10

V6VA8537612ZZ22 - מקורי695כןסקודה פביה ש' - 22מסגרת ניקל לסורג קדמי

91121AL01015- ש' 15-18סורג קדמי B4 מקורי3,825.00לאסובארו

מקורי1,378.31כןפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי ניקל - 161702278016

86351GI010CA21 - ש' - 21סורג קדמי EV 5 מקורי3,994.00כןיונדאי איוניק

GHK150N10B(ח) מדבקה משולש דלת אח' ימין -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי524.57כן18

53121YP160(סהרה) מקורי5,868.21כןטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט ניקל לסורג קדמי - 20

531010DF1021 - מקורי3,028.03כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סורג קדמי

91121SJ400(ספורט) מקורי2,094.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי עליון - 22

86351AA03021 - מקורי4,891.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21סורג קדמי

91121SJ160(ספורט) מקורי2,504.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי תחתון 19-21

מקורי2,084.28כןפיג'ו 5008 17-21סורג קדמי עליון 981533608017-20

מקורי574.33כןסיטרואן ברלינגו - 19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי - 981680908019

86350G7900(חשמלי) מקורי5,610.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20סורג קדמי - 20

98258606VD20 - מקורי2,086.04לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי

531010DF30V 21 - מקורי4,136.42כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סורג קדמי

96694040

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -09 

5D (ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי32.88כן

DFS250710A20 - ש' - 20סורג קדמי CX-30 מקורי1,531.39כןמאזדה

982320401T20 - מקורי2,446.37כןפיג'ו 208 ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

5310106F30V 21 - מקורי4,235.83לאטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

V5C6853651AZLL(ח) מקורי1,526.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15סורג קדמי שחור+ניקל -11

V8T0853651GT9412 - ש' 09-16סורג קדמי A5 מקורי2,256.00לאאודי

DHN3507E1APR20 - 4כיסוי עליון לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי375.45לאמאזדה 2 ש

V5G0853651CKCEEGTI 17 - מקורי2,475.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

V8V58071844D 14 - (לפנס) ש' 12-19שפם ימין תחתון לסורג A3 מקורי115לאאודי

AF133OP18 - 'כנף קד' שמX - 18 חליפי1,860.02לאאופל קרוסלנד

AF135CI10-'פיקסו ש' 10-18כנף קד' שמ C-3 חליפי1,014.69כןסיטרואן

AF135OP05 'חליפי195.77כןאופל אסטרה ש' 05-07כנף קד' ימ

AF135RE02-06 '5כנף קד' שמD 02-06 'חליפי364.34כןרנו קליאו ש

AF135SU18 - ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל XV חליפי482כןסובארו

AF135TO03-07 '4כנף קד' שמD 03-04 'חליפי808.28כןטויוטה קורולה ש

AF136HO12- 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 12-17 'חליפי481.65כןהונדה סיווק ש



AF136HY19 - חליפי676.96כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF136MI02-07 'חליפי186.02לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07המשך קשת  לכנף קד' שמ

AF136RE00- 'חליפי438.36כןרנו סניק ש' 00-04כנף קד' שמ

AF137CI19 - 'איירקרוס - 19כנף קד' שמ C-5 חליפי2,206.99כןסיטרואן

AF137CV17 - 'חליפי4,860.02לאשברולט טראוורס 17-23כנף קד' שמ

AF138BMF30 12- 'חליפי1,640.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18כנף קד' ימ

AF138HY19 - חליפי1,599.80כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF13MI4WD 07- 'כנף קד' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי904.8כן15

AF13SK01-08 'חליפי508.68לאסקודה פביה ש' 01-08כנף קד' שמ

AF140HY18 - 'חליפי1,592.05כןיונדאי סונטה ש' 18-19פס קישוט עליון לכנף קד' ימ

AF140TO03-07 '5כנף קד' ימD 03-04 חליפי805.37כןטויוטה קורולה רנקס

AF141CI11- 'ש' 11-18כנף קד' שמ  C-4 חליפי1,168.23כןסיטרואן

AF141OP5D,4D,SW -11 'חליפי1,304.06כןאופל אסטרה ש' 11-15כנף קד' שמ

AF141PE06- 'חליפי468.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08כנף קד' ימ

AF141SK13- חליפי334.51כןסקודה אוקטביה 13-16ביטנה לכנף קדמי ימין

AF143PE08- חליפי258.52כןפיג'ו 107 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF144FO09-11 חליפי350.02לאפורד אדג' ש' 09-14ביטנה לכנף קדמי ימין

AF144RE04- 'חליפי390.02כןרנו קנגו ש' 04-08כנף קד' שמ

AF145BM11- 'ש' 10-12כנף קד' ימ X3 חליפי3,775.57כןב.מ.וו

AF146SU22 - חליפי766.7כןסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF147CI18 - 'איירקרוס - 18כנף קד' שמ C3 חליפי1,468.62כןסיטרואן

AF147CV19 - 'חליפי5,998.00כןשברולט בלייזר - 19כנף קד' ימ

AF147MAש' - 20כנף קד' ימ' - 20 אין חליפי CX-30 חליפי954.86כןמאזדה

AF148CV19 - חליפי1,505.61כןשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF148KI19 - 5/סטיישן ש' - 19כנף קד' ימ' עם איתותD חליפי2,325.60כןקאיה סיד

AF148ME14 - 'כנף קד' ימ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,096.87כן18

AF148OP08-12 'חליפי802.96כןאופל קורסה ש' 08-10כנף קד' ימ

AF148RE(ZEN/INTENSE) 20 - 'חליפי1,506.02לארנו קליאו - 20כנף קד' ימ

AH113CV16 - חליפי8,211.86כןשברולט מאליבו ש' 16-19מכסה מנוע

AH113IS12- חליפי762כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למכסה מנוע לצבע

AH115FO00-05 חליפי887.76כןפורד פוקוס ש' 00-05מכסה מנוע

AH120MI17 - ש' 17-19מכסה מנוע ASX חליפי3,249.55כןמיצובישי

AH121TO19 - ש' - 19מנעול מכסה מנוע ללא אזעקה RAV-4 חליפי360.61כןטויוטה

AH122MI05-06 חליפי251.32כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07מנעול מכסה מנוע

AH123CV18 - חליפי306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר שמ' למכסה מנוע

AH124SK17-20 חליפי5,560.02לאסקודה קודיאק ש' 17-22מכסה מנוע

AH126FO06-11 חליפי145.46כןפורד פוקוס ש' 06-08ציר ימ' למכסה מנוע

AH12SE13- חליפי2,998.00כןסיאט טולדו ש' 13-18מכסה מנוע

AH135SZ15 - חליפי2,182.89כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מכסה מנוע

AH136HY15 - חליפי420.75כןיונדאי טוסון ש' 15-20ציר שמ' למכסה מנוע

AH136SZ17 - חליפי2,066.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מכסה מנוע

AH140SZ19 - חליפי3,453.43כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מכסה מנוע

AH145MA19 - 4/5מכסה מנועD -19 'חליפי2,802.00כןמאזדה 3 ש

AH147HY20 - חליפי324.02לאיונדאי וניו - 20ציר שמ' למכסה מנוע

AH150MA07- פיק אפ 07-10פס קישוט למכסה מנוע BT-50 חליפי807כןמאזדה

AH156FO20 - חליפי7,319.25כןפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע

AH158CI07-09 (ברזל) ש' 07-10מכסה מנוע C-4 חליפי350כןסיטרואן פיקסו



AH159FO15- מכסה מנוע

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי2,856.02לא19

AH15HY3/4/5D 03-06 חליפי1,960.22כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06מכסה מנוע

AH169NI10 - חליפי2,811.33כןניסאן ג'וק 10-14מכסה מנוע

AH177NI15 - טרייל ש' 15-23ציר ימ' למכסה מנוע X חליפי325.41כןניסאן

AH17SE18 - חליפי2,754.85כןסיאט ארונה ש' - 18מכסה מנוע

AH17TO01-02 חליפי1,960.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02מכסה מנוע

AH184TO15-19 חליפי4,626.84כןטויוטה היילקס ש' 15-21מכסה מנוע

AH192TO15 - חליפי253.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21ציר ימ' למכסה מנוע

AH200HO17 - 5ציר שמ' למכסה מנועD 17-22 'חליפי271.3כןהונדה סיווק ש

AH202TO14 - פס קישוט ניקל למכסה מנוע

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי2,707.56כן21

AH203TO15- חליפי237.01כןטויוטה אייגו ש' 15-21ציר שמ' למכסה מנוע

AH205TO17 - מכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי4,673.30כן22

AH20NI08- 4/5מכסה מנועD 08-11 'חליפי2,480.96כןניסאן טידה ש

AH21CV08-12 חליפי2,820.33כןשברולט קרוז 08-20מכסה מנוע

AH22KI12- 5מכסה מנועD 12-16 'חליפי2,798.30כןקאיה ריו ש

AH23AL10- חליפי2,860.02לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מכסה מנוע

AH23SK10- חליפי1,986.02לאסקודה יטי 10-13מכסה מנוע

97420F2AA0SSH19 - מקורי544לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20תריס מזגן אמצעי ימין

98350R200022 - מקורי167.7לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגב שמשה קדמי שמאל

7620B268YA15 - מקורי614לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סך שמש ימין

V5G6867769FEH813 - מקורי1,778.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מדף אחורי

85202E6510PPB18 - מקורי914לאיונדאי סונטה ש' 18-19סך שמש ימין

83800F424017 - לוח שעונים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,170.17לא22

V5E495541020 - מקורי354כןסקודה אוקטביה ש' - 20זרוע מגב קדמי ימין

V654959566WHS19 - מקורי173לאסקודה סקאלה - 19כפתור כיוון מראות

5540102320C119 - 4דשבורדD 19 - 'מקורי9,630.00לאטויוטה קורולה ש

V655858418CNTNK20 - מקורי2,612.00כןסקודה קאמיק - 20כיסוי + תריס מזגן ימין

93530J910018 - מקורי228לאיונדאי קונה ש' - 18כפתור כיוון מראות

55670F401017 - פתח אוויר מרכזי למזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,050.62לא22

9736A0PDF - 09 מקורי464.34כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תוסף

97420C80004X15 - תריס מזגן אמצעי ימיניi20 12-15 מקורי280כןיונדאי

V5JA863463CWR913 - מקורי644לאסקודה ראפיד ש' 13-18שטיח תא מטען

983502Z00015 - מגב שמשה קדמי שמאלi20 15-20 מקורי151לאיונדאי

V5E0820951CZLL17 - מקורי822כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פתח מזגן מרכזי

97490C8000TRY19 - תריס מזגן ימיןi20 15-20 מקורי547לאיונדאי

98350B901017 - ש' 14-19מגב שמשה קדמי שמאל i10 מקורי51לאיונדאי

85210F2050TTX16 - מקורי106לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18סך שמש שמאל

KB8M6733017 - ש' 17-22מגב קדמי שמאל CX-5 מקורי134.83כןמאזדה

96673722ZD13 - מקורי315.26לאפיג'ו 301 ש' 13-18מתג כיוון מראות

98350G800019 - מקורי246לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגב שמשה קדמי שמאל

V5G0941431AFWZU17 - מקורי729לאסיאט איביזה  ש' 17-22מתג פיקוד אורות

AL1006FO11 - חליפי4,206.02לאפורד אדג' ש' 09-14פנס ראשי ימין

AL1009FO4D 15 - 'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי756.02לא19

AL102AU08- ש' 08-15פנס ערפל קדמי ימין A4 חליפי560.02לאאודי

AL102SE13- חליפי906.02לאסיאט מיי ש' 13-18פנס ראשי שמאל



AL105FI08- (במגן) '3פנס איתות ימ' קדD 08-20 500 חליפי386.02לאפיאט

AL106NI08- חליפי436.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין

AL108VW06-11 חליפי403.29לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס ערפל קדמי שמאל

AL110AU09-12 - ש' 09-16כיסוי לפנס ערפל קדמי ימין Q5 חליפי850.02לאאודי

AL112AU

כיסוי לפנס ערפל קדמי שמאל עם חור- 

חליפי352כןאודי A4 ש' 0808-15-

AL113CV17 - חליפי468.02לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל קדמי ימין

265653569R11 - מקורי148.67לארנו מאסטר ש' 09-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V5G0945207GTI 13 - מקורי1,327.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' לד

מקורי386.65לאב.מ.וו 120 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין -6324745064020

מקורי800.44לאסיטרואן C-4  ש' 11-18פנס אחורי שמ' - 980862448015

265500014R14 - 'מקורי756.03כןרנו גרנד סניק ש' 14-16פנס אחורי ימ

265550014R14 - 'מקורי824.76לארנו גרנד סניק ש' 14-16פנס אחורי שמ

מקורי405.67לאב.מ.וו 500 ש' - 17מחזיר אור במגן אחורי שמאל 6314785157717-20

81910B205010-11 מקורי77.3כןדייהטסו טריוס ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי250.72לאב.מ.וו X2 ש' 18-מחזיר אור במגן אחורי ימין -6314742077018

34155TB9G01(סטיישן) -מקורי1,011.19כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס אחורי שמאל פנימי 14

מקורי1,180.72כןסיטרואן C-4  ש' - 21פנס אחורי ימ' - 983110008021

V566941018CV 17-20 מקורי4,442.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין לד

מקורי2,115.44לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס אחורי ימ' - 5054856116

260608209R1.5 15-17 מקורי1,220.10כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי שמאל

מקורי10,204.49לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי ימין - 3213355318

265506747R2D 14 - 'מקורי493.23לארנו קנגו 09-18פנס אחורי ימ

265807631R19 - 'מקורי465.28לארנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' ימ

V5FG94177421 - מקורי7,444.00כןקופרה פורמנטור - 21פנס ראשי ימין

921A2L500020 - (במגן) 'מקורי605כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס איתות ימ' קד

מקורי40,451.46לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ראשי ימין - 6311985042619

81270B4010(ח) מקורי119.1לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס לוח זיהוי אח'-06-11

V65794169919 - מקורי463כןסקודה סקאלה - 19פנס ערפל קדמי שמאל הלוגן

V2H3941006F18 - מקורי2,159.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18פנס ראשי ימין

V5E1941015E17 - מקורי4,292.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ראשי שמאל לד

מקורי3,272.16לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי שמאל - 6311740159514

922022P61013- מקורי1,027.00כןקאיה סורנטו ש' 13-15פנס ערפל קדמי ימין

V65794170019 - מקורי463כןסקודה סקאלה - 19פנס ערפל קדמי ימין הלוגן

מקורי571.94לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ערפל אח' ימ' - 1029379818

V5L0945111B14 - 'מקורי1,071.00לאסקודה יטי 14-18פנס אחורי שמ

מקורי10,204.49כןוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי שמאל - 3213355218

V8V494507016 - 'ש' 12-19פנס אחורי ימ A3 מקורי793לאאודי

מקורי899.44לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 981881028018

876232P00013- מקורי540.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס איתות למראה ימין

42503051V 17 - ש' 17-20פנס ערפל קדמי שמאל X מקורי984.31לאאופל מוקה

265851573R19 - 'מקורי664.69לארנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' שמ

V3V1941015C20 - מקורי2,720.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי שמאל

9835610280(FEEL) 19 - איירקרוס - 19פנס ראשי ימין C-5 מקורי4,625.44לאסיטרואן

924062P54013- 'מקורי962כןקאיה סורנטו ש' 13-15פנס אחורי ימ' פנ

V3V5945208C20 - 'מקורי1,606.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ

9.23E+0507- (בכנף) מקורי133לאיונדאי אקסנט ש' 07-11פנס צד קדמי שמאל

V3V0941700B20 - מקורי1,192.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,833.52לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס ראשי ימין - 983348048017

924062P84013- מקורי468.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

7175168K005PKM09-מקורי22.6כןסוזוקי אלטו ש' 09-14כיסוי לפנס ערפל קדמי ימין

9837331580V 21 - מקורי5,978.32לאאופל מוקה ש' - 21פנס ראשי ימין



V3G0941662LV 15-19 מקורי579לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין

V8W6941773D17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל A5 מקורי14,900.00לאאודי

265502533R4D 17 - 4 ש' 17-23פנס אחורי ימין פנימיD מקורי914.31כןרנו גרנד קופה

V6F194177421 - מקורי3,955.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין

V3G0941661LV 15-19 מקורי568כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,000.62לאאופל קורסה ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל - 983130388020

92102S160021 - מקורי9,054.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ראשי ימין

261306376R17 - (במגן) '4 ש' 17-23פנס איתות ימ' קדD מקורי942.09כןרנו גרנד קופה

3625054G00(ח) 5D 02-04 '4/5פנס ערפל אח' ימD 02-04 'מקורי1,289.20כןסוזוקי ליאנה ש

V7E0949102D9B915 - (בכנף) פנס צד קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי75כן15-22

V6F1941006EV 21 - מקורי2,898.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי ימין

V7E0945105E15 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי162לא15-22

92202A2000

 ש D/SW(ח) פנס ערפל קדמי ימין 5

מקורי1,037.40כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-1513-18

265958993D17 - 4 ש' 17-23פנס אור בלימה במכסה תא מטעןD מקורי347.07לארנו גרנד קופה

V5E9945097C17 - מקורי553כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס בלימה אחורי

V3G1941774D15-19 מקורי5,110.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי ימין לד

234225395D 13 - 'מקורי1,476.50לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי שמ

261B00001R09 - מקורי284.47לארנו מאסטר ש' 09-22פנס איתות בפס קישוט אחורי ימין

מקורי1,361.82לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי שמאל 9522689111-12

42599442V 13 - 'מקורי3,222.27לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס אחורי ימ

מקורי235.1לאלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות למראה שמאל - 817407801018

92620A2000(ח) 5 ש-13D '5/סטיישן ש' 13-18פנס לוח זיהוי אחD מקורי64.1כןקאיה סיד

מקורי176.15לאאופל קורסה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 982930388020

מקורי1,078.68לאאופל קורסה ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין - 983130368020

876142T000(ח) מקורי394.8כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס איתות למראה שמאל -12

V82A94100319 - ש' - 19פנס ראשי שמאל הלוגן A1 מקורי2,754.00כןאודי

921022R00009-11  5פנס ראשי ימין + מנועD 07-12 'ש i30 מקורי1,563.00לאיונדאי

92501S801021 - 'מקורי691כןיונדאי פאליסייד - 21פנס לוח זיהוי אח

92102H651021 - מקורי3,333.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי ימין

V5G094910213 - מקורי215כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס איתות למראה ימין

V5G0945094AC13-16 מקורי605כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי ימ' פנימי

33151SNBG6109-12 4פנס ראשי שמאל קסנוןD 06-12 'מקורי2,418.85לאהונדה סיווק ש

968309754D  11 - '4/5פנס אחורי שמD 11-17 'מקורי517.17לאשברולט סוניק ש

V4K094510418 - ש' 18-22מחזיר אור במגן אחורי ימין פנימי A6 מקורי104לאאודי

מקורי2,001.10כןשברולט ספארק - 19פנס ערפל קדמי שמאל עם לד - 4272806319

923030B010R=L (בכנף) ש' 08-14פנס צד קדמי i10 מקורי116לאיונדאי

260607159R18 - מקורי2,156.67כןרנו מגאן סטיישן - 18פנס ראשי שמאל

מקורי545כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי ימ' -815510276013-15

V65894520720 - 'מקורי1,464.00כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי שמ

מקורי889.82לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס איתות במגן אחורי ימין (פינתי) -1527111708

V65894520820 - 'מקורי1,311.00כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי ימ

33500TR0E01'4פנס אחורי ימD 12-17 'מקורי1,201.82לאהונדה סיווק ש

68281932AD18 - מקורי1,025.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ערפל קדמי ימין

57010717AC11 - 'מקורי1,263.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13פנס ערפל אח' שמ

4116300XVC01A23 - 'מקורי1,308.00לאוואי קופי 01 ש' - 23פנס ערפל אח' ימ

3512079J0011- 4/5פנס ראשי ימין חשמליD 08-14 'ש SX4  מקורי2,878.60כןסוזוקי



V4K0945105- ש' 18-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל חיצוני A6 מקורי98לאאודי

92202B2020(ח) מקורי1,159.30לאקאיה סול ש' 14-18פנס ערפל קדמי ימין -14

מקורי668.37כןשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' פנ' -9513077208

924012S02010-13 פנס אחורי שמ' חיצוניIX35 10-15 מקורי928לאיונדאי

92452B210014- 'מקורי356.6כןקאיה סול ש' 14-18פנס ערפל אח' ימ

92208H650021 - מקורי521כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל קדמי ימין

3641061M0013 - קרוסאובר 13-16פנס איתות למראה ימין SX4 מקורי487.9כןסוזוקי

8156102730

פנס אחורי שמ' -13 ( 5 דלתות - 

היברידי)

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,019.49לא15

AF149ME09 - חליפי506.02לאמרצדס 212  ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF150HY08-10 ש' 08-14ביטנה לכנף קדמי שמאל i10 חליפי186.02לאיונדאי

AF150MI17 - ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין ASX חליפי1,447.20כןמיצובישי

AF151CV13-15 'חליפי1,860.02לאשברולט קרוז 08-20כנף קד' ימ

AF152HY09-11 'כנף קד' ימi20 09-12 חליפי512.55כןיונדאי

AF154HY09-11 ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 09-12 חליפי237.2כןיונדאי

AF154PE06-07 חליפי216לאפיג'ו 307 ש' 06-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF155MI07-09 ('קד) ביטנה לכנף קדמי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי236.02לא15

AF156RE95-03 (אח) חליפי86.07כןרנו מגאן ש' 99-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF158CV19 - חליפי1,204.49כןשברולט בלייזר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF158SK17 - 'חליפי2,136.62כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף קד' ימ

AF158VW04- ('אח) חליפי245.54כןפולקסווגן גולף ש' 04-08ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF159OP5D,4D,SW 11- 'חליפי991.19כןאופל אסטרה ש' 11-15כנף קד' ימ

AF159PE08- חליפי327.03כןפג'ו 308 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF160FI07- 'חליפי762.87כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11כנף קד' שמ

AF160MEV 15 - 'ש' 15-18כנף קד' שמ V-CLASS חליפי1,307.65כןמרצדס

AF161CV20 - 'חליפי3,071.79כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20כנף קד' שמ

AF161SZ09-13 'חליפי749כןסוזוקי ספלאש 09-15כנף קד' שמ

AF162SK15 - חליפי434.49כןסקודה פביה ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF165AU17 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ Q5 חליפי4,850.30כןאודי

AF165FI07- חליפי358.96כןפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11ביטנה לכנף קדמי ימין

AF165HY10- כנף קד' שמ' בלי חורIX35 10-15 חליפי904.66כןיונדאי

AF165ME20 - 'ש' - 20כנף קד' ימ GLB חליפי8,877.00כןמרצדס

AF166KI06 - 'חליפי1,056.88כןקאיה סראטו ש' 06-09כנף קד' ימ

AF166MI18 - 'פס קישוט לכנף קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,789.77כן21

AF16RE18 - 'חליפי1,680.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22כנף קד' ימ

AF170SK17 - חליפי464.28כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF171FO21 - 'ש' - 21כנף קד' שמ F -150 חליפי3,329.60כןפורד

AF172FI09- 'חליפי674.58כןפיאט בראבו ש' 09-11כנף קד' שמ

AF172FO21 - 'ש' - 21כנף קד' ימ F -150 חליפי3,329.60כןפורד

AF173VW06-09 '5כנף קד' ימD 06-09 'חליפי798.77כןפולקסווגן פולו ש

AF176PE14-15 'חליפי1,716.16כןפיג'ו 2008 13-19כנף קד' שמ

AF177FO21 - 'חליפי1,862.99כןפורד פומה ש' - 21כנף קד' שמ

AF178VWחליפי481.16כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05כנף קד' ימ' 04-05 ללא חור לאיתות

AF179OP

ביטנה לכנף קדמי שמאל עם מבודד 

חליפי288.87כןאופל אסטרה ש' 11-1211-15

AL133TO07-08 (מושחר) חליפי1,386.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08פנס ראשי ימין

AL134TO07-08 (מושחר) חליפי1,386.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08פנס ראשי שמאל

AL136NI15- טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל קסנון X חליפי3,906.02לאניסאן

AL136TO03-08 'פנס ערפל אח' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי396.02לא08



AL137SZ11- חליפי1,752.00כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16פנס ראשי ימין

AL138SZ11- חליפי1,706.02לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16פנס ראשי שמאל

AL139PE17-20 חליפי1,156.02לאפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי ימין חיצוני

AL13IS

פלסטיק איתות שמ' קד' (במגן)97-00 

חליפי44.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02מרובע

AL140SK13- חליפי348.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי ימין ניקל

AL141KI14-11 '5פנס ערפל אח' ימD 11-16 חליפי186.02כןקאיה פיקנטו

AL141SK13- חליפי486.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי שמאל ניקל

AL146NI18 - טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל X חליפי586.02לאניסאן

AL148SE(H4 מושחר) חליפי1,236.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי שמאל 09-12

AL151NI16 - 'חליפי1,706.02לאניסאן מקסימה 16-19פנס אחורי שמ

AL154CV17 - חליפי4,806.02לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי שמאל לד

AL157MA17 - ש' 17-21פנס איתות למראה ימין CX-3 חליפי186.02לאמאזדה

AL158TO03-פנס ערפל קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי860.02לא08

AL15CV03-05 (במגן)'פנס איתות שמ

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי220.02לא5

AL160MA17 - ש' 17-22פנס אחורי ימ' פנ' מושחר CX-5 חליפי1,706.02לאמאזדה

AL163KI18 - חליפי2,286.02כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

AL163MA17 - ש' 17-22פנס אחורי שמ' פנ' מושחר CX-5 חליפי1,706.02לאמאזדה

AL164CV15 - חליפי8,536.02לאשברולט סילברדו 13-19פנס ראשי ימין

AL164OP

פנס ראשי חשמלי+מנוע +לד שמאל - 

חליפי1,860.02לאאופל אסטרה ש' 1311-15

AL168RE16-18 'חליפי506.02לארנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' ימ

AL168SK09-13 חליפי436.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ערפל קדמי שמאל

AL169RE16-18 'חליפי440.02לארנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' שמ

AL16DC15 - 'חליפי468.02לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פנס אחורי שמ

AL171CV16 - חליפי286.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL177RE19 - חליפי269.12לארנו קדג'אר 16-20פנס איתות למראה ימין

AL177TO15 - חליפי420.02לאטויוטה אוריס ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL178AU17-20 'ש' 17-22פנס אחורי ימ Q5 חליפי3,560.02לאאודי

AL184CV17-21 'חליפי3,206.02לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי ימ

AL188KI16- חליפי1,256.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL188RE09 - 'חליפי206לארנו קנגו 09-18פנס ערפל אח' שמ

מקורי1,890.98לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי ימין - 5113747369217

623845770R(ח) מקורי428.1כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט עליון שמאל לסורג קדמי - 18

מקורי5,941.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סורג קדמי - 73571271720

68223470AA14 - (לפנס) מקורי776כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22שפם ימין תחתון לסורג

623100838R15-17 מקורי1,035.74לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי

D10J507K0C17 - ש' 17-21מסגרת ניקל שמאל לסורג קדמי CX-3 מקורי629.79לאמאזדה

YQ009352XY21 - איירקרוס - 18סורג קדמי C3 מקורי1,431.09כןסיטרואן

GSH75015219 - מקורי49.35לאמאזדה 6  ש' - 19תומך ימין לסורג קדמי

98263267WP(חשמלי) מקורי2,624.96לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי לבן - 20

V8U0853692C15 - ש' 11-18תומך לסורג קדמי Q3 מקורי475לאאודי

98263267SM(חשמלי) מקורי3,358.85לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי כחול - 20

V2G0853651LRYPV 18-20 5-סורג קדמיD 18 'מקורי1,323.00לאפולקסווגן פולו ש

863611G010(ח) 4D 07-08  מקורי128.1כןקאיה ריו ש' 07-12סורג קדמי

V8XA80560716 - (לפנס) ש' 11-18שפם שמאל תחתון לסורג A1 מקורי421לאאודי

V81A853651RN417-20 ש' 17-22סורג קדמי Q2 מקורי5,910.00לאאודי

71121TL0G5112- מקורי1,380.56לאהונדה אקורד ש' 12-15סורג קדמי



V2G0853768H2ZZ21 - 5-קישוט ימין ניקל לסורג קדמיD 18 'מקורי328לאפולקסווגן פולו ש

KSD5507K0

קישוט שחור שמאל לסורג קדמי - 22 

(PURE BLACK)17-22 'ש CX-5 מקורי863.17כןמאזדה

71126TL0G51

קשוט תחתון שמאל לסורג קדמי -12 

מקורי265.11כןהונדה אקורד ש' 12-15(ח)

KSD4507J0

קישוט ימין לסורג קדמי - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי499לאמאזדה

68405259AA

קישוטי ניקל לסורג קדמי - 17 (7 

מקורי1,490.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23חלקים)

71123TM8G01(ח) מקורי501.72כןהונדה אינסייט 09-14מסגרת ימ' לגריל -12

06100TL0G01(לפנס) מקורי340.88לאהונדה אקורד ש' 12-15שפם ימין תחתון לסורג

865512G500

שפם שמאל תחתון לסורג(לפנס) -09 

מקורי126.1כןקאיה מגנטיס 09-10(ח)

V8Y08536519B920 - 4/5סורג קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי2,964.00כןאודי

71122T1VE0116- ש' 13-18סורג קדמי CR-V מקורי1,874.78כןהונדה

מקורי6,083.34לאשברולט מאליבו ש' 16-19סורג קדמי מרכזי - 8447337319

865522G500(ח) מקורי126.1כןקאיה מגנטיס 09-10שפם ימין תחתון לסורג(לפנס) -09

V80A80709617 - (לפנס) ש' 17-22שפם ימין תחתון לסורג Q5 מקורי396לאאודי

71140TV0E5115- (לפנס)5שפם ימין תחתון לסורגD 15-16 'מקורי272.83כןהונדה סיווק ש

71121T8KG00(ח) ש' 15-18סורג קדמי -15 HRV מקורי2,960.71לאהונדה

71122T7A00015- ש' 15-18קישוט אמצעי סורג קדמי HRV מקורי2,775.98לאהונדה

86350F150016 - מקורי4,308.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי

מקורי684כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס איתות למראה ימין - 817304701019

92406H8000

מחזיר אור במגן אחורי ימין -18 (דגם 

מקורי118לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

921012G02007-08 מקורי1,877.60לאקאיה מגנטיס ש' 07-08פנס ראשי שמאל

מקורי514.44לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל - 235884320

שפם תחתון פנס אח' ימ' - 525626011018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי833.22לא21

22915954D 20 - 4 ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאלD/5/SW מקורי499.19לאפורד פוקוס

92207H910017 - 5פנס תאורת יום קדמי שמאלD/4D 17-22 'מקורי551.4לאקאיה ריו ש

81130F418020 - פנס ראשי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,446.00כן22

81170F418020 - פנס ראשי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,446.00כן22

מקורי11,000.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי ימין - 20 (חשמלי)8114547781

D2620015 - מקורי6,042.20לאפורד אדג' ש' 15-18פנס ראשי שמאל

מקורי3,110.48לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 20 (חשמלי)8155047330

92401G550019 - 'מקורי4,084.60כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי שמ

86663G550019 - מקורי283.4כןקאיה נירו 16-23כיסוי פנס ערפל שמאל במגן אחורי

מקורי1,223.35לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' - 206918417

92202G550019 - מקורי754כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי ימין

265503YU5A17 - 'מקורי747.37לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי ימ' פנ

92207G550019 - מקורי2,098.40לאקאיה נירו 16-23פנס תאורת יום שמאל קדמי

מקורי3,369.36לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' מושחר 815600684018-20

92405G551019 - 'מקורי1,233.10כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל אח' שמ

מקורי75.16לאפורד פומה ש' - 21פנס איתות למראה שמאל - 209258821

92405J7100CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל אח' שמD מקורי401.7כןקאיה סיד

מקורי148.56כןפורד פומה ש' - 21פנס ערפל אח' ימ' - 241837621

52113622V 16 - מקורי1,694.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי ימין



מקורי872.01לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי שמ' פנ' -174424412

8.16E+16517 - 'מקורי4,531.33לאטויוטה היילנדר 15-20פנס אחורי שמ

V8R094509409-  ש' 09-16פנס אחורי ימ' עליון Q5 מקורי1,162.00לאאודי

260109545R15- מקורי1,009.18לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס ראשי ימין

68361721AG20 - 'מקורי6,821.43לאדודג' ראם - 20פנס אחורי שמ

מקורי110.1לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס לוח זיהוי אח' - 706900280022

2209865V 17 - מקורי8,341.95לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי ימין

מקורי2,408.67לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי שמאל - 18 (קאסטום)2189848

92401J730020 - 'מקורי2,903.00לאקאיה אקס סיד - 20פנס אחורי שמ

AH26CV08-11 (במכסה) חליפי360כןשברולט מאליבו ש' 08-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH27AU17 - ש' 17-22מכסה מנוע Q2 חליפי8,664.00כןאודי

AH27HY04-07 חליפי156.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פס קישוט למכסה מנוע

AH28AU18 - ש' 18-22מכסה מנוע A6 חליפי19,306.02כןאודי

AH28SE00-02 (איביז/קורדו) מכסה מנוע

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי1,801.37כן00-02

AH28TO4D 03-04 4מכסה מנועD 03-04 'חליפי1,986.02לאטויוטה קורולה ש

AH303VW17 - חליפי551.65כןפולקסווגן גולף ש' 13-20בולם מכסה מנוע

AH30TO03-08 מכסה מנוע

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי4,686.28כן08

AH33SE09- חליפי1,930.62כןסיאט איביזה  ש' 09-16מכסה מנוע

AH34CV11- חליפי6,170.12לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מכסה מנוע

AH35TO01-05 ש' 01-05מכסה מנוע RAV-4 חליפי1,292.23לאטויוטה

AH37TO98- חליפי96.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01ציר ימ' למכסה מנוע

AH3IN14 - ש' 14-19מכסה מנוע Q50 חליפי5,300.00כןאינפיניטי

AH43TO08-10 חליפי1,806.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מכסה מנוע

AH46MA99-01 חליפי1,490.96כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מכסה מנוע

AH49HY10- ציר ימ' למכסה מנועIX35 10-15 חליפי184.02לאיונדאי

AH49VW05-08 חליפי271.35כןפולקסווגן גולף ש' 04-08ציר שמ' למכסה מנוע

AH50AU21- ש' 17-22מכסה מנוע Q5 חליפי9,560.02לאאודי

AH50CI04- חליפי1,606.64כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מכסה מנוע

AH51HY12- חליפי3,206.02לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מכסה מנוע

AH53NI07- טרייל ש' 05-08מכסה מנוע X חליפי3,106.02לאניסאן

AH54MA03-07 חליפי1,118.47כןמאזדה 6 ש' 03-07מכסה מנוע

AH59TO07-11  חליפי350.94כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מנעול מכסה מנוע

AH5MEV 15 - ש' 15-18מכסה מנוע V-CLASS חליפי5,456.47כןמרצדס

AH60MA04-08 4ציר ימ' למכסה מנועD 04-09 'חליפי136.78כןמאזדה 3 ש

AH60SU08- ש' 08-13מכסה מנוע B3 חליפי3,401.39כןסובארו

AH61HO03-05 חליפי3,111.80לאהונדה אקורד ש' 03-08מכסה מנוע

AH64TO10- ש' 10-12פס קישוט למכסה מנוע RAV-4 חליפי855.1כןטויוטה

AH67BM01-05 ש' 01-05מכסה מנוע X5 חליפי3,960.02לאב.מ.וו

AH69HO05 4פס קישוט למכסה מנועD 01-06 'חליפי491.32כןהונדה סיווק ש

AH6ME19 - ש' -19מכסה מנוע A קלאס W177 חליפי8,229.70כןמרצדס

AH70ME11- מכסה מנוע

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי4,884.32כן18

AH72ME13- מכסה מנוע מאלומיניום

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

חליפי6,696.55כן18

AH73NI08-11 חליפי149.84כןניסאן קשקאי ש' 08-14ציר ימ' למכסה מנוע

AH78OP11-16 חליפי2,331.13כןאופל אסטרה ש' 11-15מכסה מנוע

AH78PE08-09 חליפי3,154.11לאפג'ו 308 08-13מכסה מנוע

AH78SU15- חליפי5,968.41כןסובארו אאוטבק ש' 15-20מכסה מנוע



817400K020V 15 - מקורי295.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס איתות למראה שמאל

מקורי343.71לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314721731513

92405H841018-20 'מקורי686.4כןקאיה סטוניק - 18פנס ערפל אח' שמ

811300H21018 - מקורי5,660.27כןטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי ימין

8191006070V 18 - מקורי199.7לאטויוטה קאמרי ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי ימין

92402H600019-20 'מקורי1,250.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי ימ

261603TH2A(ח) מקורי692.49כןניסאן אלטימה ש' 16-18פנס איתות למראה ימין - 16

92202G6400(X LINE) 20 - פנס ערפל קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי746.3כן

8115006860V 15 - מקורי2,625.26לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי שמאל

92101H8410V 18 - מקורי2,546.80לאקאיה סטוניק - 18פנס ראשי שמאל

HC3Z15200A19 - ש' 19-22פנס ערפל קדמי ימין F -250 מקורי759.79לאפורד

8983627761

פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 21 

מקורי821.28לאאיסוזו די. מקס ש' - 21(אור יום)

D35409(150) 19 - מקורי6,971.70לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין

81170K0060(רגיל) מקורי4,990.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס ראשי שמאל - 20

92403J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי שמ' פנD מקורי1,604.40כןקאיה סיד

LC3Z13008L(TREMOR) 21 - ש' 19-22פנס ראשי ימין F -250 מקורי12,817.26לאפורד

87614H600019 - מקורי573לאיונדאי אקסנט 19-22פנס איתות למראה שמאל

B1Z0941702C09- מקורי480כןסקודה אוקטביה 09-13(ח) פנס ערפל קדמי ימין

92201Q511020 - מקורי2,289.00כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

D41036(ST STREET) 20 - מקורי6,069.00לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס ראשי שמאל

92208H600019-20 מקורי355כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל קדמי ימין

V1ST941016D12-17 מקורי1,630.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי ימין

92404Q511020 - 'מקורי1,316.10לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ

92501Q501020 - 'מקורי425.7כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס לוח זיהוי אח

9108205300V 19 - 'מקורי2,655.34לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי ימ

8.11E+1818-20 מקורי7,545.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין לד

92201H870021 - מקורי791.4לאקאיה סטוניק - 18פנס ערפל קדמי שמאל

8115006C2021 - מקורי12,062.25כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

811700DP3021 - מקורי5,857.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס ראשי שמאל

92303A851020 - (במגן) 'מקורי503.6כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס איתות שמ' קד

84401FL00018 - ש' - 18פנס איתות למראה ימין XV מקורי390לאסובארו

92402R010021 - 'מקורי2,414.70כןקאיה קרניבל ש' - 21פנס אחורי ימ

87624R000021 - מקורי405.3כןקאיה קרניבל ש' - 21פנס איתות למראה ימין

AH79TO09-11 חליפי464.89כןטויוטה אוונסיס 09-14ציר ימ' למכסה מנוע

AH7HO06-12 4ציר שמ' למכסה מנועD 06-12 'חליפי194.59כןהונדה סיווק ש

AH7TO92-97 חליפי1,299.69לאטויוטה היילקס ש' 92-97מכסה מנוע

AH80HO08- חליפי2,355.39כןהונדה אקורד ש' 08-11מכסה מנוע

AH81ME20 - מכסה מנוע

 GLE קלאס W166  מרצדס

חליפי23,506.02לאש' 15-20

AH81VW03-05 5מכסה מנועD 03-05 'חליפי750.02לאפולקסווגן פולו ש

AH82SU17 - חליפי4,500.61כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מכסה מנוע

AH84BM20 - חליפי7,088.10כןב.מ.וו 120 ש' - 20מכסה מנוע

AH86OP16 - חליפי2,868.73כןאופל אסטרה ש' 16-19מכסה מנוע

AH91HO03-08 ש' 03-08ציר ימ' למכסה מנוע CR-V חליפי132.2כןהונדה

AH92RE04-09 4/5מכסה מנועD 04-09 'חליפי1,018.27כןרנו מגאן ש

AH98VW08-11 חליפי2,104.94כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10מכסה מנוע

79110H600019 - מקורי242כןיונדאי אקסנט 19-22ציר שמ' למכסה מנוע

81190D7100V 15 - מקורי122לאיונדאי טוסון ש' 15-20כבל פתיחה למכסה מנוע

651009963R14-19 מקורי3,568.27לארנו מאסטר ש' 09-22מכסה מנוע



86153H600019-20 מקורי93כןיונדאי אקסנט 19-22פלסטיק טורפדו שמאל

66920S100019 - מקורי465כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20ציר ימ' למכסה מנוע

86150J900018 - מקורי1,277.00לאיונדאי קונה ש' - 18פלסטיק טורפדו

66920L100020 - מקורי499כןיונדאי סונטה ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

V3G082330215- מקורי374לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ציר ימ' למכסה מנוע

81171C100015 - מקורי346.5לאיונדאי סונטה ש' 15-17מוט מכסה מנוע ימין

86150F210019 - מקורי892.5לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20פלסטיק טורפדו

מקורי14,625.95לאשברולט בלייזר - 19מכסה מנוע - 8492234819

5900B11720 - ש' - 20מכסה מנוע ASX מקורי5,290.00כןמיצובישי

86154G200016 - מקורי133לאיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי ימין לפלסטיק טורפדו

79110B200014- מקורי267.1כןקאיה סול ש' 14-18(ח) ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי584.83לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ציר ימ' למכסה מנוע -79134509

B00083138015 - מקורי298.67לאפיג'ו 108 ש' 15-20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי383.21לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23ידית מכסה מנוע - 820027423317

651004703R20 - מקורי3,868.52לארנו גרנד סניק ש' - 20מכסה מנוע

66400CG00022 - מקורי4,459.00כןיונדאי סטאריה ש' - 22מכסה מנוע

66400Q040022 - מקורי7,531.00לאיונדאי באיון ש' - 22מכסה מנוע

535100H010(ח) מקורי451.4כןטויוטה אייגו ש' 12-14מנעול מכסה מנוע -12

668220167R15 - מקורי189.51כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פינה ימין לפלסטיק טורפדו

A118880470017 - מכסה מנוע

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי17,071.69לא-19

V6C0941662C14- 5פנס ערפל קדמי ימיןD 10-17 'מקורי397כןפולקסווגן פולו ש

265553021RV 13-16 '5פנס אחורי שמD 13-19  מקורי338.08כןרנו קליאו

מקורי603.82כןשברולט מאליבו ש' 13-15שפם תחתון פנס אח' ימ' -13 (ח)20809864

34350SMGE0106- 5/3פנס איתות למראה שמאלD 06-12 'מקורי430.45לאהונדה סיוויק ש

26010JG40A09- טרייל ש' 09-10פנס ראשי ימין X מקורי1,470.87לאניסאן

963066878R17 - 4 ש' 17-23פנס איתות למראה שמאלD מקורי217.54לארנו גרנד קופה

92403H651021 - 'מקורי2,829.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי שמ' פנ

269101KA0A10- מקורי389.6לאניסאן ג'וק 10-14תושבת פנס ערפל קדמי ימין

42704908V 19 - מקורי4,243.91כןשברולט ספארק - 19פנס ראשי שמאל

מקורי381.51לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מחזיר אור במגן אחורי ימין - 2580986216

8113002A4010- פנס ראשי ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי1,310.00לא12

3658454P0000015 - (מלבני) מקורי2,700.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס קדמי לד שמאל

V5E6945308A20 - 'מקורי1,065.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ

3565054P0000015-18 מקורי1,531.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי ימין

26060BH10B10- מקורי1,196.36לאניסאן נוט ש' 07-13פנס ראשי שמאל

3512062R6017 - מקורי4,458.20כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ראשי ימין

מקורי195.61לאשברולט בלייזר - 19פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 8429917419

265555M51A01- 'מקורי935.06לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס אחורי שמ' פנ

V5E394170020 - מקורי1,015.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

265505M52A01-03 'מקורי694.62לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס אחורי ימ

92501B2000(ח) מקורי118.3כןקאיה סול ש' 14-18פנס לוח זיהוי אח' -14

V3G0941661J15-19 מקורי618כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל שמאל קדמי

מקורי1,975.96לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס ראשי ימין - 5054656516

מקורי1,324.42כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס אחורי שמ' -9523833812

924021H10013- '5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל אח' ימD מקורי236.3לאקאיה סיד

8117052C8011- מקורי1,829.21כןטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ראשי שמאל



3567062R1100017 - מקורי1,315.30כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס אחורי שמאל חיצוני

V3G5945096F15-19 מקורי1,214.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי ימין חיצוני

260609987R

פנס ראשי שמאל - 20 

(ZEN/INTENSE)20 - מקורי3,529.56לארנו קליאו

מקורי187.44לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס איתות למראה שמאל -817405204011

V3G5945093B15-19 מקורי1,311.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי שמאל פנימי

33500T1GE0113-15  ש' 13-18פנס אחורי ימין תחתון CR-V מקורי1,601.56לאהונדה

V5E4941016A(STYLE) 20 - מקורי5,555.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי ימין

AL189CV21 - חליפי806.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי שמאל

AL189HO12 - 4פנס ערפל קדמי שמאלD 12-17 'חליפי1,456.02לאהונדה סיווק ש

AL189VW15 - פנס ערפל קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי506.02לא15-22

AL193VW17 -  חליפי1,206.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי ימ' חיצוני

AL194HY2X4 18-20 חליפי5,306.02כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי ימין

AL1HY95-97 'חליפי124.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס איתות קד' ימ

AL203VWV 18-20 '5-פנס אחורי ימD 18 'חליפי648.02לאפולקסווגן פולו ש

AL205VWV 15 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי2,106.02לא15-22

AL208HY12 - פנס ערפל קדמי שמאלi20 12-15 חליפי586.02לאיונדאי

AL20HO05-08 חליפי1,224.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08פנס ראשי שמאל

AL211BM13 - 'ש' 13-21פנס אחורי שמ' פנ X3 חליפי986.02לאב.מ.וו

AL212VW(1 דלת מטען ) חליפי980.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 16

AL213HY05- 'חליפי680.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10פנס אחורי ימ

AL213VW16 - חליפי180.02כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL215HO18 - חליפי2,940.00לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי ימין

AL216HO18 - חליפי2,940.00לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי שמאל

AL21DCV 15-17 'חליפי596.02כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

AL21HY00-02 חליפי456.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02פנס ראשי שמאל

AL222BM15 - ש' 13-21פנס ראשי ימין X1 חליפי3,506.02לאב.מ.וו

AL222HO15 - חליפי2,286.02כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי ימין חיצוני

AL223HY19-20 'חליפי1,106.02כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי ימ

AL224HY19 - חליפי1,906.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

AL226AL10 - 'חליפי268.02לאאלפא מיטו 10-16פנס ערפל אח' ימ

AL226HY19 - חליפי1,986.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' ללא לד

AL227DI06-08 חליפי1,486.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL228BM18 - 'ש' 13-21פנס אחורי ימ X3 חליפי1,706.02לאב.מ.וו

AL231TO19 - חליפי1,436.62לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימין תחתון

AL232BM19 - 'חליפי2,506.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי ימ

AL233HO19 - ש' - 19פנס ראשי ימין HRV חליפי5,860.02לאהונדה

AL234HOV 17 - 5פנס ראשי שמאלD 17-22 'חליפי3,586.02לאהונדה סיווק ש

AL241HO1.5L 17- 5פנס ראשי ימין לדD 17-22 'חליפי4,860.02לאהונדה סיווק ש

AL243NI96-98 'חליפי120.02לאניסאן אלמרה  ש'96-00פנס איתות קד' ימ

AL244BM20 - 'חליפי1,799.00לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס אחורי ימ

AL245BM20 - 'חליפי1,799.00לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס אחורי שמ

AL245HY18-20 (במגן) 'חליפי506.02לאיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות ימ' קד

651009542RV 18 - מקורי7,213.10לארנו מגאן סטיישן - 18מכסה מנוע

BCJH5241019 - 4/5ציר ימ' למכסה מנועD -19 'מקורי93.24כןמאזדה 3 ש

MR959617(ח) מקורי187כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ציר שמ' למכסה מנוע 05-10

מקורי164.68לאטויוטה קורולה ש' 08-10כבל פתיחה למכסה מנוע 536301257008-10

V5NA823302G17 - מקורי836לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22ציר ימ' למכסה מנוע

BCJH5242019 - 4/5ציר שמ' למכסה מנועD -19 'מקורי92.3כןמאזדה 3 ש

מקורי3,700.00לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12מכסה מנוע -533014210010



מקורי483.56כןפיג'ו 208 ש' 15-19ציר שמ' למכסה מנוע -967286548015

79110C500015- מקורי477כןקאיה סורנטו ש' 15-20ציר שמ' למכסה מנוע

MN17524108 - מקורי249לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ציר שמ' למכסה מנוע

654707606R17 - 4 ש' 17-23בולם מכסה מנועD מקורי540.43לארנו גרנד קופה

811903X00012- כבל פתיחה למכסה מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי143לא/סטישין

66400F100016- מקורי5,174.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מכסה מנוע

BCKA507S0D(ח) 4D 19 - 4/5פלסטיק טורפדו שמאלD -19 'מקורי429.66כןמאזדה 3 ש

GBFT52410E19 - מקורי151.86לאמאזדה 6  ש' - 19ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי280.39לאסיטרואן קקטוס 15-20ציר ימ' למכסה מנוע -980111388015

8.11E+1507-11 מקורי65לאיונדאי אקסנט ש' 07-11לשונית מכסה מנוע

664001G01007-11 מקורי2,293.90לאקאיה ריו ש' 07-12מכסה מנוע

מקורי187לאפיג'ו 3008 17-21ידית פתיחה למכסה מנוע - 982708598017

מקורי341.37לאסיטרואן C-3 ש' 17-21ציר ימ' למכסה מנוע - 981277848017

V3V082330215- מקורי256לאסקודה סופרב ש' 15-22ציר ימ' למכסה מנוע

55708F401017-19 פלסטיק טורפדו

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,778.63לא22

656014CL5C18 - טרייל ש' 15-23מנעול מכסה מנוע X מקורי448.25כןניסאן

מקורי3,905.27לאסיטרואן C-3 ש' 17-21מכסה מנוע - 982863098017

V5NA823031L20 - מקורי4,363.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מכסה מנוע

BHN9507S017 - 4/5גריל טורפדו שמאלD 13-18 'מקורי370.73כןמאזדה 3 ש

MR473529(ח) ציר שמ' למכסה מנוע -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי472.98כן15

V5H0823031H21 - מקורי4,151.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21מכסה מנוע

מקורי386.92לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר ימ' למכסה מנוע - 8405468418

V3V182353515 - מקורי292לאסקודה סופרב ש' 15-22כבל פתיחה למכסה מנוע

V2G0823301G18 - 5-ציר שמ' למכסה מנועD 18 'מקורי222לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,828.87לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מכסה מנוע 898193817012-16

מקורי5,386.28כןפיג'ו 2008 - 20מכסה מנוע - 983104438020

V5E0823031B17- מקורי4,072.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מכסה מנוע

AL113VW04-חליפי156.02לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL115VWH4 10-13 5פנס ראשי שמאלD 10-17 'חליפי1,306.02לאפולקסווגן פולו ש

AL116FO14- חליפי996.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי שמאל

AL116PE02-05 'חליפי486.02לאפיג'ו  307 ש' 02-05פנס אחורי ימ

AL117CV06-08 'חליפי706.02לאשברולט אפלנדר ש' 06-09פנס אחורי ימ

AL117NI17 - חליפי2,456.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין

AL117VW10 - חליפי2,306.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15פנס ראשי ימין מושחר

AL11IV15 - 'חליפי936.02לאאיווקו  דיילי 15-18פנס אחורי ימ

AL120HY07-08 5פנס ראשי ימיןD 07-12 'ש i30 חליפי1,256.02כןיונדאי

AL124NI17 - חליפי1,586.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי שמאל

AL127NI16 - חליפי1,596.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני שמאל

AL128HY11-13 ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין i35 חליפי120.02לאיונדאי אלנטרה

AL128MAE 4פנס אחורי שמ' 07-08 דגםD 04-09 'חליפי382.13לאמאזדה 3 ש

AL128NI16 - חליפי1,860.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני ימין

AL130PE16 - חליפי3,106.02לאפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי שמאל לד

AL130RER=L 04-  חליפי248.02לארנו קנגו ש' 04-08פנס ערפל קדמי

AL134VW11- חליפי162כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10תומך לפנס ראשי ימין

AL137PE17 - חליפי1,456.02לאפיג'ו 5008 17-21פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

AL138PE17-20 חליפי1,156.02לאפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי שמאל חיצוני

AL140HY

פנס ראשי שמאל (איתות רקע לבן) 09-

חליפי936.02לאיונדאי אקסנט ש' 1007-11

AL141CV16 - חליפי1,456.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ערפל קדמי שמאל לד



AL141MA17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל CX-5 חליפי2,960.02לאמאזדה

AL141RE09-13 חליפי1,206.02כןרנו קנגו 09-18פנס ראשי שמאל

AL144CV16 - 'חליפי860.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי ימ' פנ

AL144KI15-17 חליפי3,480.02לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי שמאל

AL149HY1.6 15-18 חליפי1,106.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

AL152AU13-16 ש' 09-16פנס ראשי ימין Q5 חליפי5,600.02לאאודי

AL153FI07- 'חליפי386.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס לוח זיהוי אח

AL155AU17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' שמ Q5 חליפי1,480.02כןאודי

AL156AU17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' ימ Q5 חליפי1,480.02כןאודי

AL156SE(H4 מושחר) חליפי1,236.02כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי ימין 09-12

AL157VWGTI 09 - 'חליפי596.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי שמ

AL159OP20 - חליפי3,106.02לאאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי שמאל

AL162CVV 15 - 'חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי ימ

AL164KI15-17 חליפי1,906.02לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

68457102AA(RUBICON S) 21 - מקורי3,418.00לאקרייזלר ג'יפ גלדיאטור - 21סורג קדמי

623866492R15- מקורי245.27לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט ימין תחתון לסורג קדמי

V5F0807571C13- (לפנס) מקורי897כןסיאט לאון ש' 12-19שפם שמאל תחתון לסורג

V81A805608C17 - (לפנס) ש' 17-22שפם ימין תחתון לסורג Q2 מקורי360לאאודי

V8P0853651M1QP09- ש' 09-11סורג קדמי A3 מקורי2,035.00לאאודי

V5F0853654D9B9(ח) (FR דגם) מקורי1,007.00כןסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי 16-13

623225FP0A20 - מקורי1,108.18כןניסאן מיקרה - 20תושבת סורג קדמי

מקורי86.52כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -9501992011

863501H50010-11 5/סטיישן ש' 10-12סורג קדמיD מקורי1,408.70כןקאיה סיד

מקורי4,000.00לאלקסוס  RX ש' 08-22סורג קדמי - 531014858112

71150T7JH0015 - ש' 15-18תומך מרכזי לסורג קדמי HRV מקורי1,139.64כןהונדה

623106PA0D(HYBRID) 22 - מקורי1,705.00לאניסאן ג'וק - 20סורג קדמי

623984EA0A14 - מקורי203.34לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי773.71כןשברולט קרוז 08-20סורג קדמי מרכזי-9535291713

7876036000LAX18 - מקורי7,920.20לאסאנגיונג רקסטון - 18סורג קדמי

622541453R22 - מקורי1,283.10לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22סורג קדמי

7450B108V 15 - מקורי3,942.00כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג קדמי

7CV95TZZAE21 - מקורי1,994.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי

מקורי4,442.76לאלקסוס NX ש' 15-23מסגרת ניקל לסורג קדמי - 531217808018

7211254GB0Z7T(ח) 5/4סורג חיצוני 05-07D 05-07 'מקורי524.4כןסוזוקי ליאנה ש

מקורי802לאטויוטה היאס ש' 08-12סורג קדמי -531112638008

V2E0853653E07- סורג קדמי עם תושבות לניקלים

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי1,269.00לא11

V3G0853651BKZ15-19 מקורי1,944.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

62330BG00A09-11 מקורי690.53לאניסאן מיקרה ש' 06-11סורג קדמי שמאל+מסגרת ניקל

62024BJ00H12- (לפנס) ש' 12-21שפם ימין תחתון לסורג  NV 200 מקורי1,023.35כןניסאן

V2G0853651KRYP18-20 5-סורג קדמיD 18 'מקורי1,310.00לאפולקסווגן פולו ש

623109KM0A15- מקורי1,743.91לאניסאן אלמרה ש' 15-17סורג קדמי

V8U094145312-(לפנס) ש' 11-18שפם שמאל תחתון לסורג Q3 מקורי637לאאודי

623104CE1B15- טרייל ש' 15-23סורג קדמי עם חור למצלמה X מקורי2,199.35לאניסאן

מקורי540.03לאשברולט אימפלה ש' 13-18שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 2316420613

623103YU0A17 - מקורי1,924.32לאניסאן סנטרה ש' 17-19סורג קדמי

738314CC1A15 - טרייל ש' 15-23כיסוי לפס ניקל בגג שמאל X מקורי270.01כןניסאן

622786FR0B18 - טרייל ש' 15-23קישוט תחתון לסורג קדמי X מקורי1,432.57כןניסאן



AF179SKV 15-19 חליפי552.5כןסקודה סופרב ש' 15-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF17AL10- 'חליפי1,193.96כןאלפא מיטו 10-16כנף קד' שמ

AF17KI08- '5 ש' 08-09כנף קד' שמD  חליפי1,306.02לאקאיה סיד

AF181MI13- 'כנף קד' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי1,329.05כן16

AF183CV11- 4/5כנף קד' שמ' עם חור לאיתותD 11-17 'חליפי1,094.96כןשברולט סוניק ש

AF185RE07-09 ('אח) 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 07-10  חליפי179.11כןרנו קליאו

AF185VW04- 'חליפי1,712.58כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09כנף קד' שמ

AF186VW10- '5כנף קד' ימD 10-17 'חליפי986.02לאפולקסווגן פולו ש

AF188TO2WD 08-06 חליפי396.2לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF189RE09-11 'חליפי622כןרנו קנגו 09-18כנף קד' ימ

AF18BU12- חליפי797.96כןביואיק לה קרוס ש' 10-15ביטנה לכנף קדמי ימין

AF18LE18-21'ש' 15-23פס קישוט לכנף קד' שמ NX חליפי686.13כןלקסוס

AF192MI21 - חליפי408.48כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תומך לכנף קדמית שמאל

AF192TO03-08 ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי306.02לא08

AF194CV13- חליפי1,153.71כןשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' ימ' ללא חור

AF195FO97-00 'חליפי350כןפורד מונדאו ש' 98-00כנף קד' ימ

AF199MI21 - 'חליפי3,806.30כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף קד' שמ

AF201CV13- 'חליפי1,886.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15כנף קד' שמ

AF202CV13- חליפי917.07כןשברולט אימפלה ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF202HY21 - חליפי1,016.60כןיונדאי אלנטרה ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF202RE14- חליפי1,153.45כןרנו קליאו סטיישן 14-18כנף קדמית ימין

AF202VW09- חליפי286.96כןפולקסווגן גולף ש' 09-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF203TO10- 'כנף קד' שמ

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי901.49כן12

AF205RE10- ('אח) חליפי275.99כןרנו סניק ש' 10-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF205VW11- 'חליפי1,144.50כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כנף קד' שמ

AF209VW97-06 'ש' 97-06כנף קד' ימ LT חליפי350כןפולקסווגן

AF20DCV 15 - חליפי456.02לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF212CV13 - 'חליפי2,657.95כןשברולט אימפלה ש' 13-18כנף קד' שמ

AF214KI

כנף קד' שמ' עם חור לפנס איתות 10-

חליפי1,890.77כןקאיה ספורטג' ש' 1610-12

AF215FO03-08 חליפי197.54כןפורד קונקט ש' 03-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF216CV11 - 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 11-17 'חליפי179.66כןשברולט סוניק ש

AF217CI15- ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי ימין C-1 חליפי453.28כןסיטרואן

AF21CV04-07 'חליפי438.34כןשברולט מאליבו ש' 04-07כנף קד' ימ

AF220BM19 - 'חליפי5,182.59כןב.מ.וו 300 ש' - 19כנף קד' שמ

623104EA1DV 14-16 מקורי1,848.77לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

863511W20012-14 5(ח) סורג קדמי ללא מסגרת ניקלD 12-16 'מקורי353כןקאיה ריו ש

51117383364V 15 - ש' 13-21סורג קדמי ימין X1 מקורי1,281.84לאב.מ.וו

מקורי1,471.00כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13סורג קדמי-11 (ח)735529718

51117383363V 15 - ש' 13-21סורג קדמי שמאל X1 מקורי1,255.41לאב.מ.וו

7804N2(ח) מקורי816.73כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סורג קדמי + סמל 04-08 ברלינגו

מקורי112.71כןטויוטה קורולה ש' 08-10קישוט אפור ימין לסורג קדמי 08-09 (ח)5311212150

מקורי1,208.76לאב.מ.וו X3 ש' 13-21סורג קדמי שמאל ניקל - 5113747866918

V3T0853668B9B914- מקורי768לאסקודה סופרב ש' 13-15סורג קדמי



7804F3

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -98 

מקורי367.17כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04(ח)

623850001R09-   4פס קישוט ניקל לסורג קדמי עליוןD 09-15 'מקורי242.79לארנו פלואנס ש

91121XA21A9E(ח) ש' 08-11סורג קדמי ימין -08 B9 מקורי2,067.00כןסובארו

מקורי3,373.10לאב.מ.וו 300 ש' - 19סורג קדמי - 5113807566519

מקורי228.81כןשברולט טראקס ש' 13-16מסגרת סורג קדמי עליון -9539055113

86350A2000(ח) 5 ש 13-15D/SW 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמיD מקורי1,854.50כןקאיה סיד

5310133A10(KYUSHU) 22 - ש' 19-23סורג קדמי ES מקורי9,689.90לאלקסוס

7804F5(ח) מקורי376.36כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -98

623104HB1B14 - ש' 14-19סורג קדמי ללא חור למצלמה Q50 מקורי3,739.80לאאינפיניטי

5312212180

פס קישוט לסורג קדמי תחתון מרכזי -

מקורי297.36לאטויוטה קורולה ש' 1110-13

V2H6853651CLDB16 - מקורי2,733.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18סורג קדמי

מקורי1,339.50לאב.מ.וו 300 ש' 12-18סורג קדמי ימין ספורט ניקל/שחור -5113726049812

מקורי3,739.31כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18סורג קדמי -531014241016

A167888610019 - ש' -19סורג קדמי GLE V167 מקורי1,980.50לאמרצדס

מקורי317.99כןטויוטה אוונסיס 15-18קישוט תחתון שמאל סורג קדמי -531260503015

531210F02013 - מקורי480כןטויוטה וורסו 13-18ניקל לסורג קדמי תחתון

531170K040(ח) מקורי2,266.76כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי 15-19

מקורי1,740.50לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג קדמי 531125308008-09

V5F0854643GGRU17 - מקורי1,075.00כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת לסורג קדמי

531110DB1017 - מקורי2,584.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19סורג קדמי

531240D49017 - מקורי697.55לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט שמאל לסורג קדמי

531230D37017 - מקורי697.55לאטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ימין לסורג קדמי

7452FF(ח) ש' 05-10סורג קדמי ניקל (תחתון) 05-07  C-4 מקורי378.52כןסיטרואן

מקורי797.22לאלקסוס IS250 ש' 08-20מסגרת לסורג קדמי -531115319008

MU48126913- מקורי37לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תפס למוט מכסה מנוע

מקורי690.5לאפיג'ו 301 ש' 13-18פלסטיק טורפדו ימין - 967883328013

5741052R0000017 - מקורי425.5כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי372.56לאטויוטה RAV-4 ש' - 19כבל פתיחה למכסה מנוע - 536304214019

66400A760016 - מקורי6,214.30לאקאיה פורטה 13-18מכסה מנוע

מקורי156.23לאפיג'ו 3008 17-21מוט מכסה מנוע - 982027748017

79120A760016 - מקורי163.9לאקאיה פורטה 13-18ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי71כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תפס למוט מכסה מנוע - 534520233019

791702P00013 - מקורי2,753.40לאקאיה סורנטו ש' 13-15חיישן מכסה מנוע

534100K37015- מקורי732.7לאטויוטה היילקס ש' 15-21ציר ימ' למכסה מנוע

66400C800015- מכסה מנועi20 15-20 מקורי3,290.00כןיונדאי

79110H800017 - 5ציר שמ' למכסה מנועD/4D 17-22 'מקורי116.9לאקאיה ריו ש

7405A85721 - מקורי1,949.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פלסטיק טורפדו

79120H840018 - מקורי146.1לאקאיה סטוניק - 18ציר ימ' למכסה מנוע

79110C700015- ציר שמ' למכסה מנועi20 15-20 מקורי267כןיונדאי

79120C1000(ח) מקורי466לאיונדאי סונטה ש' 15-17ציר ימ' למכסה מנוע-15

79110C100015-מקורי69לאיונדאי סונטה ש' 15-17(ח) ציר שמ' למכסה מנוע

81130A761016 - מקורי184.9לאקאיה פורטה 13-18מנעול מכסה מנוע

KD5352420A12- ש' 12-16ציר שמ' למכסה מנוע CX-5 מקורי88.36לאמאזדה

מקורי377.55לאטויוטה פריוס ש' 16-20ציר שמ' למכסה מנוע-534204713016

V3V0823529FV 15 - מקורי230כןסקודה סופרב ש' 15-22כבל פתיחה למכסה מנוע

KT4Z16612B19 - מקורי8,107.83לאפורד אדג' ש' - 19מכסה מנוע

מקורי106.97לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר שמ' למכסה מנוע -898104100212

57311AG010(ח) מקורי187כןסובארו פורסטר ש' 09-12יח' נגדית למנעול מכסה מנוע -09



86150A6000(ח) פלסטיק טורפדו -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי199כן/סטישין

81130C801016- קרוס 16-18מנעול מכסה מנוע i20 מקורי411לאיונדאי

מקורי169.68לאטויוטה אוונסיס 15-18ציר ימ' למכסה מנוע -534100508015

60170TM8A00ZZ(ח) מקורי282.56כןהונדה אינסייט 09-14ציר שמ' למכסה מנוע

66400F200016- מקורי2,728.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מכסה מנוע

B45A52420A13- 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 13-18 'מקורי113.93לאמאזדה 3 ש

5908A25818 - מנעול מכסה מנוע

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי479כן21

BBM456770B(ח) 4/5גומי אטימה מכסה מנוע -09D 09-13 'מקורי222כןמאזדה 3 ש

פס קישוט ניקל למכסה מנוע - 757706005214

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,593.87לא21

AL282TO19 - '4פנס אחורי שמ' פנD 19 - 'חליפי1,640.02לאטויוטה קורולה ש

AL283TOV 18 - 'חליפי306.02כןטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' שמ

AL285HO96-00 '4שפם תחתון פנס אח' שמD 96-00 'חליפי134.66כןהונדה סיוויק ש

AL285HY09-11 (איתות רקע לבן) חליפי986.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11פנס ראשי ימין

AL288SZ08- 4/5פנס ראשי ימיןD 08-14 'ש SX4  חליפי1,306.02לאסוזוקי

AL292SK17 - 'חליפי1,068.02כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL299MA06-07 'חליפי168.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי שמ' פנ

AL302MA11- חליפי680.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס אחורי שמ' אדום

AL304CI97- חליפי396.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס ראשי שמאל ברלינגו

AL305CV08- (בכנף) חליפי68.02לאשברולט קרוז 08-20פנס צד קדמי שמאל

AL305TO5D 19 - '5פנס אחורי שמD/SW 19 - 'חליפי3,506.02לאטויוטה קורולה ש

AL306PE08- חליפי1,206.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12פנס ראשי שמאל

AL307PE08-10 חליפי1,206.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12פנס ראשי ימין

AL311NI08-09 חליפי1,596.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL312TO13-15- 'חליפי706.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ

AL314VW15-חליפי186.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL316SZ13 - 'קרוסאובר 13-16פנס אחורי שמ' פנ SX4 חליפי756.02לאסוזוקי

AL318TOV 21 - 'חליפי2,306.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ

AL326HO03-05 חליפי1,806.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס ראשי ימין

AL328VO05-08 ש' 05-08פנס ראשי שמאל S40 חליפי1,306.02לאוולוו

AL332MI90-97 'ש' 89-96פנס איתות שמ' במגן קד L200 חליפי84.02לאמיצובישי

AL335HO96-00 '4פנס אחורי ימ' פנD 96-00 'חליפי395.83לאהונדה סיוויק ש

AL337BM06- ש' 05-09פנס ערפל קדמי ימין X3 חליפי281.95לאב.מ.וו

AL338SU5D 08 -ש' 08-13פנס אחורי ימ'  חיצוני B3 חליפי756.02כןסובארו

AL341SU

 5D/4D- מחזיר אור שמאל במגן אחורי

חליפי116.02לאסובארו B4 ש' 1009-14

AL346BM

פנס ערפל קדמי שמאל E90/91 דגם  -

חליפי360.02לאב.מ.וו 300 ש' 1009-11

AL346TOV 15 - חליפי2,160.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי שמאל

AL353BM08- חליפי506.02לאב.מ.וו 500 ש' 08-11פנס ערפל קדמי ימין

AL364AU08- (במגן) 'ש' 08-14פנס איתות ימ' קד Q7 חליפי436.02לאאודי

AL366HO5D 06-12 5/3פנס ראשי ימיןD 06-12 'חליפי956.02לאהונדה סיוויק ש

AL366SU5D/4D 10- ש' 09-14מחזיר אור במגן אחורי ימין B4 חליפי98.02לאסובארו

AL371HO09-10 4פנס ראשי שמאלD 06-12 'חליפי1,360.02כןהונדה סיווק ש

AL375HO06-07 'חליפי886.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס אחורי ימ

AL378AU15 - 'ש' 11-18פנס אחורי ימ Q3 חליפי1,586.02לאאודי

5310152450V 13 - מקורי1,143.07לאטויוטה וורסו 13-18סורג קדמי

863611C31006-09 מקורי101לאיונדאי גטס ש' 06-09סורג קדמי חיצוני



531210K47012- מקורי2,200.00כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קישוט מסגרת לסורג קדמי

מקורי1,423.00כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19סורג קדמי פנימי - 531140253019

5311102C8119 - 5סורג קדמיD/SW 19 - 'מקורי1,998.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי282.86כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח משקפיים קדמי ימין - 532130221019

V5F0853654H9B917 - מקורי1,270.00לאסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

55372919AD16 - (לפנס) מקורי524.7לאדודג' ראם 12-19שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי7,522.50לאשברולט סילברדו 13-19סורג קדמי -2333529915

V575854643C041

מסגרת ניקל לסורג קדמי - 20 (קופרה) 

מקורי1,306.00כןסיאט אטקה ש' 16-21(ח)

V5E0807724A17- מקורי138כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך ימין לסורג קדמי

71125TL0G01

פס קישוט אמצעי שמאל סורג קדמי08-

מקורי234.81כןהונדה אקורד ש' 0908-11

GML550B51B

קישוט עליון מרכזי שמאל לסורג קדמי - 

17 (ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי77.41כן18

620722847R(ח) 5קישוט שחור סורג קדמי -13D 13-19  מקורי175.47כןרנו קליאו

V6V08536779B9

סורג מגן קדמי (ללא חור למצלמה) 15-

מקורי234לאסקודה פביה ש' 1715-21

91121SG03013-15-מקורי2,024.00לאסובארו פורסטר 13-18סורג קדמי פנימי +ניקל

865520X200(ח) ש' 08-14שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -08 i10 מקורי121כןיונדאי

V6J0854643KGRU15 - מקורי1,619.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16מסגרת לסורג קדמי לצבע

V5E0853761C2ZZ17 - (ניקל) מקורי787לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

DD2K50B31

קישוט מרכזי אמצעי (עליון) ניקל לסורג 

מקורי191.76כןמאזדה CX-3 ש' 17-21קדמי 17-18

B63B50B5117 - 4/5קישוט עליון שמאל לסורג קדמיD 13-18 'מקורי118.12כןמאזדה 3 ש

מקורי71.59לאשברולט ספארק 15-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 9524179115

91122FJ00013- מקורי1,080.00לאסובארו אימפרזה 13-16סורג קדמי

מקורי568.76לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ניקל לסורג קדמי- 967763828009-12

V5FA807889B20 - (לפנס) מקורי240כןסיאט לאון ש' - 20שפם שמאל תחתון לסורג

DA6J5071XA

סורג קדמי עם חורים לקישוט  15-19 

5D4D/5D 15-21 'מקורי982.26לאמאזדה 2 ש

DG8M50B4X

קישוט שחור לסורג קדמי ימין  15-19 

מקורי147.25כןמאזדה 2 ש' 4D/5D 15-21(ח)

B63B5071717 - 4/5תומך עליון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי291.59כןמאזדה 3 ש

מקורי3,200.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22סורג קדמי - 15612170217

DN2W50B4119 - ש' 17-21פס קישוט תחתון ימין לסורג קדמי CX-3 מקורי49.01כןמאזדה

DN2W50B31

פס קישוט תחתון מרכזי לסורג קדמי - 

מקורי80.55כןמאזדה CX-3 ש' 1917-21

GSH7507J0D19 - מקורי633.14כןמאזדה 6  ש' - 19קישוט ניקל ימין לסורג קדמי

V8T094302109- 'ש' 09-16פנס לוח זיהוי אח Q5 מקורי223לאאודי

מקורי765.3לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ערפל קדמי ימין - 832023600018

92101G640021 - פנס ראשי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,585.60לא

811100E53021 - מקורי16,015.21לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי ימין לד

87624G601021 - פנס איתות למראה ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי459.6כן

8114533A20V 18 - מקורי5,068.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

92405A8000V 16 - מקורי173.7לאקאיה אופטימה ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92201G650021 - פנס ערפל קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי746.3לא



819200H03022 - ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל X מקורי207.83כןטויוטה אייגו

817300H02022 - (בכנף) ש' - 22פנס צד קדמי ימין = שמאל X מקורי162.28כןטויוטה אייגו

92201R200022 - מקורי2,609.70לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל קדמי שמאל

8.16E+7515 - מקורי2,547.35כןטויוטה היילנדר 15-20פנס אחורי חיצוני שמאל

265503VA0A14 - מקורי1,184.66לאניסאן נוט ש' 14-17פנס אחורי ימ' לד

92404R200022 - 'מקורי5,980.80לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי ימ' פנ

92102A235013 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי ימיןD מקורי3,876.20לאקאיה סיד

84912SJ090V 19 - 'מקורי2,057.00לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי שמ

92201G6600(X LINE) 21 - פנס ערפל קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי746.3כן

8117016830(ACTIVE) 22 - מקורי8,844.14לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס ראשי שמאל

92403J900018-20 'מקורי1,564.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

8355A11020 - ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין ASX מקורי336כןמיצובישי

8115016840

פנס ראשי שמאל - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי11,151.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

A117906990017 - פנס ראשי ימין

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי11,715.22לא13-19

92201Q5010 20 - מקורי661.9לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

81110YP38020 - מקורי9,883.97לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי ימין

92404DB20022- 'מקורי3,470.90לאקאיה נירו פלוס - 22פנס אחורי ימ' פנ

92501J910018-20 'מקורי487כןיונדאי קונה ש' - 18פנס לוח זיהוי אח

3560453RV0000V 17 -19 'מקורי2,626.00כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס אחורי שמ

92406R000021 - 'מקורי511.3לאקאיה קרניבל ש' - 21פנס ערפל אח' ימ

92102J700122 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי ימיןD מקורי4,789.60לאקאיה סיד

265555FA0A20 - 'מקורי872.66כןניסאן מיקרה - 20פנס אחורי שמ

92102AT00023 - מקורי7,693.70לאקאיה נירו 16-23פנס ראשי ימין

92406AT00023 - 'מקורי2,057.80לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל אח' ימ

92102F100119 - מקורי5,569.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי ימין

84001AJ05110- ש' 09-14פנס ראשי שמאל B4 מקורי1,988.00לאסובארו

33100T1GG7116- ש' 13-18פנס ראשי ימין CR-V מקורי4,661.24לאהונדה

26010BH10B10- מקורי1,215.06לאניסאן נוט ש' 07-13פנס ראשי ימין

922013X01011-13 ש' 11-15פנס ערפל קדמי שמאל i35 מקורי595לאיונדאי אלנטרה

260607108R20 - מקורי3,919.22לארנו קולאוס - 20פנס ראשי שמאל

26550AU30A(ח) מקורי913.11לאניסאן פרימרה ש' 02-08פנס אחורי ימ' 02-08

55112819AF18 - מקורי8,487.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פנס ראשי שמאל

V658945096V 19 - 'מקורי1,069.00כןסקודה סקאלה - 19פנס אחורי ימ

265509761R(ZEN) 20- מקורי695.68לארנו קליאו - 20פנס אחורי ימ' חיצוני

B6A558990A08- (5 מקומות) מקורי1,411.87לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ערפל קדמי שמאל

924012V12011- מקורי929לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס אחורי שמ'+איתות

26550JD80008- (מושלם) 'מקורי365.81לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי ימ' פנ

924062V00011- 'מקורי343לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ערפל אח' ימ

261504122R

פנס ערפל קדמי ימין - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי909.14לארנו קליאו

V3G1941036P20 - מקורי5,793.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי ימין

מקורי1,040.30לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' סטיישן -9513558413

26550BR01A10 -'מקורי550.18כןניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי ימ' פנ

מקורי5,421.25לאב.מ.וו 120 ש' 12-14פנס ראשי שמאל קסנון + לד - 6311729691312

GSJ15126YA19 - 'ש' 17-22פנס לוח זיהוי אח CX-5 מקורי141.48כןמאזדה

פנס אחורי שמ' -13 (5 דלתות)8156102740

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,064.76לא15

924052P540(ח) מקורי962כןקאיה סורנטו ש' 13-15פנס אחורי שמ' פנ' -13



26060JX30A12- ש' 12-21פנס ראשי שמאל  NV 200 מקורי1,515.13לאניסאן

260602439R(INTENSE) 22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD מקורי4,033.57לארנו גרנד קופה

V2GA949102A20 - מקורי190כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס איתות למראה ימין

92405A410013 - 'מקורי611.3כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ

924012R00009-11 '5פנס  אחורי שמD 07-12 'ש i30 מקורי1,140.00לאיונדאי

V3V1941016D20 - מקורי5,836.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי ימין לד

33200T5AG0115- מקורי1,916.34לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס בגריל ימין קדמי

B0J9511604D 19 - '4/5פנס אחורי שמD -19 'מקורי1,912.37לאמאזדה 3 ש

260103821R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי8,551.07לארנו גרנד קופה

84912AJ1204D 10- 'ש' 09-14פנס אחורי שמ B4 מקורי1,772.00כןסובארו

924050X10011- 'ש' 08-14פנס ערפל אח' שמ i10 מקורי121לאיונדאי

B0J9511504D 19 - '4/5פנס אחורי ימD -19 'מקורי1,912.37לאמאזדה 3 ש

AL246TO19 - 4פנס ראשי ימיןD 19 - 'חליפי5,355.00כןטויוטה קורולה ש

AL248SZ06-10 חליפי1,206.02כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ראשי ימין

AL248TO10- חליפי836.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס ראשי ימין

AL251VW

מחזיר אור במגן אחורי שמאל פנימי - 

חליפי145.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 2217-22 (אולספייס)

AL253KI11-14( 2 מנורות) 5פנס ערפל קדמי ימיןD 11-16 חליפי1,106.02לאקאיה פיקנטו

AL254TO15-חליפי1,456.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס איתות ימין במגן

AL255SK13-16 חליפי486.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL259SZ06-11  (3 דלתות) חליפי1,360.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי ימין

AL263SK08- 'חליפי620.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס אחורי ימ

AL265NI99-00 'חליפי148.02לאניסאן אלמרה  ש'96-00פנס איתות קד' שמ

AL267SU18 - ש' - 18פנס אחורי שמאל חיצוני XV חליפי1,356.02לאסובארו

AL271SU19 - חליפי4,806.02לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל

AL271TO5D 15 - 'חליפי1,086.02לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי שמ

AL273SUV 19 - 'חליפי1,680.02לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי ימ

AL274TO12 -'חליפי348.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14פנס אחורי ימ

AL277HO96-00 '4פנס אחורי ימD 96-00 'חליפי396.02לאהונדה סיוויק ש

AL278SK13 - חליפי3,806.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי שמאל קסנון

AL27SK>00 'חליפי108.26לאסקודה אוקטביה ש' 97-00פנס איתות קד' שמ

AL280HY09-11 5פנס ראשי ימיןD 07-12 'ש i30 חליפי1,306.02כןיונדאי

AL281SK13 - חליפי92.02כןסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL283SU15- חליפי1,486.02לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

AL285TO21 - 'חליפי3,960.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי ימ' פנ

AL286TO21 - 'חליפי3,960.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי שמ' פנ

AL293HO92-95 4פנס ראשי ימיןD 92-95 'חליפי486.57כןהונדה סיוויק ש

AL298MA06-07 'חליפי168.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי ימ' פנ

AL29HY(לבן) חליפי820.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פנס ראשי שמאל 03-06

AL301SU(crosstrek) V 18 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ XV חליפי1,986.02לאסובארו

AL304TO17 - 'חליפי2,408.40לאטויוטה היילנדר 15-20פנס אחורי ימ

AL311CI97-05 'חליפי320.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס אחורי שמ

AL314CI97- חליפי436.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס ראשי ימין פרטנר

AL315CI98- חליפי306.02לאסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פנס ראשי שמאל

AL319TOV 21 - 'חליפי2,306.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

AL321TOV 21 - 'חליפי2,306.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

AL324VW14 - 5פנס ראשי + מנוע שמאלD 10-17 'חליפי1,248.02לאפולקסווגן פולו ש

AF222BM19 - חליפי995כןב.מ.וו 300 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF223CI09 - חליפי373.5כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ביטנה לכנף קדמי שמאל



AF223KI-09 חליפי286.02לאקאיה ריו ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF224TO12- 'חליפי776.12כןטויוטה קאמרי ש' 12-14כנף קד' שמ

AF225CI09-10 ש' 09-11ביטנה לכנף קדמי ימין C-5 חליפי302.96כןסיטרואן

AF225TO12 -  'חליפי776.12כןטויוטה קאמרי ש' 12-14כנף קד' ימ

AF225VW10- 5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 10-17 'חליפי451.92כןפולקסווגן פולו ש

AF226FO07-10 (ללא איתות) 'חליפי586.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13כנף קד' ימ

AF226KI16- חליפי1,692.37כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף קדמית שמאל

AF227TO12- 'חליפי967.61כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' שמ

AF22TO13 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי612כן15

AF230CV18 - 'חליפי3,206.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף קד' ימ

AF231CI05- חליפי408.75כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF232VW

ביטנה לכנף קדמי ימין קדמי (קטנה) -

חליפי286.02לאפולקסווגן גולף ש' 0909-13

AF233TO01-05 'ש' 01-05כנף קד' ימ RAV-4 חליפי586.02לאטויוטה

AF234HY14-ש' 14-19כנף קד' ימ'  ללא חור לאיתות i10 חליפי1,350.30כןיונדאי

AF234TO15 - חליפי685.63כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF234VW11- חליפי932.21כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF236CV15 - (מושלמת) חליפי210.4כןשברולט ספארק 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF238CV15 - 'חליפי1,506.02לאשברולט ספארק 15-18כנף קד' ימ

AF23TO(חשמלי) חליפי2,952.92כןטויוטה פריוס ש' 16-20כנף קד' ימ' - 20

AF240CV15 - חליפי960.41כןשברולט סילברדו 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF240FO09- 'חליפי829.33כןפורד פיאסטה ש' 09-12כנף קד' שמ

AF242VW15- 'חליפי2,508.76כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כנף קד' ימ

AF244HO99-00 '4כנף קד' ימD 96-00 'חליפי706.02לאהונדה סיוויק ש

AF244TO09 - 'חליפי436.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף קד' ימ

AF245TOV 20 - ביטנה לכנף קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי814.22כן22

AF248HO01-04 '4כנף קד' שמD 01-06 'חליפי706.02לאהונדה סיווק ש

AF24DCV 15 - 'חליפי746.37כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' שמ

AF252TO20 - חליפי842.35כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

AF252VW13-16 חליפי317.3כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי ימין קדמי

AF255HY06- חליפי560.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12כנף קד' שמ' בלי חור

AF255TO19 - '5כנף קד' שמD/SW 19 - 'חליפי3,098.88כןטויוטה קורולה ש

AF258VW10 - חליפי291.55כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AL165CV16-18 'חליפי2,306.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי שמ

AL16BU10- חליפי4,168.53לאביואיק לה קרוס ש' 10-15פנס ראשי ימין

AL16HY4/5 98-99 חליפי586.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס ראשי שמאל

AL173KI20 - חליפי268.02לאקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL175CI05-07-ש' 05-10פנס ערפל אח' ימ' לבן  C-4 חליפי148.02לאסיטרואן

AL17CV07- פנס ראשי ימין

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי1,106.02לא

AL180TO17 - חליפי2,106.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל

AL186VW12 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי1,986.62לא22

AL18HY4/5D 98-99 'חליפי96.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס איתות קד' שמ

AL193TO16- ש' 13-18פנס אחורי שמאל חיצוני לד RAV-4 חליפי996.02לאטויוטה

AL195CI09- ש' 09-11פנס ערפל קדמי שמאל C-5 חליפי463.96לאסיטרואן

AL196CI18 - חליפי2,540.02לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי שמאל



AL201HO15 - ש' 15-18פנס ראשי שמאל HRV חליפי3,906.02לאהונדה

AL201TO16 - ש' 13-18פנס אחורי ימ' לד RAV-4 חליפי996.02לאטויוטה

AL202HO18 - 4פנס אחורי שמאל חיצוניD -18 'חליפי1,506.02לאהונדה סיווק ש

AL202VW11- 'חליפי856.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי ימ

AL206VW18 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי2,036.02כן22

AL207HY16-18 חליפי2,506.02לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל לד

AL209BM15 - חליפי256.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס אור יום קדמי ימין

AL210HO02-07 חליפי556.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08פנס אחורי ימ' א/ל

AL211HO02-07  'חליפי506.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08פנס אחורי שמ

AL212BM13 - 'ש' 13-21פנס אחורי ימ' פנ X3 חליפי986.02לאב.מ.וו

AL213CI19 - 'חליפי806.02לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס אחורי שמ

AL215HY19 - 'חליפי1,468.02כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי ימ

AL218HO15 - חליפי2,286.02כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי שמאל חיצוני

AL218NI11- 'חליפי486.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס אחורי שמ

AL218TO09-11 חליפי1,486.02כןטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי ימין

AL219VW07 - 'פנס אחורי שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי540.02לא11

AL221BM12 - חליפי1,560.02לאב.מ.וו 120 ש' 12-14פנס אחורי שמ' לד

AL227TO10- חליפי96.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL229HY05-08  חליפי986.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10פנס ראשי ימין

AL246HY18-20 (במגן) 'חליפי506.02לאיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות שמ' קד

AL247TO17-19 'פנס אחורי חיצוני שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי1,506.02כן22

AL250HY19 - חליפי4,806.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' עם לד

מקורי567לאטויוטה אוונסיס 09-14פס קישוט עליון לסורג קדמי (ניקל)-531210505012

מקורי1,297.30לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי -160835428012

71190TF000009- (לפנס) מקורי307.89לאהונדה ג'אז ש' 09-11שפם שמאל תחתון לסורג

622238779R14- (סטיישן) 3/5שפם שמאל תחתון לפנסD/CW 10-16 'מקורי1,148.28לארנו מגאן ש

מקורי1,771.51לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט תחתון סורג קדמי -967760358012

86350C501015-17 מקורי4,034.00לאקאיה סורנטו ש' 15-20סורג קדמי

V575807889A20 - (לפנס) מקורי277כןסיאט אטקה ש' 16-21שפם שמאל תחתון לסורג

5312405020

פס קישוט לסורג תחתון שמאל (ניקל) 

מקורי206.26לאטויוטה אוונסיס 1209-14-

מקורי246.89לאפיג'ו 208 ש' 12-14תומך לפנס ערפל (סט ימין+שמאל) -160739858012

מקורי4,038.71לאשברולט ספארק - 19מסגרת ניקל לסורג קדמי - 4267311319

7212177KA0000(ח) מקורי259.8כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כיסוי עליון לסורג קדמי - 13

86350A260016 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמיD מקורי1,589.60לאקאיה סיד

מקורי1,281.84לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג קדמי שמאל - 5113735482315

71122TF0J01(ח) מקורי1,110.17כןהונדה ג'אז ש' 09-11קישוט סורג קדמי -09

מקורי5,049.98כןשברולט טראוורס 17-23סורג קדמי מושלם 8492427617-21

71128SWWG01ZC09- ש' 08-12סורג קדמי CR-V מקורי1,237.89לאהונדה

86350D401016- מקורי3,290.90כןקאיה אופטימה ש' 16-20סורג קדמי

V6F0853654F9B921 - מקורי756לאסיאט איביזה  ש' 17-22סורג קדמי

סורג קדמי שחור -531016066109

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי955לא13

מקורי7,510.27לאשברולט סילברדו 13-19סורג קדמי - 15 (LT) דאבל קבינה23335298

86574F100016 - מקורי219.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי ימין



מקורי2,498.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג קדמי 16- 531125305113

91088527009K8319 - מקורי4,256.35לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סורג קדמי עם ניקל

86350A781016 - מקורי1,589.60כןקאיה פורטה 13-18סורג קדמי

71124SMGE5106- 5/3תומך ימין לסורג קדמיD 06-12 'מקורי130לאהונדה סיוויק ש

86353H900017 -  5כיסוי עליון לסורג קדמיD/4D 17-22 'מקורי205.8לאקאיה ריו ש

863501YBA0(ח) 3סורג קדמי - 15D 13-16 מקורי1,220.20כןקאיה פיקנטו

AH102CV13 - חליפי701.13כןשברולט אימפלה ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע

AH102RE09-  4מכסה מנועD 09-15 'חליפי1,346.02לארנו פלואנס ש

AH110CV18 - חליפי7,456.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מכסה מנוע

AH110KI11 - 5ציר שמ' למכסה מנועD 11-16 חליפי127כןקאיה פיקנטו

AH110RE09 - 4ציר ימ' למכסה מנועD 09-15 'חליפי196.02לארנו פלואנס ש

AH110TO18 - חליפי244.8כןטויוטה קאמרי ש' - 18ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי8,028.10כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מכסה מנוע - 231673720

60100T7AG00ZZ19 - ש' - 19מכסה מנוע HRV מקורי6,320.61לאהונדה

7405A55614 -19 מקורי109לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פלסטיק טורדו ימין

מקורי370.14כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע - 220695520

מקורי876.82כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מנעול מכסה מנוע - 235091920

V5E3823531A20 - מקורי217לאסקודה אוקטביה ש' - 20כבל פתיחה למכסה מנוע

BHN956720B(ח) 4/5כבל פתיחה למכסה מנוע -13D 13-18 'מקורי186.9לאמאזדה 3 ש

מקורי1,807.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12מכסה מנוע -533014706009

60100TZA000ZZ20 - מקורי5,565.10כןהונדה ג'אז ש' - 20מכסה מנוע

מקורי487.68לאפורד פומה ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע - 239642021

DA6T52410A15- 4ציר ימ' למכסה מנועD/5D 15-21 'מקורי141.99כןמאזדה 2 ש

מקורי102.43כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10מנעול מכסה מנוע 05-08 (ח)96617867

79110G300018 - ציר שמ' למכסה מנועi30 - 18 מקורי41לאיונדאי

538660D17014-16  מקורי369.65לאטויוטה יאריס ש' 14-19המשך פלסטיק טורפדו ימין

861798050ELP21 - ש' - 21מכסה מנוע U5 מקורי8,157.33לאאיוויז

553000121AADYJ23 - מקורי8,339.56לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23מכסה מנוע

68360786AE20 - מקורי14,168.00לאדודג' ראם - 20מכסה מנוע

5032053300C1522- ש' - 22מכסה מנוע C מקורי5,473.20לאג'ילי גיאומטרי

53395K0010(HYBRID) 20 - מקורי209.32לאטויוטה יאריס ש' - 20גומי למכסה מנוע

60100T5AG00ZZ15- מקורי2,980.97לאהונדה ג'אז ש' 15-19מכסה מנוע

מקורי4,848.01לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מכסה מנוע -980157148014

5.33E+17521 - מקורי8,522.00כןטויוטה היילנדר - 21מכסה מנוע

53410F401017 - ציר ימ' למכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי450לא22

5342002800V 19 - 4ציר שמ' למכסה מנועD 19 - 'מקורי346.09לאטויוטה קורולה ש

מקורי292.08כןשברולט קרוז 08-20מנעול מכסה מנוע 08-12 (ח)96987051

533930K04120 - מקורי1,284.70לאטויוטה היילקס ש' 15-21תושבת פס קישוט למכסה מנוע

מקורי655.81לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22ציר שמ' למכסה מנוע - 534201613022

מקורי16,091.44לאטויוטה BZ4X ש' - 22מכסה מנוע - 533014216022

מקורי1,036.86לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למכסה מנוע ניקל - 898269566012

811304D000(ח) מקורי158.7כןקאיה קרניבל ש' 07-10מנעול מכסה מנוע 07-10

5908A223(ח) מנעול מכסה מנוע -13

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,106.35כן15

57260AL01A9P20 - מקורי596לאסובארו איבולטיס - 20ציר שמ' למכסה מנוע

791104D000(ח) מקורי175כןקאיה קרניבל ש' 07-10ציר שמ' למכסה מנוע -07



מקורי240כןאלפא מיטו 10-16ציר ימ' למכסה מנוע -10 (ח)50508688

92201B901014 - ש' 14-19פנס תאורת יום לד i10 מקורי1,615.64לאיונדאי

V5N0943021A13-16 'מקורי77כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס לוח זיהוי אח

92202B901014 - ש' 14-19פנס תאורת יום לד i10 מקורי6,464.61לאיונדאי

8330B21420 - 'מקורי2,344.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי ימ

V5F994509614 - מקורי1,034.00לאסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17פנס אחורי ימ' חיצוני

3567051K1009- 'מקורי1,727.40לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס אחורי שמ

8351A09520 - מקורי923כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

V5E094910113- מקורי165כןסקודה אוקטביה 13-16פנס איתות למראה שמאל

52145170V 16 - מקורי1,460.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי שמאל

8301D157V 15 - מקורי13,136.00כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי שמאל

V575945308B(ח) מקורי987לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי ימ' פנ' - 16

מקורי112.71לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 898395031021

3641084M0000016 - (בכנף) מקורי77.6כןסוזוקי סלריו 16-18פנס צד קדמי ימין = שמאל

V8V0941774Cש' 12-19פנס ראשי ימין לד - 17 ספורטבק A3 מקורי10,950.00לאאודי

84501VA00020 - מקורי2,649.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי304.92לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס איתות למראה שמאל - 5116987912720

52007770V 15 - 3פנס ערפל קדמי שמאלD 08-20 500 מקורי648לאפיאט

8301C995V 18 - מקורי1,704.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל

265556PA0A20 - 'מקורי1,137.60כןניסאן ג'וק - 20פנס אחורי שמ

260101331R13- 4פנס ראשי ימיןD 09-15 'מקורי1,483.69לארנו פלואנס ש

923042P000(ח) מקורי135.5כןקאיה סורנטו ש' 10-12פנס צד קדמי ימין(בכנף) -10

V8R094509509- ש' 09-16פנס אחורי שמ' תחתון Q5 מקורי1,111.00לאאודי

68446839AEV 20 - 'מקורי8,200.00לאדודג' ראם - 20פנס אחורי שמ

V5E0941701D13- מקורי501לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי שמאל ניקל

52154467

 ICON,LA) 21 - 'פנס אחורי שמ

(PRIME21 - 'מקורי1,123.00לאפיאט 500 ש

V57594510516 - מקורי113כןסיאט אטקה ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3570286R0019 - 'מקורי1,382.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי שמ' פנ

מקורי3,323.86לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי שמ' - 6321742044919

924051G60009-11 'מקורי518לאקאיה ריו ש' 07-12פנס ערפל אח' שמ

V4M094509617-19 ש' 15-21פנס אחורי ימין תחתון Q7 מקורי1,479.00לאאודי

מקורי21,663.89לאב.מ.וו X6 ש' - 20פנס ראשי ימין - 6311985041820

925011G0004/5D 07- 'מקורי50.2לאקאיה ריו ש' 07-12פנס לוח זיהוי אח' שמ

A1668200759(GLE X166) 15 - פנס ראשי שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,483.61לאש' 15-21

AH111CV13 - חליפי9,806.02לאשברולט טראוורס 13-16מכסה מנוע

AH112CV15 - חליפי7,464.59כןשברולט סילברדו 13-19מכסה מנוע

AH115MI08- 4מנעול מכסה מנועD 08-15 'חליפי155.2כןמיצובישי לנסר ש

AH117SK08- חליפי451.92כןסקודה פביה ש' 08-14פס קישוט ניקל למכסה מנוע

AH118IS12 - חליפי814.04כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט למכסה מנוע ניקל

AH119FI07- חליפי1,275.85כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מכסה מנוע

AH121RE(ZEN/INTENSE) 20 - חליפי4,358.42כןרנו קליאו - 20מכסה מנוע

AH124HY15 - חליפי2,251.51כןיונדאי סונטה ש' 15-17מכסה מנוע

AH124KI13 - חליפי1,015.92כןקאיה פורטה 13-18פלסטיק טורפדו

AH127MI20 - חליפי3,424.96כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מכסה מנוע

AH12NI06-11 חליפי885.05כןניסאן מיקרה ש' 06-11מכסה מנוע

AH131SK17 - חליפי389.06כןסקודה קודיאק ש' 17-22משכך רעשים למכסה מנוע

AH132TO20 - חליפי4,182.85כןטויוטה יאריס ש' - 20מכסה מנוע

AH133MA07-11 5ציר ימ' למכסה מנועD 07-14 'חליפי96.75כןמאזדה 2 ש

AH139SZ11 - חליפי1,659.68כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מכסה מנוע



AH13VO18 - ש' 18-21מכסה מנוע XC-60 חליפי13,539.68כןוולוו

AH141SZ17 - חליפי2,357.73כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מכסה מנוע

AH150PE16 - חליפי5,106.02לאפיג'ו 2008 13-19מכסה מנוע

AH15CV07-10 מכסה מנוע

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי874.21כן

AH15VW08- מכסה מנועCC 08-11 'חליפי2,834.28כןפולקסווגן פאסט ש

AH163NI14-16 חליפי3,206.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20מכסה מנוע

AH168MA13- ציר ימ' למכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי69.66כן18

AH170MA10-11 חליפי120.02לאמאזדה 5 ש' 10-18ציר שמ' למכסה מנוע

AH17CH17 - חליפי4,942.75כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מכסה מנוע

AH180FO11- מכסה מנוע

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,325.80כן

AH185FO13- חליפי2,955.90כןפורד פיאסטה ש' 13-18מכסה מנוע

AH188FO11- חליפי150.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14ציר שמ' למכסה מנוע

AH18AU08-12 ש' 08-15מכסה מנוע A4 חליפי3,468.00כןאודי

AH18CH(רוביקון) חליפי11,412.95כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מכסה מנוע - 18

AH191VW12- מכסה מנועCC 12-17 'חליפי4,306.02לאפולקסווגן פאסט ש

AH193FO17 - חליפי5,115.86כןפורד קוגה ש' 13-18מכסה מנוע

AH19KI09-12 חליפי1,856.40כןקאיה פורטה 09-12מכסה מנוע

AH19SU19 - חליפי377.4כןסובארו פורסטר - 19ציר שמ' למכסה מנוע

AH1TE21 - חליפי2,592.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21מכסה מנוע

AH200TO16 - חליפי271.48כןטויוטה פריוס ש' 16-20ציר שמ' למכסה מנוע

AH21AU11- ש' 11-18מכסה מנוע A1 חליפי3,860.02לאאודי

AL326CI97-05 'חליפי320.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס אחורי ימ

AL328TO09 - 'פנס ערפל אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי996.02לא13

AL329VO05 - ש' 05-10פנס ראשי ימין S60 חליפי1,760.02לאוולוו

AL332CI(בכנף) -97 צהוב L=R חליפי38.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס צד

AL333MI07- מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי136.02לא15

AL335BM08- ש' 06-10מסגרת פנס ערפל ימין X5 חליפי741.13כןב.מ.וו

AL335HY11-13 ש' 11-15פנס ערפל קדמי שמאל i35 חליפי586.02לאיונדאי אלנטרה

AL336MI02-(במגן) 'חליפי86.02לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07פנס איתות שמ' קד

AL341HO4פנס ראשי שמאל 96-98 חשמליD 96-00 'חליפי680.02לאהונדה סיוויק ש

AL344ME01-07 -פנס ראשי שמאל

מרצדס W203 קלאס C  ש' 

חליפי1,506.02לא01-07

AL345HO5D 01- 5פנס ראשי ימיןD 01-04 'חליפי986.02לאהונדה סיוויק ש

AL348TO21 - חליפי7,806.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

AL352FO5D 15 - פנס אחורי שמ' לד

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי1,056.02לא19

AL352MI17 - 'ש' 17-19פנס אחורי ימ' פנ ASX חליפי1,806.02לאמיצובישי

AL356CI2D 06- 'חליפי486.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס אחורי שמ

AL356HO06-09 4פנס ראשי ימיןD 06-12 'חליפי1,050.00לאהונדה סיווק ש

AL356TO19 - 5פנס ראשי שמאל לדD/SW 19 - 'חליפי6,206.02לאטויוטה קורולה ש



AL357HO06- 4פנס ראשי שמאלD 06-12 'חליפי1,036.02לאהונדה סיווק ש

AL35CV11- 4/5פנס ראשי שמאל מושחר+מנועD 11-17 'חליפי1,436.02לאשברולט סוניק ש

AL365HO5D 06-12 5/3פנס ראשי שמאלD 06-12 'חליפי956.02לאהונדה סיוויק ש

AL36CV11- 4/5פנס ראשי ימין מושחר+ מנועD 11-17 'חליפי1,436.02לאשברולט סוניק ש

AL36HY01-03 חליפי706.02לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03פנס ראשי ימין

AL375MA97-98 חליפי396.02לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98פנס ראשי שמאל

AL382MEפנס ראשי שמאל 03-05 ללא ערפל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,130.17לא05

AL383AU10 - 'ש' 10-18פנס אחורי שמ A7 חליפי2,306.02לאאודי

AL386AU11 - 'ש' 11-18פנס אחורי שמ A1 חליפי1,206.02לאאודי

AL386MA99-01 חליפי468.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס ראשי שמאל

AL387NI11- חליפי1,706.02כןניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL391MI08- (בכנף)L=R 4פנס צד קדמיD 08-15 'חליפי154.02לאמיצובישי לנסר ש

AL392MI17 - 'פנס אחורי ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי1,068.02כן19

AL393MA98-99 'חליפי156.02לאמאזדה 626 ש' 98-99פנס איתות קד' שמ

AL394MI00-03 'חליפי97.9כןמיצובישי לנסר ש' 00-03שפם תחתון פנס אח' שמ

AL398HY11- ש' 11-18פנס איתות למראה שמאל i25 חליפי256.02לאיונדאי אקסנט

AL411PE90-98 חליפי92.79לאפיג'ו 205 ש' 84-98פנס איתות קד' ימ' לבן

AF260TOV 19 - 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 19 - 'חליפי1,310.10כןטויוטה קורולה ש

AF261HO05-05 '4כנף קד' ימD 01-06 'חליפי814.49כןהונדה סיווק ש

AF263TO01-05 'ש' 01-05כנף קד' שמ RAV-4 חליפי586.02לאטויוטה

AF263VW17-19 'חליפי2,095.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22כנף קד' ימ

AF267RE10 - 'חליפי836.81כןרנו סניק ש' 10-12כנף קד' ימ

AF268KI15- חליפי3,124.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף קדמית ימין

AF269HO06-12 '4כנף קד' שמD 06-12 'חליפי975כןהונדה סיווק ש

AF269VW15 - חליפי428.26כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF26BM92- חליפי156.02לאב.מ.וו 300 ש' 92-98ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF26CH11- 'חליפי2,267.63כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13כנף קד' ימ

AF26KI07-10 חליפי217.76לאקאיה קרניבל ש' 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין

AF270HY14-ש' 14-19כנף קד' ימ'  עם חור לאיתות i10 חליפי1,141.70כןיונדאי

AF272HO06-12 4ביטנה לכנף קדמי ימיןD 06-12 'חליפי195.37כןהונדה סיווק ש

AF272TO17 - 'חליפי2,806.02לאטויוטה פרואייס ש' 17-18כנף קד' שמ

AF273KI16-18 חליפי897.87כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קידמית שמאל

AF276HO06-12 '4כנף קד' ימD 06-12 'חליפי990.95כןהונדה סיווק ש

AF276NI14 - 'חליפי2,298.65כןניסאן קשקאי ש' 14-20כנף קד' ימ

AF279FI08 - 3תומך כנף קדמי שמאלD 08-20 500 חליפי220.02לאפיאט

AF27CV4/5D 03-08  'כנף קד' שמ

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי905.14כן5

AF281HO03-07 חליפי396.02לאהונדה אקורד ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי ימין

AF285HY15- 'כנף קד' שמi20 15-20 חליפי1,586.02לאיונדאי

AF286HY15- 'כנף קד' ימi20 15-20 חליפי1,571.75כןיונדאי

AF287NI14 - 'חליפי2,087.09כןניסאן קשקאי ש' 14-20כנף קד' שמ

AF288KI17-20  כנף קדמית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,456.02לא

AF289HO02-04 ש' 03-08ביטנה לכנף קדמי ימין CR-V חליפי634.03כןהונדה

AF28DG20 - חליפי1,260.30כןדודג' ראם - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF290TO10- 'חליפי680כןטויוטה קורולה ש' 10-13כנף קד' ימ



AF291RE09 ('קד) 4ביטנה לכנף קדמי שמאלD 09-15 'חליפי155כןרנו פלואנס ש

AF293HY14 - ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל i25 חליפי533.61כןיונדאי אקסנט

AF294HY12 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי566.76כן/סטישין

AF295TO09- חליפי549.4כןטויוטה פריוס ש' 07-12ביטנה לכנף קדמי ימין

AF297TO13-'חליפי991.54כןטויוטה קורולה ש' 13-18כנף קד' ימ

AF299NI15 - 'חליפי828.5כןניסאן אלמרה ש' 15-17כנף קד' שמ

AF2NI96-00 'חליפי1,413.86כןניסאן אלמרה  ש'96-00כנף קד' ימ

AF2TE21 - 'חליפי1,998.00כןטסלה מודל 3 ש' - 21כנף קד' ימ

מקורי1,985.63לאשברולט סילברדו - 20פנס איתות למראה ימין - 8446892420

V8U0941004M12-ש' 11-18פנס ראשי ימין Q3 מקורי2,422.00לאאודי

261508993A(ח) מקורי1,317.97לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ערפל קדמי ימין -13

84912AJ1104D 10- 'ש' 09-14פנס אחורי ימ B4 מקורי1,772.00לאסובארו

265503HM0A13- 'מקורי710.69לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי ימ

מקורי431.04לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס איתות למראה שמאל -817400505009

מקורי384.58כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל אח' ימ' -5D 13 (ח)95240543

84281FG0005D/4D 10- ש' 09-14מחזיר אור במגן אחורי ימין B4 מקורי99לאסובארו

260104EH1A14-16 מקורי1,440.50לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין

פנס ערפל אח' שמ' -815916027009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,070.72לא13

V6R0945105DGTI 14 - 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 10-17 'מקורי146לאפולקסווגן פולו ש

מקורי10,377.04לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס ראשי ימין קסנון - 5054757017

92700Q010021 - פנס אור בלימה דלת תא מטעןi20 - 21 מקורי604לאיונדאי

V8K0949102D12- ש' 12-19פנס איתות למראה ימין A3 מקורי235לאאודי

BCKA502A1A4D 19 - '4/5שפם תחתון פנס אח' ימD -19 'מקורי227.97לאמאזדה 3 ש

525750D27214-16 'מקורי395.42כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימ' למגן אח

33100TV0G015D 12 - פנס ראשי ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,821.13לא

מקורי2,813.49לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס ראשי ימין -4253276313

V5G0945095Q17 - מקורי1,280.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' חיצוני

GHR451041F13 - 4/5פנס ראשי שמאל קסנוןD 13-18 'מקורי2,645.15לאמאזדה 3 ש

V5G1941005D17 - מקורי2,361.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי שמאל

V8X0945094D11- 'ש' 11-18פנס אחורי ימ A1 מקורי1,451.00לאאודי

בית תושבת פנס ערפל קדמי ימין-521250202210

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי185.8לא12

92101J960021 - מקורי5,943.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

V6VA94169922 - מקורי470כןסקודה פביה ש' - 22פנס ערפל קדמי שמאל

V5H094510621 - מקורי182כןפולקסווגן גולף ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין

924063Z300(ח) מחזיר אור במגן אחורי ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי62כןיונדאי

BCNM51030J4D 19 - 4/5פנס ראשי ימין לדD -19 'מקורי2,728.98כןמאזדה 3 ש

V6VB941016A22 - מקורי2,939.00כןסקודה פביה ש' - 22פנס ראשי ימין

V5C6945095N15 - מקורי969לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס אחורי שמ' חיצוני מושחר

V6VB941015A22 - מקורי2,939.00כןסקודה פביה ש' - 22פנס ראשי שמאל

V5C6945096N15 - מקורי969לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס אחורי ימ' חיצוני מושחר

מקורי11,354.72לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ראשי ימין 8465338816-18

מקורי304.88כןשברולט מאליבו ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 2317448916

מקורי439לאפיאט פנדה ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל-5184813812

מקורי1,692.52לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס ערפל קדמי שמאל - 812204806020

6350KS11-12 'ש' 11-18(ח) פנס אחורי שמ  C-4 מקורי1,188.34לאסיטרואן

261509B91D15- מקורי477.55לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס ערפל קדמי ימין

DFR5515M0A20 - ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל CX-30 מקורי114.99כןמאזדה

DFR5515L0A20 - ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין CX-30 מקורי89.92לאמאזדה



V5G1941754DV 17 - מקורי4,865.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי ימין

DFR5513F020 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ CX-30 מקורי428.96כןמאזדה

84001SG02113-15 מקורי2,100.00לאסובארו פורסטר 13-18פנס ראשי ימין

V2G194100518-20 5-פנס ראשי שמאלD 18 'מקורי1,310.00לאפולקסווגן פולו ש

261508994A15- טרייל ש' 15-23פנס ערפל ימין קדמי X מקורי2,214.09לאניסאן

861963112A21 - 'ש' - 21פנס ערפל אח' ימ U5 מקורי450.96לאאיוויז

260105DA5B18 - פנס ראשי ימיןQX30 18-19 מקורי5,086.29לאאינפיניטי

33950TY000315 - מקורי1,411.67כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ערפל קדמי שמאל

924092B00006- 'מקורי368לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל אח' ימ

33550TEXY0118 - 4פנס אחורי שמאל חיצוניD -18 'מקורי1,711.28לאהונדה סיווק ש

V80A94177317-20 ש' 17-22פנס ראשי שמאל Q5 מקורי14,188.00לאאודי

265108990B(ח) טרייל ש' 15-23פנס לוח זיהוי אחורי -15 X מקורי226.52כןניסאן

V81A94177317-20 ש' 17-22פנס ראשי שמאל Q2 מקורי8,688.00לאאודי

מקורי11,674.41לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי שמאל 8488785717-21

V8T0941700E09-  ש' 09-16פנס ערפל קדמי ימין Q5 מקורי525לאאודי

33101T1G305(ח) ש' 13-18פנס ראשי ימין קסנון - 13 CR-V מקורי4,501.63כןהונדה

DGA851030(2.5) 20 - ש' - 20פנס ראשי ימין CX-30 מקורי3,075.28לאמאזדה

V8V0941043E17 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל A3 מקורי5,879.00לאאודי

V5C6945095HV 15 - מקורי886לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס אחורי שמ' חיצוני

33502T7AH1115 - ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ' עליון HRV מקורי3,727.30לאהונדה

925021H50012- פנס לוח זיהוי אח' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי139לא/סטישין

84913AL15015- מקורי770לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס ערפל ימין אחורי

V80A94910217 - ש' 17-22פנס איתות למראה ימין Q5 מקורי260לאאודי

84913AL13015- מקורי934כןסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס ערפל שמאל אחורי

92403A501012- 'פנס אחורי שמ' פנ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי800לא/סטישין

מקורי8,952.93לאשברולט אימפלה ש' 13-18פנס ראשי שמאל 8457323613-14

8211079J1008- 4/5מנעול מכסה מנועD 08-14 'ש SX4  מקורי618.7לאסוזוקי

מקורי391.27כןאופל אינסיגניה 11-16ציר ימ' למכסה מנוע -11 (ח)12841601

791202F000(ח) מקורי114.4כןקאיה סראטו ש' 06-09ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי228.68כןרנו קנגו ש' 04-08ציר ימ' למכסה מנוע8200153071

5742080J00000(ח) 4/5ציר שמ' למכסה מנוע -08D 08-14 'ש SX4  מקורי442.9כןסוזוקי

811302F000(ח) מקורי104.5כןקאיה סראטו ש' 06-09מנעול מכסה מנוע

791201D000(ח) מקורי88.2לאקאיה קארנס ש' 07-10ציר ימ' למכסה מנוע -07

10367100SEPP21 - ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע EHS מקורי194.78לאאם ג'י

מקורי20,143.82לאוולוו XC90 ש' 15-22מכסה מנוע - 3147704015

811302G00007- מקורי143.5לאקאיה מגנטיס ש' 07-08מנעול מכסה מנוע

מקורי169.4כןרנו קליאו  5D 07-10ציר שמ' למכסה מנוע 07-10 (ח)8200719033

מקורי55.7לאשברולט אפיקה ש' 07-09ציר ימ' למכסה מנוע -07 (ח)96636334

מקורי5,830.21כןאופל מוקה ש' - 21מכסה מנוע - 983749938021

534100F03009-11 מקורי329.61לאטויוטה וורסו 09-12ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי5,383.74כןאופל אסטרה ש' - 22מכסה מנוע - 984036948022

מקורי257כןפיג'ו  307 ש' 02-05ציר שמ' למכסה מנוע 02-05 (ח)791263

V83A82330119 - ש' - 19ציר שמ' למכסה מנוע Q3 מקורי199לאאודי

V575823301A16 - מקורי222לאסיאט אטקה ש' 16-21ציר שמ' למכסה מנוע

V6V082330115- מקורי181לאסקודה פביה ש' 15-21ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי230.03כןפיג'ו 207 ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע -08 (ח)791297

מקורי70.3כןשברולט ספארק 11-15ציר שמ' למכסה מנוע -11 (ח)95962308

811351G00007- מקורי153.3לאקאיה ריו ש' 07-12לשונית מנעול מכסה מנוע

מקורי394.6כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14ציר שמ' למכסה מנוע 09-11 (ח)5341060060



V5FA82330220 - מקורי164כןסיאט לאון ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

57260AL0209P(ח) ש' 15-18ציר ימ' למכסה מנוע -15 B4 מקורי365כןסובארו

מקורי706.27כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14מנעול מכסה מנוע 09-11 (ח)5351060270

V6F1819404L9B918-20 מקורי89לאסיאט ארונה ש' - 18פלסטיק טורפדו ימין

7934A1(ח) מקורי131.74כןפג'ו 308 08-13מנעול מכסה מנוע

791201J00009-11 ציר ימ' למכסה מנועi20 09-12 מקורי52לאיונדאי

7934F5(ח) ש' 10-16מנעול מכסה מנוע -10 C-3 מקורי156.27כןסיטרואן

791203W00010- מקורי147.8כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ציר ימ' למכסה מנוע

791103W00010- מקורי147.8לאקאיה ספורטג' ש' 10-12ציר שמ' למכסה מנוע

V6R0823302B10- 5ציר ימ' למכסה  מנועD 10-17 'מקורי233לאפולקסווגן פולו ש

654013136R12- מקורי878.01לארנו קנגו 09-18ציר שמ' למכסה מנוע

V8XA94510616 - ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל A1 מקורי71לאאודי

261556CA0A19 - מקורי828.21לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל

V5F994509514 - מקורי1,034.00לאסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17פנס אחורי שמ' חיצוני

V3AE945096F11- 'מקורי1,408.00לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15(ח) פנס אחורי ימ

8117012A6008-09 מקורי1,166.45לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס ראשי שמאל

A213906270619 - פנס ראשי שמאלE 16-22 קלאס W213 מקורי24,845.34לאמרצדס

V3T0941702C13- מקורי619לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס ערפל קדמי ימין

8118548F7020 - ש' 08-22פנס ראשי שמאל RX  מקורי14,767.00לאלקסוס

מקורי1,526.00לאפיאט 500L ש' 13-17פנס אחורי שמ' לד - 5197805113

A2539068201-20 פנס ראשי ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי19,148.73לאש' 15-21

V3T5945093A14- 'מקורי869לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס אחורי שמ' פנ

פנס אחורי ימ' - 203312215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,131.97לא19

מקורי1,075.46לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18(ח) פנס ערפל קדמי שמאל (ספורט)-1336714013

261659450R13- מקורי167.27לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס איתות למראה שמאל

V6F094510517 - מקורי63כןסיאט איביזה  ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי288.59לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314741992818

מקורי1,758.73כןפיג'ו 508 ש' - 19פנס אחורי שמ' - 981350868019

68360181AC

פנס ראשי שמאל - 20 (2500 

(LARAMIE20 - מקורי7,937.30לאדודג' ראם

V5F1941016B17 - מקורי3,642.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

3512062RA0V 17 - מקורי3,956.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ראשי ימין

מקורי502.03לאאופל אדם 3D ש' 14-17פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 14 (ח)13354581

V5F1941015B17 - מקורי3,642.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

3532062RA0V 17 - מקורי3,956.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ראשי שמאל

A172906900013 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי12,965.82לא19

92101G4120(N דגם) פנס ראשי שמאל - 19i30 - 18 מקורי2,205.00לאיונדאי

92402S0000(N דגם) פנס אחורי ימ' - 19i30 - 18 מקורי1,889.00כןיונדאי

8301D809

פנס ראשי שמאל תחתון - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי6,888.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

261F18704R20 - מקורי1,372.38כןרנו גרנד סניק ש' - 20פנס איתות למראה ימין

V5F1941008GV 17 - מקורי4,977.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

819200F01009-11 מקורי190לאטויוטה וורסו 09-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V8U094104412 - ש' 11-18פנס ראשי ימין לד Q3 מקורי4,807.00לאאודי

מקורי3,822.76לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי ימ' לד - 6321737646417



68110017AFV 14 - 'מקורי4,841.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ

AL378BM07 - חליפי1,084.62לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13פנס ראשי ימין

AL37DC17 - חליפי1,206.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס ראשי ימין

AL384CI09 -  ש' 09-11פנס ערפל קדמי ימין C-5 חליפי463.96לאסיטרואן

AL397MA02-04 חליפי640.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס ראשי ימין

AL399TO92-97 'חליפי86.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97פנס איתות ימ' במגן קד

AL404HY11-13 'ש' 11-15פנס אחורי שמ' פנ i35 חליפי740.02לאיונדאי אלנטרה

AL411AUV 12 - ש' 12-19פנס ראשי ימין A3 חליפי2,106.02לאאודי

AL414HY5D 12- 'פנס ערפל אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי248.02לא/סטישין

AL416CV09- חליפי2,860.02לאשברולט טראוורס 09-11פנס ראשי ימין מושלם

AL418ME14 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

חליפי3,260.02לא19

AL41DC18 - 'חליפי720.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ

AL422CV08 - חליפי2,087.84לאשברולט סילברדו 07-12פנס ראשי ימין

AL423MI00- 'חליפי86.02לאמיצובישי לנסר ש' 00-03פנס איתות קד' ימ

AL425CV08 - 'חליפי906.02לאשברולט סילברדו 07-12פנס אחורי ימ

AL434TO98-00 חליפי460.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס ראשי ימין

AL436HY12- 'פנס אחורי שמi20 12-15 חליפי1,168.02לאיונדאי

AL437MA4D 04-06 '4פנס אחורי שמD 04-09 'חליפי356.02לאמאזדה 3 ש

AL440CI13- (ברלינגו) חליפי1,506.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל+מנוע

AL440MA07-08 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 04-09 'חליפי136.02כןמאזדה 3 ש

AL446MA03- ש' 03-06פנס ראשי ימין B2500 חליפי386.02לאמאזדה

AL450MA5D 04- 5פנס ראשי שמאלD 04-08 'חליפי906.02לאמאזדה  3 ש

AL451MA'ש' 03-06פנס אחורי ימ B2500 חליפי214.02לאמאזדה

AL452MA04- 'ש' 03-06פנס אחורי שמ B2500 חליפי204.02לאמאזדה

AL459ME15 - 'פנס אחורי ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי1,960.02לאש' 15-21

AL459SU99-93 'פנס איתות קד' ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי256.02לא00

AL460SU93-99 'פנס איתות קד' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי256.02לא00

AL462MI04- חליפי986.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס ראשי חשמלי שמאל

AL472CI05-10 חליפי896.02לארשימת מקטים מבוטליםפנס ראשי שמאל

AL473CI13- 'חליפי448.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL476TO01-02 חליפי806.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02פנס ראשי שמאל חשמלי

AL477CI11-12 'ש' 11-18פנס אחורי שמ  C-4 חליפי760.02לאסיטרואן

AL483HO09- ש' 08-12פנס ראשי ימין CR-V חליפי2,456.02לאהונדה

AL485CI11- ש' 11-14פנס ראשי שמאל C-4 חליפי1,386.02לאסיטרואן פיקסו

AL486CV4D  11 - '4/5פנס אחורי שמD 11-17 'חליפי506.02לאשברולט סוניק ש

AL491TO(בכנף)חליפי114.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02פנס צד קדמי ימין

265509HS0A16 - מקורי2,272.12כןניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני ימין

V2K1941016B16 - מקורי1,697.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ראשי ימין

92402J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי ימD מקורי2,018.00כןקאיה סיד

מקורי858.52לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ערפל אח' שמ' -967612278014

92102J70505D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי ימיןD מקורי3,950.40לאקאיה סיד

מקורי5,981.09לאשברולט ספארק 15-18פנס ראשי ימין (דגם מפואר) - 4246622015

84987044V 19 - מקורי11,618.14לאשברולט בלייזר - 19פנס ראשי ימין



265854470R18 - 'מקורי441.32לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ערפל אח' שמ

924054H00008- מחזיר אור במגן אחורי שמאלi800 08-21 מקורי173כןיונדאי

92102K2000V 20 - מקורי2,944.00כןיונדאי וניו - 20פנס ראשי ימין תחתון

924024P50012- '(ח) פנס אחורי ימi20 12-15 מקורי1,186.00לאיונדאי

92201F110016 - מקורי3,189.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי שמאל לד

מקורי641.61כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס איתות למראה שמאל - 12 (ח)95262026

922022Y00010- פנס ערפל קדמי ימיןIX35 10-15 מקורי415כןיונדאי

מקורי991.82כןשברולט ספארק 15-18פנס אחורי שמ' - 15 (ח)42456954

92401A6200CW 12- 'פנס אחורי שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,288.00כן/סטישין

57707FL46017 - 'מקורי662לאסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם תחתון פנס אח' ימ

924062W30012- מקורי516לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי613.79כןשברולט טראקס ש' 13-16פנס איתות למראה שמאל - 9537490413

260106FP1A18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין X מקורי4,218.72לאניסאן

V5NA945106B

מחזיר אור במגן אחורי ימין פנימי - 22 

מקורי146לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

260606FP1A18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל X מקורי3,777.96לאניסאן

921011J51012- (הודי)פנס ראשי שמאלi20 12-15 מקורי1,597.00לאיונדאי

876242S200-10 פנס איתות למראה ימיןIX35 10-15 מקורי365כןיונדאי

265556FP0A18 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמאל חיצוני X מקורי2,181.00לאניסאן

265506FP0A18 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי ימין חיצוני X מקורי2,061.49לאניסאן

817300K030(ח) מקורי185.24כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס איתות למראה שמאל -12

V3G1941773D15-19 מקורי5,110.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי שמאל לד

מקורי2,191.24כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס לד קדמי ימין -967603628014

92202B900014-16 ש' 14-19פנס ערפל קדמי ימין לד i10 מקורי508כןיונדאי

265656FV0A18 - טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל X מקורי724.76לאניסאן

92201B900014-16 ש' 14-19פנס ערפל קדמי שמאל לד i10 מקורי508לאיונדאי

AH22CV5D 08- מכסה מנוע

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dחליפי1,787.19כן

AH236FI15 - חליפי2,798.00כןפיאט דובלו ש' 10-18מכסה מנוע

AH23NI08-10 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 08-11 'חליפי59.6כןניסאן טידה ש

AH24SK

פס קישוט (ניקל) למכסה מנוע (ללא 

חליפי568.65כןסקודה סופרב ש' 08-13סמל) -08

AH2MA07- פיק אפ 07-10מכסה מנוע BT-50 חליפי2,228.41כןמאזדה

AH31SE06-08 חליפי2,679.00כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מכסה מנוע

AH36HY07-11 5מכסה מנועD 07-12 'ש i30 חליפי2,294.49כןיונדאי

AH37AU19 - ש' - 19מכסה מנוע Q3 חליפי7,633.00כןאודי

AH38AU20 - 4/5מכסה מנועD 20 - 'ש A3 חליפי8,860.02לאאודי

AH49TO07-08 חליפי2,295.42לאטויוטה פריוס ש' 07-12מכסה מנוע

AH4ME15 - ש' 15-18מכסה מנוע V-CLASS חליפי5,506.02לאמרצדס

AH51RE08-10 חליפי158.59כןרנו לוגן 08-11מנעול מכסה מנוע

AH53TO03-07 4ציר ימ' למכסה מנועD 03-04 'חליפי70.3כןטויוטה קורולה ש

AH55BM05-08 חליפי2,174.46כןב.מ.וו 300 ש' 05-08מכסה מנוע

AH56HY04-07 חליפי112.8כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07מנעול מכסה מנוע

AH56RE04- 4/5ציר ימ' למכסה מנועD 04-09 'חליפי153.57כןרנו מגאן ש

AH57RE04- 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 04-09 'חליפי189.54כןרנו מגאן ש

AH59HY11- ש' 11-15ציר שמ' למכסה מנוע i35 חליפי118.02לאיונדאי אלנטרה

AH60BM09- חליפי2,506.02לאב.מ.וו 300 ש' 09-11מכסה מנוע

AH63RE13- 5מכסה מנועD 13-19  חליפי2,374.46כןרנו קליאו



AH63TO10- מכסה מנוע

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי2,056.02לא12

AH66BM10- חליפי6,604.72כןב.מ.וו 500 ש' 08-11מכסה מנוע

AH67HY08- ש' 08-14ציר שמ' למכסה מנוע i10 חליפי12.8כןיונדאי

AH67TO-09 מכסה מנוע

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי3,506.02לא13

AH68MA4D -04  4מנעול מכסה מנועD 04-09 'חליפי226.71כןמאזדה 3 ש

AH69HY09-11 מכסה מנועi20 09-12 חליפי1,236.69כןיונדאי

AH6HY00-02 חליפי986.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02מכסה מנוע

AH70MA07-12 5מכסה מנועD 07-14 'חליפי1,846.74כןמאזדה 2 ש

AH70OP01-07 חליפי350כןאופל קורסה ש' 01-07מכסה מנוע

AH71TO09- חליפי2,881.92לאטויוטה אוונסיס 09-14מכסה מנוע

AH72HY06- חליפי34.4כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH72RE12- חליפי2,172.25כןרנו קנגו 09-18מכסה מנוע

AH73VW97-00 חליפי1,704.11כןפולקסווגן פאסאט ש' 97-00מכסה מנוע

AH76MA03-05 ש' 04-05מכסה מנוע MPV חליפי521כןמאזדה

AH76SU13 - חליפי256.02לאסובארו אימפרזה 13-16ציר ימ' למכסה מנוע

AH78HY10 - מכסה מנועIX35 10-15 חליפי2,493.49כןיונדאי

AH82NI14- חליפי1,506.02לאניסאן נוט ש' 14-17מכסה מנוע

AF304SU15 - 'חליפי740.35כןסובארו אימפרזה 13-16כנף קד' שמ

AF308SU17 - חליפי566.1כןסובארו אימפרזה ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF310SU18 - 'ש' - 18כנף קד' ימ XV חליפי1,756.02לאסובארו

AF315HO13- 'ש' 13-18קשת לכנף קד' ימ CR-V חליפי597.34כןהונדה

AF317HY18 - 'חליפי3,355.55כןיונדאי סונטה ש' 18-19כנף קד' שמ

AF31SU08- ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל B3 חליפי296.02לאסובארו

AF321HO15- חליפי1,888.87כןהונדה ג'אז ש' 15-19כנף קדמית ימין

AF324HY15-18 ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 15-20 חליפי490.86כןיונדאי

AF32OP14 - 'חליפי774.56כןאופל מוקה 14-16כנף קד' עם חור שמ

AF334HO15 - ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין HRV חליפי817.07כןהונדה

AF336HO13 - ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין CR-V חליפי706.02לאהונדה

AF34CH17 - 'חליפי666כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' ימ

AF34SK09- 'חליפי1,107.55כןסקודה אוקטביה 09-13כנף קד' שמ

AF350HOV 15 - חליפי878.93כןהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF357PE11- (אחורי) חליפי298.86כןפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF358PE11- (אחורי) חליפי298.86כןפיג'ו 508 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי ימין

AF361MA05-10 חליפי434כןמאזדה 5 ש' 05-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF364PE14- חליפי312כןפג'ו 308 ש' 14-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF367CI17 - ש' 17-21כנף קדמית ימין C-3 חליפי1,971.11כןסיטרואן

AF369MA08-13 'חליפי1,130.91כןמאזדה 6  ש' 08-13כנף קד' שמ

AF36SK08-13 חליפי476.85כןסקודה סופרב ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF370PE16 - 'חליפי686.04כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף קד' שמ

AF373MA4/5D  09- '4/5כנף קד' ימD 09-13 'חליפי798.77כןמאזדה 3 ש

AF373MI10- ('קד) ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי355.23כן15

AF379MI15 - חליפי140כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן בוץ קד' שמאל

AF37SK13-'חליפי799.57כןסקודה אוקטביה 13-16כנף קד' ימ

AF37SZ11- 'חליפי1,041.57כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16כנף קד' ימ

AF387MI17 - 'ש' 17-19כנף קד' ימ ASX חליפי1,376.32כןמיצובישי

AF39CV5D 05-10 '5כנף קד' שמD 05-10 'חליפי554.42כןשברולט אופטרה ש

AF40CH18 - 'חליפי4,750.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כנף קד' ימ



AF40SK13- חליפי334.51כןסקודה אוקטביה 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF422TO11- חליפי435.15כןטויוטה ספייס וורסו 11-16ביטנה לכנף קדמי ימין

AF423TO09-11 חליפי706.02לארשימת מקטים מבוטליםביטנה לכנף קדמי שמאל

AF42BM(E60) 04- 'חליפי986.02לאב.מ.וו 500 ש' 04-07כנף קד' שמ

AF42HO97-02 'ש' 97-02כנף קד' שמ CR-V חליפי560.02לאהונדה

AL250SZ4D '5/4פנס אחורי שמD 05-07 'חליפי586.02לאסוזוקי ליאנה ש

AL255BM18 - ש' 13-21פנס ראשי ימין לד X3 חליפי10,560.02לאב.מ.וו

AL256SK12-17 חליפי1,138.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי ימין

AL257SK12-17 חליפי1,167.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי שמאל

AL258BM19 - חליפי10,306.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי ימין לד

AL258SZ06-08 'חליפי820.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס אחורי ימ

AL260CV08-10 'חליפי1,086.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס אחורי ימ

AL261SU17 - 'חליפי384.91כןסובארו אימפרזה ש' 17-18שפם תחתון פנס אח' שמ

AL262BM18 - ש' 13-21פנס אחורי שמ' לד X3 חליפי2,046.02לאב.מ.וו

AL265BM13 - ש' 13-21פנס ראשי שמאל X1 חליפי1,960.02לאב.מ.וו

AL267GM03-08 (במגן) 'חליפי436.02לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08פנס איתות ימ' קד

AL268NI99-00 'חליפי148.02לאניסאן אלמרה  ש'96-00פנס איתות קד' ימ

AL268SU16- חליפי1,224.02לאסובארו פורסטר 13-18פנס אחורי ימין

AL269SK15 - חליפי256.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס איתות למראה ימין

AL26DC17 - 'חליפי480.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי שמ

AL272NI01- 'חליפי196.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס איתות קד' ימ

AL272SK13-16 חליפי940.02כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי שמאל

AL272TO5D 15 - 'חליפי1,086.02לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי ימ

AL27FI10- חליפי836.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פנס ראשי שמאל

AL280SK13 - חליפי92.02לאסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL283NI04- חליפי1,068.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07פנס ראשי שמאל

AL284KI12- '4פנס אחורי שמD 12-16 'חליפי986.02כןקאיה ריו ש

AL284SU18 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ XV חליפי1,964.00לאסובארו

AL285KI12- '4פנס אחורי ימD 12-16 'חליפי906.02לאקאיה ריו ש

AL285SK13 - חליפי386.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי ימין מושחר

AL292TOV 21 - חליפי9,860.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי ימין

AL293SZ09-12 'חליפי1,456.02לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי ימין חש

AL295HY09-11 'פנס אחורי ימi20 09-12 חליפי624.02לאיונדאי

AL295SK12 - חליפי956.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL296NI06-08 חליפי806.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL297SKCW -13 'חליפי96.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס לוח זיהוי אח

AL298SK17 - חליפי548.02לאסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ערפל קדמי ימין

AL299SK17 - חליפי548.02כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ערפל קדמי שמאל

AL29BM06-10- 'ש' 06-10פנס אחורי ימ X5 חליפי1,096.02לאב.מ.וו

AL2HY5/4D 95-97 חליפי256.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס ראשי ימין

AF42KI12- 5כנף קד' שמ' עם חור לפנסD 12-16 'חליפי2,102.86כןקאיה ריו ש

AF441FO07- 'חליפי706.02לאפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף קד' ימ

AF443FO11- 'חליפי2,560.02לאפורד אדג' ש' 09-14כנף קד' ימ

AF445FO13- (עם חור לאיתות) 'חליפי1,824.87כןפורד קוגה ש' 13-18כנף קד' ימ

AF446FO13- (עם חור לאיתות) 'חליפי1,806.02לאפורד קוגה ש' 13-18כנף קד' שמ

AF447TO

כנף קד' שמ' + חור לפנס+ חורים 

4X4 11 - חליפי1,084.50כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15לקשת

AF44SK15- 'חליפי1,133.75כןסקודה פביה ש' 15-21כנף קד' שמ

AF45HY05- 'חליפי567.8כןיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט (קשת) לכנף קד' ימ

AF47CH14 - 'חליפי1,595.71כןקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21כנף קד' שמ



AF47CV07-10 ביטנה לכנף קדמי שמאל

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי73.43כן

AF487TO18 - חליפי965.01כןטויוטה קאמרי ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF508MA09- 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 09-13 'חליפי398.89כןמאזדה 3 ש

AF509MA07-10 פיק אפ 07-10ביטנה לכנף קדמי ימין BT-50 חליפי237.88לאמאזדה

AF51GM97-02 'חליפי508.68לאג'י.אם. סי. סוואנה ש' 97-02כנף קד' שמ

AF51IS

כנף קד' ימ' 4WD 03-06 עם חור 

חליפי852.28כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07לקשת

AF51SZ08- 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 08-14 'ש SX4  חליפי333כןסוזוקי

AF52CH21 - 'חליפי6,820.40כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22כנף קד' ימ

AF548MA15- '4כנף קד' ימD/5D 15-21 'חליפי810.73כןמאזדה 2 ש

AF54CV08- (עם איתות) 'חליפי1,086.33כןשברולט מאליבו ש' 08-12כנף קד' ימ

AF550MA10-12 - חליפי468.02לאמאזדה 6  ש' 08-13ביטנה לכנף קדמי ימין

AF555MA17 - 'ש' 17-21קשת לכנף קד' שמ CX-3 חליפי385.36כןמאזדה

AF558MA17 - 'ש' 17-22תומך לכנף קד' ימ CX-5 חליפי215כןמאזדה

AF559MA17 - 'ש' 17-22כנף קד' ימ CX-5 חליפי901.96כןמאזדה

AF55HY06-09 חליפי168.02לאיונדאי גטס ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF560MA17 - 'ש' 17-22כנף קד' שמ CX-5 חליפי908.84כןמאזדה

AF563MA17 - ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי ימין CX-3 חליפי244.63כןמאזדה

AF5MG21 - ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל EHS חליפי387.66כןאם ג'י

AF66HO06-07 'ש' 03-08כנף קד' שמ CR-V חליפי986.02לאהונדה

AF69VO01-04 'ש' 01-04כנף קד' שמ S60 חליפי1,193.98לאוולוו

AF72AU01-04 'ש' 01-04כנף קד' שמ A4 חליפי382.16כןאודי

AF72SE05-07 חליפי170.4כןסיאט טולדו / אלתאה ש' 05-07ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF74SE

 5D ביטנה לכנף קדמי ימין דגם טורבו

חליפי258.72כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

AF75CV09-10 ('קד) חליפי425.57כןשברולט טראוורס 09-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF75NI07- 'חליפי1,162.18כןניסאן נוט ש' 07-13כנף קד' שמ

מקורי136.37כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10מנעול מכסה מנוע -07 (ח)793492

5730062R0117 - מקורי2,276.50לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מכסה מנוע

7912F4(ח) מקורי730.69כןפיג'ו 3008 10-16ציר שמ' למכסה מנוע -10

654000020R3D,CW 10- 3/5ציר ימ' למכסה מנועD/CW 10-16 'מקורי441.48כןרנו מגאן ש

557080D37014 - מקורי1,799.32כןטויוטה יאריס ש' 14-19פלסטיק טורפדו

557080F05013 - מקורי709.9לאטויוטה וורסו 13-18פלסטיק טורפדו ימין

מקורי422.37לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנעול מכסה מנוע ללא אזעקה - 535104212019

1493370EDA22 - ש' - 22מכסה מנוע Y מקורי4,150.00לאטסלה מודל

791102S00010- ציר שמ' למכסה מנועIX35 10-15 מקורי186לאיונדאי

651002749R3D 13- 3/5מכסה מנועD/CW 10-16 'מקורי3,451.58לארנו מגאן ש

535100D30012- מקורי530.4כןטויוטה יאריס ש' 12-13מנעול מכסה מנוע

מקורי475כןיונדאי מאטריקס 08-10מנעול מכסה מנוע 08-10 (ח)8113010000

מקורי116.47כןפיג'ו  307 ש' 02-05מנעול מכסה מנוע 02-07 (ח)793460

864553W00010- מקורי84.3לאקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי מכסה מנוע

מקורי655.81לאטויוטה קורולה ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע -534200232013

664003W00010- מקורי4,360.70לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מכסה מנוע

5742054P0000015 - מקורי124.8לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי516.96כןסיטרואן C-4  ש' 11-18ציר ימ' למכסה מנוע 11-12 (ח)791351

V5G0823031J13-מקורי4,402.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מכסה מנוע



654013AN0A15- מקורי145.43לאניסאן אלמרה ש' 15-17ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי4,476.95לאשברולט טראקס ש' 13-16מכסה מנוע -9539035613

811741G00011- 5קליפס למוט מכסה מנועD 11-16 מקורי8לאקאיה פיקנטו

מקורי149.6כןשברולט טראקס ש' 13-16ציר ימ' למכסה מנוע -13 (ח)95421581

מכסה מנוע -533010226013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,834.00לא15

791102V00011- מקורי86לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16ציר שמ' למכסה מנוע

ציר ימ' למכסה מנוע -534100221013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי655.81לא15

מקורי473.23כןפג'ו 308 ש' 14-20ציר ימ' למכסה מנוע -967778498014

55369587AG14-20 מקורי10,247.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מכסה מנוע

A213880035716 - מכסה מנועE 16-22 קלאס W213 מקורי9,996.95לאמרצדס

V5G08536012ZZ13-16  מקורי537כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל קדמי

מקורי173.94כןטויוטה קאמרי ש' 07-11סמל יצרן אחורי 909750207207-11

75722T7WA01HR-V -15 ש' 15-18כיתוב אחורי HRV מקורי215.81לאהונדה

7544347020TOYOTA 07-08 מקורי163.22כןטויוטה פריוס ש' 07-12סמל אחורי

V1S6853601B73914- מקורי314כןפולקסווגן אפ ש' 14-17סמל יצרן קדמי

AL491VW93-97 מתאם+ H4 'חליפי396.02לאפולקסווגן גולף ש' 93-97פנס ראשי ימ

AL492CV13-(במגן) 'חליפי1,056.02לאשברולט טראוורס 13-16פנס איתות ימ' קד

AL492HO09 - (במגן) 'חליפי396.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס איתות שמ' קד

AL502HO12-4פנס אחורי שמ' חיצוניD 12-17 'חליפי986.02לאהונדה סיווק ש

AL508TO98- 'חליפי148.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01פנס אחורי שמ

AL510HO14 - (במגן) 'חליפי1,156.02לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס איתות ימ' קד

AL512MI10- חליפי2,906.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פנס ראשי שמאל

AL513MI10- חליפי2,906.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12פנס ראשי ימין

AL513TO03- 5פנס ראשי שמD 03-04 חליפי768.02לאטויוטה קורולה רנקס

AL520ME15 - 'פנס אחורי שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי4,106.02לאש' 15-21

AL523HO09 - 'חליפי1,486.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס אחורי שמ

AL527PEH4 98-07 חליפי456.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס ראשי ימין

AL529CVV 16-17 חליפי5,306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי ימין

AL532MI00-07 - חליפי755לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס ערפל קדמי שמאל = ימין

AL534CV13 - 'חליפי3,206.02לאשברולט טראוורס 13-16פנס אחורי שמ

AL535HO15 - 'ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ HRV חליפי1,506.02לאהונדה

AL538MA(2.0) 08-10 חליפי1,306.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ראשי ימין

AL539NI14-'חליפי468.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי שמ' פנ

AL546MA07-09 5פנס ערפל קדמי ימיןD 07-14 'חליפי345לאמאזדה 2 ש

AL547MA07-09 5פנס ערפל קדמי שמאלD 07-14 'חליפי345כןמאזדה 2 ש

AL556PE00- חליפי860.02לאפיג'ו 406 ש' 00-03פנס ראשי ימין

AL557NI16 - 'חליפי620.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי שמ' פנ

AL557PE01- 'חליפי436.02לאפיג'ו  307 ש' 02-05פנס אחורי שמ

AL558TO4D 08-09 'חליפי396.02כןטויוטה קורולה ש' 08-10פנס אחורי שמ

AL559MA

פנס ראשי שמאלי חשמלי + מנוע  09-

134/5D 09-13 'חליפי1,206.02כןמאזדה 3 ש

AL559TO08-09 'חליפי336.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס אחורי ימ' פנ

AL560TO08-09 'חליפי336.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס אחורי שמ' פנ

AL568OP01- חליפי560.02כןאופל קורסה ש' 01-07פנס ראשי ימין

AL574OP05- חליפי1,106.02כןאופל אסטרה ש' 05-07פנס ראשי ימין

AL575MA07 -  '5פנס אחורי שמD 07-14 'חליפי640.02לאמאזדה 2 ש



AL575NI14 - חליפי2,310.00לאניסאן אלטימה ש' 14-15פנס ראשי שמאל

AL575PE99-02 'חליפי356.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס אחורי שמ

AL576NI14 - חליפי2,310.00לאניסאן אלטימה ש' 14-15פנס ראשי ימין

AL580NI17 - 'חליפי680.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי ימ' פנ

AL584NI14 - חליפי1,256.02לאניסאן נוט ש' 14-17פנס אחורי שמ' לד

AL413ME14 - פנס ראשי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,306.02לא14-21

AL420HY10- (סטישין)09-12פנס ערפל קדמי ימין CW i30 חליפי368.02לאיונדאי

AL424ME11 - פנס ראשי שמאל קסנון

מרצדס W221 קלאס S ש' 08-

חליפי9,306.02לא13

AL425HY11- חליפי219לארשימת מקטים מבוטליםמחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL427HY10- חליפי369.75כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל קדמי ימין

AL430MA4D 04-08 4פנס ראשי שמאלD 04-09 'חליפי720.02כןמאזדה 3 ש

AL436ME13 - (בכנף) פנס צד קדמי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי156.02לא18

AL43SEקורדובה ש' 94-99פנס איתות קד' שמ' 97-99 לבן CRD חליפי80.02לאסיאט

AL444HY12-'פנס אחורי ימi20 12-15 חליפי1,168.02לאיונדאי

AL445HY12-(בכנף) פנס צד קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי116.02לא/סטישין

AL44HY

פנס ראשי ימין (איתות רקע כתום) 07-

חליפי906.02לאיונדאי אקסנט ש' 0907-11

AL464TO98-02 'חליפי396.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס אחורי שמ

AL467FI95-98 חליפי80.02לאפיאט פונטו ש' 95-99פנס איתות קד' ימ' לבן

AL467PE94-98'חליפי240.02לאפיג'ו 306 ש' 94-97פנס ראשי ימ

AL475CI11- ש' 11-18פנס ראשי שמאל  C-4 חליפי1,396.02לאסיטרואן

AL479MEV 19 - 'חליפי2,406.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי ימ

AL484SU06-07 פנס ראשי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי2,106.02לא08

AL486TO00-01 חליפי806.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02פנס ראשי שמאל

AL490CV13-'חליפי1,434.74לאשברולט טראוורס 13-16פנס אחורי ימ' פנ

AL491CI10 -  'ש' 10-13פנס אחורי ימ C-1 חליפי356.02לאסיטרואן

AL492TO97-08 'חליפי356.02לאטויוטה היאס ש' 97-08פנס איתות קד' שמ

AL493CV13-(במגן) 'חליפי1,056.02לאשברולט טראוורס 13-16פנס איתות שמ' קד

AL494CV13-'חליפי1,646.48לאשברולט מאליבו ש' 13-15פנס אחורי ימ' פנ

AL495HO08-09 חליפי2,086.02לאהונדה אקורד ש' 08-11פנס ראשי ימין

AL497CI14- ש' 10-16פנס אחורי ימ' חיצוני C-3 חליפי536.02לאסיטרואן

AL497ME16 - פנס ראשי שמאלE 16-22 קלאס W213 חליפי8,506.02לאמרצדס

AL500CI10 - ש' 10-16פנס ראשי שמאל + מנוע ניקל C-3 חליפי1,156.02לאסיטרואן

AL500ME19 - חליפי320.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס איתות למראה ימין

AL501ME09 - חליפי1,980.02לאמרצדס 212  ש' 09-11פנס ראשי ימין

AL508CI12 - חליפי596.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אור יום לד ימין = שמאל

AL50SKפנס ראשי ימין -01 + ערפל

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי706.02לא

AL516CV08 - 'חליפי286.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12שפם תחתון פנס אח' ימ

AL516MA05-08 - חליפי1,206.02לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס ראשי ימין

AL522MA07- 5פנס ראשי ימין חשמלי + מנועD 07-14 'חליפי1,206.02כןמאזדה 2 ש



AH82OP08-12 - חליפי244.98כןאופל קורסה ש' 08-10ציר שמ' למכסה מנוע

AH82RE10- 5מכסה מנועD 11-13  חליפי450.4כןרנו קליאו

AH90HY11-  ש' 11-15מכסה מנוע i35 חליפי2,338.78כןיונדאי אלנטרה

AH95TO13- מכסה מנוע

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי2,806.02לא15

AH98TO13-ש' 13-18מכסה מנוע RAV-4 חליפי2,821.50כןטויוטה

AH9MI07- מכסה מנוע

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי2,360.02לא15

7937L6(ח) ש' 10-13כבל פתיחה למכסה מנוע -10 C-1 מקורי237.65כןסיטרואן

מקורי587.1לאפיג'ו 2008 13-19ציר ימ' למכסה מנוע -967839848014

811814D000PYN14 - ש' 14-19ידית פתיחה למסה מנוע i10 מקורי193לאיונדאי

81170K700020 -  ש' - 20מוט מכסה מנוע i10 מקורי119כןיונדאי

81170C800015 - מוט מכסה מנועi20 15-20 מקורי59לאיונדאי

66400S150021 - מקורי8,415.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מכסה מנוע

66910S150021 - מקורי462כןיונדאי סנטה פה ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

654015FA0A20 - מקורי496.89כןניסאן מיקרה - 20ציר שמ' למכסה מנוע

V5G1823509D15-19 מקורי645לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מנעול מכסה מנוע

66920Q000021 - ציר ימ' למכסה מנועi20 - 21 מקורי310לאיונדאי

66400N700021 - מקורי5,790.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מכסה מנוע

811302B010(ח) מקורי219.45כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מנעול מכסה מנוע -06

66400GI00021 - ש' - 21מכסה מנוע EV 5 מקורי7,801.00לאיונדאי איוניק

66920AA00021 - מקורי284לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

81130J900021 - מקורי622לאיונדאי קונה ש' - 18מנעול מכסה מנוע

מקורי5,383.91כןפג'ו 308 ש' 14-20מכסה מנוע - 19 (ח)9817303180

86455N900021 - מקורי103לאיונדאי טוסון ש' - 21גומי למכסה מנוע

81190N900021- מקורי122לאיונדאי טוסון ש' - 21כבל פתיחה למכסה מנוע

66910GI00021 - ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע EV 5 מקורי535לאיונדאי איוניק

41008058887(M4 דגם) מקורי15,433.27לאב.מ.וו 400 ש' 14-22מכסה מנוע - 15

מקורי4.5כןפיג'ו 301 ש' 13-18תפס למוט מכסה מנוע  -79505913

BCKA507R0B(ח) 4D 19 - 4/5פלסטיק טורפדו ימיןD -19 'מקורי393.98כןמאזדה 3 ש

מקורי89.95כןפיג'ו 301 ש' 13-18מוט מכסה מנוע - 13 (ח)9674798280

654016LB0A20 - מקורי489.91לאניסאן סנטרה ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי2,613.25לאשברולט טראקס ש' 13-16קולר גיר -9515216213

654001891R15 - מקורי382.48לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ציר ימ' למכסה מנוע

57229FE11106-07 מכסה מנוע

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי3,943.00לא08

V3G0823359A15 - מקורי410לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23בולם מכסה מנוע

AL522NI12- ש' 12-21פנס ראשי ימין  NV 200 חליפי1,706.02לאניסאן

AL524CV13 - 'חליפי1,000.08לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס אחורי שמ

AL528PEH4 98-07 חליפי456.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס ראשי שמאל

AL533MI07- מחזיר אור במגן אחורי ימין

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי136.02לא15

AL537HO15 - ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ' עליון HRV חליפי2,306.02לאהונדה

AL538PE99- 'חליפי96.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס ערפל אח

AL542HO07-09 'ש' 03-08פנס אחורי שמ CR-V חליפי1,380.00לאהונדה

AL545TO02- 'חליפי148.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05פנס איתות קד' שמ

AL548TO05-07 '4פנס אחורי שמD 05-07 'חליפי620.02לאטויוטה קורולה ש

AL564MA09- '4/5פנס אחורי שמ' פנD 09-13 'חליפי336.02לאמאזדה 3 ש

AL565NI15 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין X חליפי2,206.02לאניסאן

AL565TO06-08 חליפי1,148.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ראשי ימין

AL569MI00-02 חליפי536.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס אחורי ימין תחתון במגן



AL571MA07-10 'פיק אפ 07-10פנס אחורי שמ BT-50 חליפי345.02כןמאזדה

AL573MA4D 08-10 'חליפי1,206.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס אחורי ימ

AL576TO10- 'פנס אחורי שמ

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי806.02לא12

AL580TO09- פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי680.02לא13

AL588HY12- חליפי2,806.02לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ראשי ימין

AL590HY14- (אור יום) ש' 11-15פנס ערפל קדמי ימין i35 חליפי760.02כןיונדאי אלנטרה

AL591VW4DR 97-02 חליפי86.02לאפולקסואגן פולו קלאסיק 97-02פנס איתות קד' שמ צהוב

AL593PE08- חליפי48.02כןפיג'ו 207 ש' 08-12פנס איתות למראה ימין

AL603PE11- חליפי1,596.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ראשי שמאל

AL604MI02- 'חליפי336.02לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07פנס אחורי ימ

AL611MI04-08'חליפי96.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08בית פנס ערפל אח' ימ

AL629MI4D 4פנס אחורי ימ' חיצוניD 08-15 'חליפי948.02לאמיצובישי לנסר ש

AL641VW00- '5פנס איתות קד' שמD 00-02 'חליפי168.02לאפולקסווגן פולו ש

AL645MA13-16 'פנס אחורי שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,156.02לא18

AL650RE98-96 'חליפי68.02לארנו מגאן ש' 96-98פנס איתות קד' ימ

AL657FO15- חליפי2,706.02לאפורד אדג' ש' 15-18פנס אחורי חיצוני ימין לד

AL667FO15 - חליפי1,368.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין מושחר

AL66IS07-11 חליפי506.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס אחורי שמ' מושחר

AL679FI08-14 '3פנס אחורי שמD 08-20 500 חליפי446.02לאפיאט

AL680MA09- 4/5פנס אחורי חצוני 5דD 09-13 'חליפי596.02לאמאזדה 3 ש

AL681MI15- חליפי5,906.02לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי שמאל קסנון

103431600C21 - ש' - 21פנס ראשי שמאל X מקורי3,910.34לאטסלה מודל

מקורי5,640.64כןוולוו S90 ש' 16-19פנס ראשי שמאל - 3138615816

מקורי3,822.76לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי שמ' לד - 6321737646317

V8V0941006C13 - ש' 12-19פנס ראשי ימין קסנון + לד A3 מקורי6,803.00לאאודי

מקורי2,243.67לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס אחורי ימ' - 6321745064420

מקורי6,571.21כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי שמאל תחתון - 981692558019

V3V1941017A15-17 מקורי4,957.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי קסנון שמאל

מקורי2,354.46כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס אחורי שמ' - 981726928019

57717FG0504D - 08 'ש' 08-13שפם תחתון פנס אח' ימ B3 מקורי127כןסובארו

924031W01512- '4פנס אחורי שמ' פנD 12-16 'מקורי1,043.50לאקאיה ריו ש

8355A12021 - מקורי558כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מחזיר אור קדמי ימין

מקורי695.38לאאופל קרוסלנד X - 18פנס אחורי ימ' - 3913752018

מקורי122.7לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09שפם תחתון פנס אח' שמ' 525634201107-08

3565063T0022 - 'קרוסאובר - 22פנס אחורי ימ SX4 מקורי1,974.30לאסוזוקי

מקורי1,772.93לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי ימין - 981729698017

V3V594530715-17 מקורי594כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמאל פנימי

מקורי2,383.82לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי שמ' - 6321748854117

924061W0004D 12- 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 12-16 'מקורי203.5כןקאיה ריו ש

8334A19321 - מקורי2,537.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס אור בלימה דלת תא מטען

מקורי18,132.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי שמאל - 6311721496118

A253906810120- פנס ראשי שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי18,236.85לאש' 15-21

265551035R

 INTENSE/RS) 20 - 'פנס אחורי שמ

(LINE20 - מקורי917.61כןרנו קליאו

V3V594510615- מקורי87כןסקודה סופרב ש' 15-22מחזיר אור במגן אחורי ימין



84002SJ640(SPORT) 22 - מקורי9,200.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין

8173030131

פנס צד קדמי ימין = שמאל (בכנף) 07-

מקורי144.87לאטויוטה קאמרי ש' 0807-11

265554938RV 15-17 'מקורי660.25כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי שמ

V8XA941700A14 - ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין A1 מקורי475לאאודי

92101K7100(SUPREME) 20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל i10 מקורי4,157.00כןיונדאי

8315A060V 20 - מקורי2,239.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,258.30לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס אחורי שמ' 815613348007-11

33555TDJJ0117 - 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 17-22 'מקורי362.66לאהונדה סיווק ש

9210159000V 17 - פנס ראשי שמאלH350 17-18 מקורי6,207.00לאיונדאי

26060HV05B(TEKNA PT) 21 - מקורי5,901.26כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס ראשי שמאל

V7LA945096J(קראבל) פנס אחורי ימ' - 21

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,173.00לא15-22

92402B900014-16 'ש' 14-19פנס אחורי ימ i10 מקורי985לאיונדאי

מקורי588.48כןשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל קדמי ימין - 4249809017

V5H0945208A(GTI) 21 - 'מקורי1,262.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי ימ

מקורי619.12לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס איתות למראה ימין - 4249287617

מקורי765.45לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי שמ' (ברלינגו) -967720558012

26550HV05A17 - 'מקורי909.23לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ

55112872AG(SPORT S) 18 - מקורי2,728.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ראשי ימין

922023X23014- (אור יום) ש' 11-15פנס ערפל קדמי ימין i35 מקורי802לאיונדאי אלנטרה

מקורי2,922.39כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי ימין 980090128015-18

V2G0945307B18 - '5-פנס אחורי שמ' פנD 18 'מקורי932לאפולקסווגן פולו ש

876143X00011- ש' 11-15פנס איתות למראה שמאל i35 מקורי317כןיונדאי אלנטרה

מקורי1,230.52לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס הלוגן שמ' קד' (במגן) - 982087798017

V2G0945105A

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי שמאל - 

(GTI) 22-5D 18 'מקורי147לאפולקסווגן פולו ש

GS1F51130F10- (בכנף) מקורי124.07לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס איתות קדמי שמאל

V2G0945104

מחזיר אור פנימי במגן אחורי ימין - 22 

(GTI)-5D 18 'מקורי168לאפולקסווגן פולו ש

924013X220(ח) ש' 11-15פנס אחורי שמ' -14 i35 מקורי1,111.00כןיונדאי אלנטרה

924063X20014- ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין i35 מקורי217כןיונדאי אלנטרה

6208V711 - ש' 11-18פנס אור יום לד שמאל  C-4 מקורי1,787.15לאסיטרואן

924052S30010- 'פנס ערפל אח' שמIX35 10-15 מקורי556לאיונדאי

6206V711 - ש' 11-18פנס אור יום לד ימין  C-4 מקורי1,787.15לאסיטרואן

921022W12012- (קסנון) מקורי4,649.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ראשי ימין

מקורי965.13לאסיטרואן קקטוס 15-20פנס אחורי ימ' - 982395028019

D2675107XB'מקורי145.59לאמאזדה דמיו ש' 01-03פנס איתות קד' שמ

מקורי12,226.10לאשברולט טראוורס 17-23פנס ערפל קדמי ימין - 8559637422

מקורי1,000.00לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס אחורי שמ' - 815614823008

מקורי3,302.23כןסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי ימין - 980856768018

68110046AF14 - 'מקורי4,535.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ' פנ

מקורי216.14לאוולוו XC-60 ש' 18-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 3165667818

92410T100021 - 'ש' - 21פנס אחורי שמ G80 מקורי6,936.00לאגנסיס

C8010052BAA21 - ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין ET5 מקורי149לאסקייוול

מקורי7,961.50לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי ימין - 831043600018

מקורי956.79כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס אחורי שמ' - 981923588019

V5F1941773AV 17 - מקורי6,785.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

מקורי1,916.00כןאופל אדם 3D ש' 14-17פנס ראשי שמאל - 3901550214



84201FA04093-98 'פנס אחורי ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

מקורי631לא00

מקורי2,865.03לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' לד - 6321740873818

V6J3945095F3D 09 - 'מקורי1,527.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ

מקורי889.82כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס אחורי ימ' - 982055488019

A177906120319 - ש' -19פנס ראשי ימין A קלאס W177 מקורי21,965.00לאמרצדס

מקורי489.18לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ערפל קדמי שמאל - 6317732916915

9210259000V 17 - פנס ראשי ימיןH350 17-18 מקורי5,885.00כןיונדאי

63215A164B1V 19 - 'ש' 19-פנס אחורי שמ X5 מקורי2,975.90לאב.מ.וו

מקורי935.89כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס אחורי שמ' - 981225758017

781278M11104- 'מקורי638.31לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07שפם תחתון פנס אח' שמ

מקורי5,999.28כןפיג'ו 5008 17-21פנס ראשי ימין קסנון 161687848017-20

92101A6000V 12 - פנס ראשי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,258.00לא/סטישין

V4G894104412 - ש' 10-18פנס ראשי ימין A7 מקורי6,813.00לאאודי

33150T7SG0115- ש' 15-18פנס ראשי שמאל HRV מקורי4,239.70כןהונדה

V5C7941006H11- מקורי1,973.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס ראשי ימין

מקורי740.13לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי ימ' - 16 (סטיישן)39077375

V6F9945095B18 - 'מקורי721כןסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי שמ

260605SH0A19 - מקורי3,177.71לאניסאן ליף 19-22פנס ראשי שמאל

260604941R(RS LINE) 20 - מקורי3,290.08כןרנו קליאו - 20פנס ראשי שמאל

V576941774AFR 19 - מקורי4,796.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי ימין

92402J9100מקורי1,962.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ' - 20 היברידי

8301D811

פנס ראשי שמאל תחתון - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי8,141.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

מקורי783.55לאפיג'ו 2008 - 20פנס אחורי ימ' פנ' - 982595718020

מקורי8,354.34לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס ראשי ימין - 5055298417

מקורי1,685.09לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי ימין עליון - 19 7 מושבים9819435580

260601236R15 - מקורי798.99לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ראשי שמאל

מקורי103.52לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס לוח זיהוי אח' - 1001210721

68096438AJ12 - מקורי4,135.10כןדודג' ראם 12-19פנס ראשי ימין

37161150QR0222 - 'ש' - 22פנס ערפל תחתון אח' שמ E-HS9 מקורי5,141.00לאהונגצ'י

260605DA3B18 - פנס ראשי שמאלQX30 18-19 מקורי8,671.00לאאינפיניטי

8390136010

מחזיר אור/ערפל במגן אחורי שמאל 

(EX) 18-2018 - מקורי603.9לאסאנגיונג רקסטון

75731SWP00311 - צדדי HYBRID סמל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי273.94לא14

מקורי259.8כןפיג'ו 301 ש' 13-18סמל פג'ו קדמי -13 (ח)9674717580

V6C08536872ZZ"POLO" 10- 5כיתוב אחוריD 10-17 'מקורי348כןפולקסווגן פולו ש

מקורי342.37כןפורד קוגה ש' 13-18סמל אח' -188139813

D27218FORD" - 14" מקורי270.5לאפורד טרנזיט ש' 14-21סמל כיתוב אחורי

863200X300אחורי I10 ש' 08-14סמל i10 מקורי270כןיונדאי

13315549ASRTA -16 מקורי335.67לאאופל אסטרה ש' 16-19כיתוב אחורי

7544302330HYBRID" - 19 SW" 5כיתוב אחוריD/SW 19 - 'מקורי287.62כןטויוטה קורולה ש

13400836- "ADAM" 14 3 ש' 14-17סמל כיתוב אחוריD מקורי264.56כןאופל אדם

V3G08536872ZZPASSAT 15-19 מקורי339לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כיתוב אחורי

מקורי284.28לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18סמל יצרן אחורי - 1337750613



8.63E+0507-11 'אח ACCENT מקורי29לאיונדאי אקסנט ש' 07-11סמל

93079FL100SUBARU" - 18" ש' - 18כיתוב אחורי XV מקורי827לאסובארו

86314P4000ECO HYBRID" - 21" מקורי103.4לאקאיה סורנטו ש' - 21כיתוב אחורי

2253814

כיתוב בכנף קדמית ימין = שמאל 

ACTIVE" - 20"20 - '4 שD/5/SW מקורי366.6לאפורד פוקוס

86325H8400GT LINE" - 21" מקורי89.4לאקאיה סטוניק - 18כיתוב אחורי

סמל יצרן אחורי - 208651015

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי311.97כן19

86310R2000SPORTAGE'" - 22" מקורי489.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23סמל כיתוב

96965716CHEVROLET  5D  4/5סמל אחוריD 11-17 'מקורי79.06כןשברולט סוניק ש

62890HV00AV 17 - מקורי409.08כןניסאן קשקאי ש' 14-20סמל יצרן קדמי

93079FL140XV" - 18" ש' - 18כיתוב אחורי XV מקורי666לאסובארו

מקורי210.2לאפיג'ו 208 ש' 15-19סמל אחורי " PURETECH" - 15 (ח)9816420580

2490682

 ACTIVE) "כיתוב אחורי - 20 "פוקוס

(X20 - '4 שD/5/SW מקורי218.34לאפורד פוקוס

מקורי787.44לאשברולט סילברדו 13-19סמל יצרן אחורי - 2278643515

V7E0853630DDPJ16 - מקורי288לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20סמל יצרן אחורי

98347296SN(חשמלי) מקורי469.64כןפיג'ו 208 ש' - 20סמל יצרן אחורי - 20

86300Q5500KIA" - 20" מקורי136.6לאקאיה סלטוס ש' - 20סמל יצרן חדש

V5NA853630CDPJ20 - מקורי212לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סמל יצרן אחורי

מקורי97.45לאשברולט אופטרה ש' 4D 03-10סמל OPTRA LS אחורי 9654720803-08

מקורי273.52לאשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי - 9512256513

86310A500012- אחורי "I30" סמל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי185לא/סטישין

84690480

 - "DURAMAX" סמל צד במכסה מנוע

מקורי614.92לאשברולט סילברדו 1513-19

מקורי117.81כןשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אח' 9503201708-12

מקורי4,360.35לאב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס ראשי ימין (הלוגן) -6311735839215

92101C800015- פנס ראשי שמאלi20 15-20 מקורי4,207.00לאיונדאי

92201C810015- פנס אור יום קדמי שמאלi20 15-20 מקורי549כןיונדאי

92700N700021 - מקורי1,275.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פנס אור בלימה דלת תא מטען

BN8V51270D04-06 - '4פנס לוח זיהוי אחD 04-09 'מקורי187.59לאמאזדה 3 ש

מקורי1,316.43לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי שמ' פנ' לד - 6321730616313

A6396940825999905-08 'ש' 03-08שפם תחתון פנס אח' ימ W638 מקורי227.47לאמרצדס ויטו

מקורי960.84לאוולוו XC-40 ש' 18-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 3222878218

DF7151660B5D 07-11 5פנס ערפל אח' שמ' מושלםD 07-14 'מקורי177.66לאמאזדה 2 ש

מקורי618.77כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס ערפל קדמי ימין - 9507256312

68426873AA19 - מקורי11,100.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי614.86לאלקסוס IS250 ש' 08-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל 819205302108-14

V6J0941701B09-מקורי561כןסיאט איביזה  ש' 09-16(ח) פנס ערפל קדמי שמאל

92401J9500(חשמלי) מקורי1,433.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ' - 21

מקורי139.65כןשברולט טראוורס 13-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 9228255313

92101GI11021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל EV 5 מקורי9,192.00כןיונדאי איוניק

מקורי3,200.00כןלקסוס IS250 ש' 08-20פנס ראשי ימין 811405337108-10

8336A10213- 'מקורי670לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ערפל אח' ימ

BBP251160E09- '4/5פנס אחורי שמD 09-13 'מקורי470.91לאמאזדה 3 ש

S6J49451065D 09-12 מקורי114כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

924061W500(ח) 4מחזיר אור במגן אחורי ימין -14D 12-16 'מקורי151.8כןקאיה ריו ש

CG15510L0G10-11 מקורי1,930.24לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס ראשי שמאל



CD8551660D08-10 'מקורי559.11לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס ערפל אח' שמ

89812538582X4 12 - מקורי2,355.35לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל

מקורי2,367.97לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי שמאל - 910906000019

92405D310015- מקורי492כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל שמאל אחורי

86656C800016- 'קרוס 16-18שפם תחתון פנס אח' ימ i20 מקורי79כןיונדאי

265557200R21 - 'מקורי1,277.21כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ

87624AA00021 - מקורי532כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס איתות למראה ימין

8114530K7016 - ש' 08-22פנס ראשי ימין RX  מקורי8,224.81לאלקסוס

V6J0943021A09-'מקורי84כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס לוח זיהוי אח

6340F0(ח) מקורי79.63כןפיג'ו 3008 10-16פנס לוח זיהוי אח' -10

C8010051BAA21 - ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל ET5 מקורי149לאסקייוול

AL692FI-09 חליפי968.02לאפיאט פיורינו ש' 09-17פנס ראשי ימין

AL693FI-09 חליפי968.02לאפיאט פיורינו ש' 09-17פנס ראשי שמאל

AL698OP16 - חליפי586.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ערפל קדמי ימין

AL701VW06- פנס ראשי שמאל

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי1,206.02לא

AL707OP14 - חליפי2,386.02לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי ימין

AL707PE14 - 'חליפי560.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ

AL712FI15- חליפי1,036.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי ימין

AL715VW07 - 'חליפי596.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10פנס אחורי ימ

AL716REחליפי706.02לארנו קנגו ש' 04-08פנס ראשי שמאל -04 איתות לבן

AL716VW06 -  'חליפי596.02לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10פנס אחורי שמ

AL718PE15 - חליפי2,806.02לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי שמאל

AL718VW09 - (במגן) 'חליפי236.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס איתות שמ' קד

AL719FI07- 'חליפי256.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס ערפל אח' שמ

AL71SK09- חליפי1,356.02לאסקודה אוקטביה 09-13פנס ראשי ימין

AL72SK09- חליפי1,356.02לאסקודה אוקטביה 09-13פנס ראשי שמאל

AL730KI13 - 'חליפי1,306.02לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס אחורי שמ

AL734KIR=L (בכנף) חליפי80.02לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס צד קדמי

AL735FO13-16 חליפי1,736.02כןפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL738KI12 - 5פנס ראשי ימיןD 12-16 'חליפי1,668.02לאקאיה ריו ש

AL746RE09- 'חליפי323.37כןרנו קנגו 09-18שפם תחתון (חיצוני) פנס אח' ימ

AL752TO13- פנס ערפל קדמי ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי906.02כן15

AL754SE12- חליפי506.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ערפל קדמי שמאל

AL755RE09 -  'חליפי336.02לארנו לוגן 08-11פנס אחורי שמ

AL756TO14-16 חליפי1,016.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל ללא לד

AL75SK4D 09- 'חליפי528.02לאסקודה אוקטביה 09-13פנס אחורי שמ

AL763VW10- חליפי1,706.00לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15פנס ראשי ימין

AL764VW10- חליפי1,706.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15פנס ראשי שמאל

AL770SE12-16 חליפי1,356.02לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

AL770TO13-15 'ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ RAV-4 חליפי506.02לאטויוטה

AL776VW10-13 '5פנס אחורי שמD 10-17 'חליפי480.02לאפולקסווגן פולו ש

AL778MA13-16 4/5פנס ערפל קדמי שמאלD 13-18 'חליפי586.02לאמאזדה 3 ש

AL780VW10- 'חליפי596.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי ימ

AL785VW10- 'חליפי96.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס לוח זיהוי אח

AL790RE5D 13- 3/5פנס קדמי לד (קטן) שמאלD/CW 10-16 'חליפי1,136.02לארנו מגאן ש



AL794TO14-פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי806.02לא21

92101Q0000V 21 - פנס ראשי שמאלi20 - 21 מקורי4,329.00לאיונדאי

6351KH11- 'מקורי2,082.04לאפיג'ו 5008 10-16פנס אחורי ימ

07KD5451150F12- 'ש' 12-16פנס אחורי ימ CX-5 מקורי769.08לאמאזדה

92101B9000H4 1 ש' 14-19פנס ראשי שמאל - 14 נורה i10 מקורי1,736.00כןיונדאי

GHP9510L0F13-16 -פנס ראשי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי907.72לא18

92101D7100(דגם מפואר) מקורי3,525.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי שמאל 15-18

DN5651160C10- '4פנס אחורי שמD 10-14 'מקורי696.62כןמאזדה 2 ש

92406G200016 - מקורי533כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל ימין אחורי

מקורי1,411.25לאפיג'ו 107 ש' 08-14(ח) פנס ראשי שמאל-160797818012

92404G210016 - מקורי1,882.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימין פנימי

מקורי62.53לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס איתות ימ' קד' (במגן)13- (ח)632563

מקורי1,224.72לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי ימין-13 (ח)9675138980

B45C51160C5D 13-16 '4/5פנס אחורי שמ' חצD 13-18 'מקורי690.07לאמאזדה 3 ש

מקורי344.72לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס איתות למראה ימין - 910906460019

92304B900017 - (בכנף) ש' 14-19פנס צד קדמי ימין i10 מקורי417כןיונדאי

07KD53513G0E12- 'ש' 12-16פנס אחורי שמ' פנ CX-5 מקורי583.77לאמאזדה

מקורי2,457.23כןפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ראשי שמאל לד -12 (ח)1609697180

92304C700016 - (בכנף) קרוס 16-18פנס צד קדמי ימין i20 מקורי324כןיונדאי

GJ6A51270C(ח) ש' 12-16פנס לוח זיהוי אח' -12 CX-5 מקורי56.15כןמאזדה

מקורי320.51לאפג'ו 308 ש' 14-20סט שפם תחתון פנס אח' -161076748014

מקורי736.15כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ' 14-18 (ח)9677817680

922012W52016 - מקורי1,670.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ערפל קדמי שמאל

92409AA22021 - מקורי4,160.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס אחורי מרכזי

GHK1513F0D13-16 'פנס אחורי ימ' פנ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי556.72כן18

92402F100016-18 מקורי2,053.90לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי חיצוני ימין

68081399AB

פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 20 

מקורי1,263.00כןקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22(ספורט)

92101E665018 - מקורי10,602.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19פנס ראשי שמאל

מקורי843.62כןפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי שמ' 14-15 (ח)9678074280

מקורי2,468.67לאלקסוס NX ש' 15-23פנס אחורי ימ' - 815517802115

BHR351031B13-15 4/5פנס ראשי ימין קסנוןD 13-18 'מקורי2,644.87לאמאזדה 3 ש

BHR151668A13- '4/5תושבת  פנס ערפל אחD 13-18 'מקורי121.95כןמאזדה 3 ש

DA6A513HXA(ח) 4שפם תחתון פנס אח' ימ' -15D/5D 15-21 'מקורי63.85כןמאזדה 2 ש

92207J900018-20 מקורי3,501.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אור יום לד שמאל

AL300SU(crosstrek) V 18 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ XV חליפי1,986.02לאסובארו

AL303NI4D 08-10 '4/5פנס אחורי ימD 08-11 'חליפי780.02לאניסאן טידה ש

AL305SZ13 - 'קרוסאובר 13-16פנס אחורי ימ SX4 חליפי1,396.02כןסוזוקי

AL313SZ06-11 (5 דלתות) חליפי1,706.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי ימין

AL315TO10- פנס ראשי ימין

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי1,306.02לא12

AL325TOV 21 - 'חליפי756.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל אח' שמ

AL325VW14 - 5פנס ראשי + מנוע ימיןD 10-17 'חליפי1,248.02לאפולקסווגן פולו ש

AL32FO08-11 חליפי1,016.02לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס ראשי שמאל

AL330HO03-05 חליפי1,806.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס ראשי שמאל

AL330VO05 - ש' 05-10פנס ראשי שמאל S60 חליפי1,760.02לאוולוו

AL331HO96- '4פנס אחורי שמ' פנD 96-00 'חליפי395.83לאהונדה סיוויק ש

AL337AUש' 01-04פנס ראשי שמאל A4 חליפי1,180.13לאאודי



AL342HO09- חליפי1,680.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס ראשי ימין

AL343MA95-96 (במגן) 'חליפי65.43לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98פנס איתות שמ' קד

AL343MI94-97 חליפי340.26לאמיצובישי פג'רו ש' 94-99פנס אחורי ימ' במגן

AL345CI(בכנף) -97 לבן L=R חליפי56.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס צד

AL347HO4פנס אחורי ימ' 01-02 אדום כולוD 01-06 'חליפי386.02לאהונדה סיווק ש

AL34CV11- 4/5פנס ראשי שמאל ניקל+מנועD 11-17 'חליפי1,506.02לאשברולט סוניק ש

AL34DC18 - 'חליפי456.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ערפל אח' ימ

AL34HY03- חליפי620.02לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס ראשי שמאל

AL350HY11- ש' 08-14פנס ראשי ימין i10 חליפי1,136.02לאיונדאי

AL352AU09- ש' 09-11פנס ראשי ימין חשמלי A3 חליפי1,680.02לאאודי

AL354BM12- חליפי640.02לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס ערפל קדמי שמאל

AL355AU09- ש' 08-15פנס ראשי שמאל A4 חליפי1,986.02לאאודי

AL355HO01- (בכנף) L=R 4פנס צד קדמיD 01-06 'חליפי68.02לאהונדה סיווק ש

AL359BM01-05 ש' 01-05פנס ערפל קדמי ימין X5 חליפי423.52לאב.מ.וו

AL35HY04- חליפי756.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פנס ראשי שמאל

AL361HO4D 06-09 '4פנס אחורי ימD 06-12 'חליפי420.02כןהונדה סיווק ש

AL371MA97-98 'חליפי64.02לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98פנס איתות קד' ימ

AL372CI05-10 ש' 05-10פנס ראשי ימין  C-4 חליפי1,206.02לאסיטרואן

AL372HO06-07 חליפי1,956.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס ראשי שמאל

AL372MA97-98 'חליפי64.02לאמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98פנס איתות קד' שמ

AL373HO06-07 חליפי1,956.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס ראשי ימין

AL377CI08- חליפי1,196.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11פנס ראשי שמאל

AL379AU15 - 'ש' 11-18פנס אחורי שמ Q3 חליפי1,586.02לאאודי

AL799TO15 - חליפי886.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי ימ' פנימי

AL7DG12 - חליפי1,336.02לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי ימין

AL810VW09 - חליפי156.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL820TO15 - 'חליפי1,306.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי שמ

AL825RE14 - חליפי906.02לארנו קנגו 09-18פנס ראשי ימין מושחר

AL840TO14-17 'פנס אחורי ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי2,306.02לא21

AL854RE13- (לד) (במגן) '4פנס איתות ימ' קדD 09-15 'חליפי706.02לארנו פלואנס ש

AL867REV 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD חליפי1,860.02לארנו גרנד קופה

AL899MA5D 09 - 4/5פנס אחורי חיצוני שמאלD 09-13 'חליפי596.02לאמאזדה 3 ש

AL89SK08- חליפי368.79לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ערפל קדמי +פנס פינתי שמאל

AL906MA17-18 ש' 17-21פנס ראשי שמאל CX-3 חליפי1,760.02לאמאזדה

AL90SE09- חליפי486.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ערפל קדמי ימין

AL912MA17 - ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין CX-5 חליפי1,168.02לאמאזדה

AL917MA5D 17 - 4/5פנס אחורי ימין חיצוניD 13-18 'חליפי1,806.02לאמאזדה 3 ש

AL922FO00- חליפי560.02לאפורד פיאסטה ש' 00-02פנס ראשי ימין

AL93KI10- חליפי3,106.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס ראשי שמאל+מנוע+לד

AL955FO03- חליפי960.02לאפורד קונקט ש' 03-13פנס ראשי שמאל

AL98KI10- חליפי1,306.02לאקאיה סול ש' 10-11פנס ראשי ימין חשמלי מושחר

AL990FO4D 11-  'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי640.02לא

AL999FO06- ש' 06-14פנס ראשי ימין S-MAX חליפי876.02כןפורד

AL9LE16 - 'ש' 08-22פנס אחורי ימ RX  חליפי4,106.02לאלקסוס



מקורי390.52כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819200235019

92405D971019 - 'מקורי1,111.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל אח' שמ

8159102C2119 - '4פנס אחורי שמ' פנD 19 - 'מקורי1,650.00לאטויוטה קורולה ש

מקורי296.86לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין - 206920017

פנס ראשי ימין - 206059215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי3,994.27לא19

פנס ראשי ימין - 166820085915

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי20,483.61לאש' 15-20

1868300CW 15 - 'פנס אחורי שמ' פנ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,053.63כן19

815510D390V 12 - 'מקורי1,049.62לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס אחורי ימ

92401C5600V 18 - 'מקורי3,649.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמ

D3475919 - 'מקורי6,874.07לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי ימ

81560F403117-19 פנס אחורי חיצוני שמ' לד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,709.84לא22

מקורי3,661.91לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 206942717

מקורי600.33כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819104801219

92405J901018-20 'מקורי586כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' שמ

D09H51270B5D 15- 4פנס לוח זיהוי אחוריD/5D 15-21 'מקורי152.16כןמאזדה 2 ש

92208CG00022 - מקורי5,846.00לאיונדאי סטאריה ש' - 22פנס ראשי ימין

92102CL000(LUXURY) 21 - מקורי8,898.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ראשי ימין

B4YA7048013-4/5פח משקף אחורי ימיןD 13-18 'מקורי352.3לאמאזדה 3 ש

92207CG00022 - מקורי5,846.00לאיונדאי סטאריה ש' - 22פנס ראשי שמאל

מקורי871כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי ימ' (רגיל) -898125402312

S1P0945105B06-09-מקורי85כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי142.57כןפג'ו 308 ש' 14-20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 980431348014

מקורי12,779.80לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 6311731710113

S1P0945106B06-09-מקורי85לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

7T4Z13404B09-'מקורי661.19לאפורד אדג' ש' 09-14פנס אחורי ימ

KB8M51660C17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' שמ CX-5 מקורי415.32לאמאזדה

שפם תחתון פנס אח' ימ' -525626006014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי468.07כן21

מקורי5,536.71לאפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי שמאל 161687818017-20

מקורי318.49לאפיג'ו 3008 17-21פנס ערפל אח' ימ' - 981171838017

811700DA1014-16 מקורי1,050.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל ללא לד

מקורי1,240.26לאפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי ימ' פנ' 981047778017-20

מקורי5,315.60לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס ראשי שמאל -810704768015

DB4P51040F17-18 ש' 17-21פנס ראשי שמאל לד CX-3 מקורי7,324.08לאמאזדה

92405A750016 - מקורי431.5לאקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,589.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס לד שמ' קד' (במגן) -814404705015

265548758R14 - מקורי607.7לארנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי ימ' תחתון

260601176R13 - 5פנס ראשי שמאל מושחרD 13-19  מקורי985.55לארנו קליאו

92404D760019 - מקורי3,973.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ' עם לד

265855907R

פנס ערפל אח' שמ' - 17 (עם בית 

מקורי686.77לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23מנורה)

261603141R11 - מקורי262.84לארנו מאסטר ש' 09-22פנס איתות למראה ימין כתום

68281933AD18 - 'מקורי1,263.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ערפל אח' שמ

07BABE51031J17 - 4/5פנס ראשי ימיןD 13-18 'מקורי9,770.84לאמאזדה 3 ש

8301C86415 - מקורי8,895.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי ימין לד

B63C51350A17 - (במגן) '4/5פנס איתות ימ' קדD 13-18 'מקורי410.8כןמאזדה 3 ש

מקורי3,326.02כןפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי שמאל לד - 16 (ח)9814749080

92406Q051022 - 'מקורי1,547.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס ערפל אח' ימ



8155102D30SW 19 - '5פנס אחורי ימD/SW 19 - 'מקורי1,699.00כןטויוטה קורולה ש

8192002150SW 19 - 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/SW 19 - 'מקורי186לאטויוטה קורולה ש

87613J700019 - 5/סטיישן ש' - 19פנס איתות למראה שמאלD מקורי670.2לאקאיה סיד

מקורי978.18לאפורד גלאקסי 07-13פנס אחורי חיצוני שמ' - 174608607

8113002K6015 - מקורי4,921.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי ימין קסנון + לד

מקורי143.64לארנו מגאן ש' 4/5D 04-09פנס לוח זיהוי אח' -820048012704

V1U0949127C13- (בכנף) מקורי45כןסיאט טולדו ש' 13-18פנס צד קדמי ימין

92102H8200( דגם טורבו) 5פנס ראשי ימין -18D/4D 17-22 'מקורי4,465.20כןקאיה ריו ש

92401H8000( דגם טורבו) 5פנס אחורי שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי1,007.70לאקאיה ריו ש

מקורי291.84לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס איתות למראה שמאל - 222056920

260601571R(הלוגן) 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאל 17-21D מקורי2,163.26לארנו גרנד קופה

V5J1941017C11-14 מקורי772לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי שמאל

92101A8300מקורי7,127.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 16 היברידי

23740775D 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמ' פנD/5/SW מקורי642.82לאפורד פוקוס

24284684D 1.0 20 - 4 ש' - 20פנס ראשי שמאלD/5/SW מקורי9,856.99לאפורד פוקוס

מקורי1,909.52לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22פנס אחורי שמ' - 6321980814911

265108990C17 - '4 ש' 17-23פנס לוח זיהוי אחD מקורי234.62כןרנו גרנד קופה

V5F1941007E12-16 (קסנון) מקורי7,350.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

92102D452018 - מקורי5,693.20לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי ימין

22915974D 20 - 4 ש' - 20פנס ערפל קדמי ימיןD/5/SW מקורי395.48לאפורד פוקוס

92201G6300(ח) פנס ערפל קדמי שמאל - 18GT LINE - 18 מקורי746.3כןקאיה פיקנטו

D3025815 - מקורי4,534.65לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ערפל קדמי שמאל לד

23740884D 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי ימD/5/SW מקורי1,999.38לאפורד פוקוס

מקורי546.64לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' 815814205013-15

מקורי1,388.31לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי ימ' - 14 (קסטום)2287854

2481651SW 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמ' פנD/5/SW מקורי682.46לאפורד פוקוס

92202A210013 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין + אור יוםD מקורי653.3לאקאיה סיד

V5F0941699A12-16 מקורי568כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ערפל קדמי שמאל

81581F412020 - 'פנס אחורי ימ' פנ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,559.00כן22

D3650920 - 'מקורי3,438.56לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס אחורי ימ

D3713920 - מקורי285.78לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס איתות למראה ימין

8155006840V 18-20 'מקורי1,461.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ

V5E1941015C17- מקורי1,690.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ראשי שמאל

A222906770318 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי21,874.00לא19

V5E0941700F17- מקורי569כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ערפל ימין קדמי

92102K7000(PRIME) 20 - ש' - 20פנס ראשי ימין i10 מקורי2,382.00כןיונדאי

8351A03917 - 'ש' 17-19פנס איתות בכנף קד' ימ'=שמ ASX מקורי314לאמיצובישי

3567054G005D 02-04 '4/5פנס אחורי שמD 02-04 'מקורי1,712.30לאסוזוקי ליאנה ש

87614F250019 - מקורי357כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס איתות למראה שמאל

V5C6945105A11-14- מקורי169כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי2,326.75לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ' לד - 6321742045319



8301D57120 - ש' - 20פנס ראשי שמאל לד ASX מקורי10,975.00לאמיצובישי

מקורי179.02כןטויוטה וורסו 09-12פנס לוח זיהוי אח' 09-11 (ח)8127002131

A243906070020 - ש -20פנס ראשי שמאל EQA H243 מקורי28,711.60לאמרצדס

A156906110014 - פנס ראשי שמאל

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי5,692.00לא14-18

מקורי2,281.18לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס אחורי שמ' פנ' לד - 6321742605117

מקורי5,937.03כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס ראשי ימין - 165623898020

261555538R18 - מקורי604.94לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ערפל קדמי שמאל

V575945308DV 16 - 'מקורי1,250.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי ימ' פנ

V8V5945105A4D 12 - ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל A3 מקורי98לאאודי

265551KA0B10- 'מקורי1,376.95לאניסאן ג'וק 10-14פנס אחורי שמ

V2G6807453A18 - '5-שפם תחתון פנס אח' שמD 18 'מקורי166לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,562.81לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי ימין - 9509549714

V565945208A17 - מקורי1,562.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי ימין חיצוני לד

V2G6807454A(ח) 5-שפם תחתון פנס אח' ימ' - 18D 18 'מקורי166לאפולקסווגן פולו ש

V82A945091C19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ A1 מקורי2,055.00לאאודי

92405A700013-15מקורי431.5לאקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי12,881.57לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי ימין לד - 6311746612618

84288723V 15 - 'מקורי3,060.10לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי ימ

V5NA941699B17 - מקורי809כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ערפל קדמי שמאל מושחר

92406S110019 - 'מקורי2,250.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל אח' ימ

260608405R

פנס ראשי שמאל (מושחר)-10- 

3D,5D,CW3/5D/CW 10-16 'מקורי1,354.72לארנו מגאן ש

81550B101006- 'מקורי432לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס אחורי ימ

מקורי255.72לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09פנס לוח זיהוי אח' 812704208107-11

מקורי1,805.59לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי ימין - 981729788018

AF799RE13 - 'חליפי456.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22תומך כנף קד' שמ

AF79HY06-09 'חליפי1,006.20כןיונדאי גטס ש' 06-09כנף קד' שמ

AF79MA97-99 'ש' 97-99כנף קד' ימ B2500 חליפי350כןמאזדה

AF7MI93-97 'חליפי402.97לאמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97כנף קד' ימ

AF802RE13 - ('קד) חליפי304.49כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי ימין

AF808RE16 - 'חליפי1,093.55כןרנו קדג'אר 16-20קשת לכנף קד' ימ

AF80SE13- (קדמי) חליפי593.1כןסיאט לאון ש' 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

AF81KI08- חליפי176.08כןקאיה סראטו ש' 06-09ביטנה לכנף קדמי ימין

AF820RE16 - חליפי1,051.27כןרנו קדג'אר 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

AF83SZ02-08 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 02-04 'חליפי288.6כןסוזוקי ליאנה ש

AF84VO18-08 'ש' 08-17כנף קד' שמ XC-60 חליפי3,424.63כןוולוו

AF87MA98-02 'חליפי680.02לאמאזדה 626 ש' 98-99כנף קד' שמ

AF88SE17 - 'חליפי1,285.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22כנף קד' ימ

AF8LE16 - 'ש' 08-22כנף קד' ימ RX  חליפי3,177.17כןלקסוס

AF92MI00-03 חליפי800.22כןמיצובישי לנסר ש' 00-03ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF95HY07-11 'חליפי806.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-11כנף קד' שמ

AF97NI03-06 חליפי316.37כןניסאן וינר ש' 03-11ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF97SZ06-11  חליפי256.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

AF98NI10- 'חליפי1,448.74כןניסאן ג'וק 10-14כנף קד' שמ

7136LN11-12 ש' 11-18ביטנה לכנף קדמי שמאל  C-4 מקורי513.6לאסיטרואן

מקורי2,271.15לאשברולט טראקס ש' 13-16כנף קד' שמ' עם חור - 2598123213

57110AG0909P07-09 'ש' 07-09כנף קד' שמ B4 מקורי2,368.00לאסובארו

מקורי483כןטויוטה פריוס ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538764706019

66321H600019 - 'מקורי957כןיונדאי אקסנט 19-22כנף קד' ימ

5771184M0000016- 'מקורי1,400.70כןסוזוקי סלריו 16-18כנף קד' שמ



42457805

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי130.37לאשברולט ספארק 15-18 15

מקורי2,876.44כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19כנף קד' שמ' - 982577418019

86811A2000

 D/SW(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל 5

מקורי505.5כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש 13-15 (ח)

BDMT522105D 19 - '4/5כנף קד' שמD -19 'מקורי906.7לאמאזדה 3 ש

59110SJ02019-21 מקורי775לאסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי3,137.34לאאלפא רומאו סטלביו 17-22כנף קד' שמ' - 5055324317

6MS45TZZAC20 - 'מקורי1,323.00לאדודג' ראם - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

מקורי601לאפיאט 3D 08-20 500בולם זעזועים קד' ימ' - 5187260015

5881178R0000019 - 'מקורי942.4כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף קד' שמ

663111Y31011- 5כנף קד' שמ' עם חורD 11-16 מקורי1,225.80כןקאיה פיקנטו

V3V094910215 - מקורי140כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס איתות למראה ימין

33950TFAT0116 - ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל CR-V מקורי2,753.78כןהונדה

מקורי4,680.70לאפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי שמאל - 167588958021

V3V094910115 - מקורי227לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס איתות למראה שמאל

מקורי763.65לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס אחורי ימ' פנ'  - 815813313007

מקורי1,803.04לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פנס ראשי ימין - 982265368016

V5JB941016B17 - מקורי1,535.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי ימין

265101HA0A10- 'מקורי246.3לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס לוח זיהוי אח

9836267180(SHINE) 20 - ש' 17-21פנס ראשי שמאל C-3 מקורי2,939.43לאסיטרואן

מקורי2,781.53לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' לד - 6321985336918

9836161580(SHINE) 20 - ש' 17-21פנס ראשי ימין C-3 מקורי2,623.37לאסיטרואן

92404J9100V 18-20 'מקורי1,726.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

V5JH945111A17 - 'מקורי1,147.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי שמ

92102L520020 - מקורי11,694.00כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס ראשי ימין

V517941005C14 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

מקורי2,260.00לא17

מקורי1,366.07לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל - 3129057813

מקורי1,515.57כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07פנס ערפל קדמי שמאל 05-07 (ח)8122002051

מקורי3,809.28לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21פנס ראשי שמאל - 3905052617

92101A2220LED -13  5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי שמאלD מקורי2,842.60כןקאיה סיד

מקורי1,137.60כןפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי שמ' - 983623168021

81560B407010- 'מקורי1,067.40כןדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס אחורי שמ

74890SNB000ZY(ח) 4בית פנס לוח זיהוי אח' 06-10D 06-12 'מקורי563.6כןהונדה סיווק ש

V56594510517-20 מקורי60כןסקודה קודיאק ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי583.98לאשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי ימין - 9452330915

1674248380(GT) 20 - מקורי5,848.84לאפיג'ו 208 ש' - 20פנס ראשי שמאל

V5FA945093B20 - מקורי1,762.00כןסיאט לאון ש' - 20פנס אחורי מרכזי

V6F9945097B18 - מקורי804לאסיאט ארונה ש' - 18פנס אור בלימה דלת תא מטען

V5F0945095D13 - 'מקורי943לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי שמ

V83A945106A19 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין Q3 מקורי103לאאודי

מקורי376.76לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל -6314736378715

68321886AC14 - (במגן) 'מקורי6,732.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21פנס איתות ימ' קד

10851819

פנס אחורי שמאל(פס שוליים כהים 

מקורי3,092.59לאאם ג'י EHS ש' - 21רחב) - 21

מקורי2,108.93לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין + מנוע 9682823508-12

92450G600017-20 פנס ערפל שמאל אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי499.6כן



92700G610017 - פנס אור בלימה דלת תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי701.7לא

מקורי647כןיונדאי H350 17-18פנס ראשי שמאל - 921015950017

מקורי2,287.00כןיונדאי H350 17-18פנס אחורי ימ' - 924025900017

8301B588V 17 - ש' 17-19פנס ראשי ימין ASX מקורי4,587.00כןמיצובישי

92403A761016 - מקורי738.4לאקאיה פורטה 13-18פנס אחורי פנימי שמאל

A099906015112 - פנס ערפל קדמי שמאל

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי1,094.57לא19

92402G7000(גרסא חשמלית) מקורי3,332.70כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 19

92102G500016-18 מקורי4,237.20לאקאיה נירו 16-23פנס ראשי ימין

מקורי376.76לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314784716513

פנס אחורי ימ' - 246820066412

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי978.92לא19

92202G500016-18 מקורי1,731.50לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל ימין קדמי

92402D750019 - מקורי2,210.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' ללא לד

924014H060(2 דלתות מטען) פנס אחורי שמ' - 11i800 08-21 מקורי1,102.00כןיונדאי

92102J91004X4 18-20 מקורי3,680.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי ימין

92501F600016- 'מקורי147.7כןקאיה נירו 16-23פנס לוח זיהוי אחורי שמ

מקורי1,445.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימין תחתון  815814701116-18

924051C00003-05 'מקורי299לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס ערפל אח

92102G7000WPR(גרסא חשמלית) מקורי7,970.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין - 19

מקורי5,296.00כןטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי ימין-811100687015

92404F250019 - 'מקורי988כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי ימ' פנ

GSJ551150B19 - 'מקורי2,994.47לאמאזדה 6  ש' - 19פנס אחורי ימ

92403F250019 - 'מקורי988כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי שמ' פנ

921A2L030020 - מקורי592לאיונדאי סונטה ש' - 20מחזיר אור ימין במגן קדמי

92700B910017 - ש' 14-19פנס בלימה אחורי i10 מקורי495לאיונדאי

92405C870019 - מחזיר אור במגן אחורי שמאלi20 15-20 מקורי557לאיונדאי

92403C860019 - 'פנס אחורי שמ' פנi20 15-20 מקורי1,012.00כןיונדאי

92201C880019 - פנס ערפל קדמי שמאלi20 15-20 מקורי1,636.00כןיונדאי

265604000R15- מקורי64.58כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין

8331A17915- מקורי3,126.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס אחורי שמאל פנימי

8156002A8016 - 'מקורי980לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי חיצוני שמ

מקורי1,473.00לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22פנס ערפל קדמי שמאל - 6317740911718

מקורי1,175.00כןפיאט טיפו ש' 16-18פנס ערפל ימין קדמי -16 (ח)51775551

AL587TO09-10 'חליפי1,608.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אחורי שמ

AL589HY14- (אור יום) ש' 11-15פנס ערפל קדמי שמאל i35 חליפי760.02כןיונדאי אלנטרה

AL58HY08-10 ש' 08-14פנס ראשי ימין i10 חליפי986.02לאיונדאי

AL591OP09 -  חליפי1,360.02כןאופל אסטרה ש' 08-10פנס ראשי ימין

AL592OP09 -  חליפי1,360.02לאאופל אסטרה ש' 08-10פנס ראשי שמאל

AL592TO13-15- חליפי2,086.02כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL597PE05- חליפי1,186.02לאפיג'ו 407 ש' 05-10פנס ראשי שמאל

AL610HY15-18 חליפי736.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

AL611HY15-18 פנס ערפל קדמי שמאלi20 15-20 חליפי386.02לאיונדאי

AL611MA13-16 -פנס ראשי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,680.02כן18

AL614PE08-09 חליפי1,360.02לאפג'ו 308 08-13פנס ראשי ימין

AL618RE96-98 חליפי323.42לארנו מגאן ש' 96-98פנס ראשי ימין

AL620MA13-16 פנס ראשי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,680.02כן18

AL620PER=L -14 חליפי196.02לאפיג'ו 2008 13-19פנס ערפל קדמי

AL622MA13-16 4/5פנס איתות קד' שמ' במגןD 13-18 'חליפי236.02לאמאזדה 3 ש



AL627HY15-18 'פנס אחורי ימi20 15-20 חליפי1,838.01לאיונדאי

AL632VWH4 -00 חליפי756.02לאפולקסווגן בורה ש' 00-05פנס ראשי שמאל

AL633MA5D 09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 09-13 'חליפי221.3כןמאזדה 3 ש

AL665VW01- 'חליפי548.02לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05פנס אחורי ימ

AL667OP01- 'חליפי149.62לאאופל קורסה ש' 01-07פנס ערפל אח' ימ

AL673OP13- חליפי1,506.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס ראשי שמאל מושחר+מנוע

AL676FI10 - חליפי1,306.02כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס ראשי שמאל

AL677MI15 - 'חליפי736.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ערפל אח' שמ

AL67IS(דגם מפואר) חליפי936.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי ימ' לד - 12

AL67VO-97-05 סטיישן ש' 97-05פנס ראשי מושחר+מנוע V70 חליפי1,898.68לאוולוו

AL686FI04 - חליפי920.02לאפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06פנס ראשי שמאל + מנוע

AL687FI04 - חליפי920.02לאפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06פנס ראשי ימין + מנוע

AL692TO09-11 פנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי2,036.02לא13

AL693TO09-11 פנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי2,036.02לא13

AL697PE11 - חליפי960.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין

AL698VW

פנס ראשי שמאל H7+H7 + ערפל 06-

חליפי1,217.01כןפולקסווגן טוראן ש' 0706-10

AL699VW

 H7+H1 06-07  פנס ראשי ימין

חליפי1,117.08לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10מושחר + מנוע

AL69FO11- (מושחר) פנס ראשי ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,106.02לא

AL702RE96-97 (בכנף)R=L חליפי46.02לארנו קליאו ש' 91-98פנס צד קדמי

91112SJ21019 - 'מקורי2,180.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף קד' שמ

98168358XT19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לכנף קד' שמ C-5 מקורי1,125.43לאסיטרואן

מקורי2,082.26לאסיטרואן ברלינגו - 19כנף קד' שמ' - 981648278019

5761154P1000015 - מקורי1,425.90לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף קדמי ימין ללא חור

638413HN0A13- מקורי509.89לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

74207SNAA01(ח) 4פס קישוט לכנף קד' שמ' 08-11D 06-12 'מקורי278.54כןהונדה סיווק ש

GHP952111A13- כנף קד' ימ' ללא חור לפנס איתות

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי944.58לא18

98252893XT(GT) 17 - 'מקורי1,489.98כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף קד' שמ

V4G0853887C

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי910לאאודי A6 ש' 1212-17

מקורי750.83לאלקסוס NX ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל 538767801015-17

7561160111B003- פס קישוט לכנף קד' ימ' כסוף

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,870.50כן08

מקורי1,824.05לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף קד' שמ' - 8499931717

V7E0809957E15 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי899לא15-22

מקורי131.36כןשברולט טראקס ש' 13-16תומך כנף קדמית שמאל - 13 (ח)95244757

BDMT56130E5D 19 - 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD -19 'מקורי752.85כןמאזדה 3 ש

57160SG0009P13 - מקורי225לאסובארו פורסטר 13-18תומך כנף קדמית ימין

5370B837(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל - 16

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי652כן

מקורי1,032.34כןפיג'ו 3008 17-21בולם זעזועים קד' ימ' = שמ' - 981971868017

BDEN3490X4D 19 - '4/5בולם זעזועים קד' שמD -19 'מקורי500.51לאמאזדה 3 ש

68203718ABV 14 - מקורי1,346.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי262.78כןאופל אינסיגניה 11-16ביטנה לכנף קדמי שמאל -2289091411



מקורי1,129.91כןשברולט טראוורס 13-16ביטנה לכנף קדמי שמאל - 13 (ח)20914933

60213TBAA00ZZ18 - '4תומך לכנף קד' ימD -18 'מקורי478.75כןהונדה סיווק ש

868121H500

 (סטיישן/5D) (ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי518.3כןקאיה סיד  5D ש' 1008-09-

MN190103HB04-08 'מקורי347לאמיצובישי לנסר ש' 04-08פס קישוט לכנף קד' שמ

86811B250017 - מקורי576כןקאיה סול ש' 14-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

V65782110519 - 'מקורי1,187.00כןסקודה סקאלה - 19כנף קד' שמ

66311H8000(דגם טורבו) 5כנף קד' שמ' - 18D/4D 17-22 'מקורי2,779.50לאקאיה ריו ש

ביטנה לכנף קדמי ימין -538750234010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי441לא12

מקורי1,310.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13כנף קד' ימ' -538115239012

7232253R0100017 - מקורי542.7כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

V8T0821105H08- 'ש' 09-16כנף קד' שמ A5 מקורי3,400.00לאאודי

628907FW0A18 - טרייל ש' 15-23סמל יצרן קדמי X מקורי1,488.32לאניסאן

9815318680V 17 - מקורי445.58כןפיג'ו 3008 17-21סמל יצרן קדמי

98377943DX21 - מקורי269.48כןפיג'ו 3008 17-21סמל יצרן קדמי

V5K0853601FULM10- מקורי608לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סמל יצרן קדמי

95485121

 - "CHEVROLET" סמל כיתוב אחורי

מקורי60.56לאשברולט קרוז 1308-20

23255003

 - "LT EQUINOX" סמל כיתוב אחורי

מקורי272.38לאשברולט אקווינוקס ש' 1616-22

7537452060Hybrid"-13" מקורי382.02כןטויוטה יאריס ש' 12-13סמל

V6J0853679B73913- מקורי104כןסיאט טולדו ש' 13-18סמל יצרן קדמי

93079XC030SUBARU AWD" - 20" מקורי880לאסובארו איבולטיס - 20כיתוב אחורי

84188529BLAZER" - 19" מקורי307.4לאשברולט בלייזר - 19סמל אחורי

CC305172105-10 מקורי45.74לאמאזדה 5 ש' 05-10סמל "5" אחורי

7415A1124/5D 08- אחורי "LANCER" 4סמלD 08-15 'מקורי439לאמיצובישי לנסר ש

75301020205D 13- סמל יצרן קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי209לא15

MR99657105-08 מקורי304לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11סמל קדמי

86310C700015-18 'ש I20 כיתובi20 15-20 מקורי228כןיונדאי

מקורי873.44כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סמל יצרן קדמי -898164912012

מקורי155.43לאטויוטה קורולה ש' 93-97סמל   TOYOAT במטען 754411265093-97

86310S1000SANTAFE" - 19" מקורי278כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיתוב אחורי

86310C1000SONATA -15 מקורי309כןיונדאי סונטה ש' 15-17כיתוב אחורי

IL333

 - TRITON" 4X2 " סמל כיתוב אחורי

מקורי60לאמיצובישי טרייטון 1515-19

מקורי382.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיתוב  HYBRID אחורי -753745205014

7544652100TOYOTA 'מקורי273.93כןטויוטה ספייס וורסו 11-16כיתוב אח

GHP95173113- סמל קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי54.39לא18

BHN1517214D 13- אחורי MAZDA3 4/5סמלD 13-18 'מקורי152.66כןמאזדה 3 ש

7537447062

כיתוב צדדי כנף קדמית שמאל - 13 

HYBRID13-18 'מקורי274.53כןטויוטה פריוס פלוס ש

GHK15173013- סמל יצרן אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי56.08כן18

7415A455

 PLUG-IN" סמל בכנף קדמית שמאל

HYBRID EV" - 1515-20 'מקורי389לאמיצובישי אאוטלנדר ש

V5F0853679A2ZZ13- מקורי72כןסיאט לאון ש' 12-19סמל

93079SJ030FORESTER" - 19" מקורי744לאסובארו פורסטר - 19סמל כיתוב אחורי

22849025LACROSSE" - 10" מקורי424.91לאביואיק לה קרוס ש' 10-15סמל אחורי



מקורי339.27לאפורד פוקוס ש' 06-08סמל יצרן אחורי  -177994306

C6080301BAA21 - ש' - 21סמל דגם אחורי ET5 מקורי177לאסקייוול

753100K04015- מקורי537.15לאטויוטה היילקס ש' 15-21סמל יצרן קדמי

812200W04009 פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי873.65לא13

V5NB941005B17-19 מקורי1,310.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי שמאל

92405A230013- 5/סטיישן ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאלD מקורי154.9לאקאיה סיד

V5NA945106A17 - מקורי223כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מחזיר אור פנימי במגן אחורי ימין

מקורי10,785.34כןאופל מוקה ש' - 21פנס ראשי ימין - 167588788021

V2K594910116 - (בכנף) מקורי70לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס צד קדמי שמאל

מקורי301.62כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07פנס לוח זיהוי אח' 05-07 (ח)8127002071

V82A94510619 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין A1 מקורי101לאאודי

מקורי3,632.22לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי ימין 6311743379218-20

מקורי3,632.22לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי שמאל 6311743379118-20

V5FA949101A21 - מקורי189כןקופרה פורמנטור - 21פנס איתות למראה שמאל

V82A945093B19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ A1 מקורי1,743.00לאאודי

265501361R16 - 'מקורי486.77לארנו טווינגו ש' 16-18פנס אחורי ימ

V5FB941773(קופרה) מקורי6,220.00לאסיאט לאון ש' - 20פנס ראשי שמאל - 21

V5FA945208C(קופרה) מקורי1,916.00לאסיאט לאון ש' - 20פנס אחורי ימ' - 21

מקורי374.85כןשברולט אפיקה ש' 07-09פנס אחורי ימ' פנ' 07-09 (ח)96434728

מקורי1,122.38כןשברולט אפיקה ש' 07-09פנס אחורי שמ' 07-09 (ח)96851763

265852501R5D 15 - '3/5פנס ערפל אח' שמD/CW 10-16 'מקורי799.01לארנו מגאן ש

V575945207E(קופרה) מקורי1,098.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי שמ' - 20

פנס צד קדמי ימין (בכנף) (ח)96415789

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי119.51לא

68105144AC14 - מקורי90לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

265558217R18 - 'מקורי653.97לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ

מקורי243.4לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס ערפל אח' שמ' - 4250303317

מקורי2,206.53לאאופל קורסה ש' - 20פנס אחורי ימ' - 982931728020

34350TZAJ0120 - מקורי621.47כןהונדה ג'אז ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

81550B406010- 'מקורי1,067.40לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס אחורי ימ

V7E0945106E15 - מחזיר אור במגן אחורי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי162לא15-22

87624S800021 - מקורי792כןיונדאי פאליסייד - 21פנס איתות למראה ימין

מקורי5,829.06לאאופל אסטרה ש' - 22פנס ראשי שמאל - 168283768022

V7E0945095AD15 - פנס אחורי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי851כן15-22

33701SMGG04(ח) 5/3פנס אחורי אמצעי + סמל  09-10D 06-12 'מקורי2,810.11כןהונדה סיוויק ש

87614A700013- מקורי433.1כןקאיה פורטה 13-18פנס איתות למראה שמאל

AL703FI07- חליפי180.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס איתות למראה שמאל

AL704VW06-08 פנס איתות ימ' קד' (במגן) לבן

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי224.02לא

AL708FI12- (במגן) 'חליפי248.02לאפיאט פנדה ש' 12-18פנס איתות ימ' קד

AL711REחליפי706.02לארנו קנגו ש' 04-08פנס ראשי ימין -04 איתות לבן

AL714FI14-500 ש' 13-17פנס ראשי ימיןL חליפי1,106.02לאפיאט

AL731FO09-11 'חליפי586.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12פנס אחורי שמ

AL740RE07-08 4/5פנס ראשי שמאלD 04-09 'חליפי986.02לארנו מגאן ש

AL745RE04-08 חליפי906.02לארנו סניק ש' 04-09פנס ראשי שמאל



AL755VW08-11 חליפי1,560.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פנס ראשי שמאל

AL760TO09-11 חליפי1,360.02כןטויוטה וורסו 09-12פנס אחורי שמ' לד

AL761KI14 - חליפי1,986.02לאקאיה סול ש' 14-18פנס ראשי שמאל

AL761TO09-11 חליפי1,360.02לאטויוטה וורסו 09-12פנס אחורי ימ' לד

AL762TO13- פנס ערפל קדמי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי906.02כן15

AL764SE14-חליפי1,105.00לארשימת מקטים מבוטליםפנס ראשי שמאל

AL765VW10- חליפי1,106.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס ראשי ימין

AL767RER=L -13 4פנס ערפל קדמיD 09-15 'חליפי536.02לארנו פלואנס ש

AL769KI16 - חליפי960.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי שמאל

AL770KI16 - חליפי960.02לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי ימין

AL771VW11- חליפי520.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס ערפל קדמי ימין

AL780TO09-(מעל לערפל) חליפי196.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אתות במגן לבן

AL782KI17-20 פנס אחורי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,106.02כן

AL784KI16-18 חליפי1,806.02כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמאל חיצוני

AL787KI15-17 חליפי3,960.02לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי שמאל

AL787TO12- חליפי1,986.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס ראשי ימין

AL788KI16 - חליפי3,396.02כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי ימין

AL78CVחליפי560.02לאשברולט מאליבו ש' 97-03פנס ראשי ימין

AL78HY11-13 ש' 11-15פנס ראשי שמאל i35 חליפי1,486.02כןיונדאי אלנטרה

AL793TO13-15 'חליפי2,086.02לארשימת מקטים מבוטליםפנס ראשי+מנוע שמ

AL798TO10 - ש' 10-12פנס ראשי שמאל RAV-4 חליפי1,640.02לאטויוטה

AL799RE13 - 4פנס ראשי שמאלD 09-15 'חליפי1,306.02כןרנו פלואנס ש

AL803TO15 - 'חליפי706.02כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי שמ

AL812RER=L 09- (בכנף) חליפי124.02לארנו קנגו 09-18פנס צד קדמי

AL828VW15-19 חליפי1,680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי שמאל

AL833TO

מסגרת ניקל עליונה לפנס ראשי שמאל -

חליפי775כןטויוטה קורולה ש' 1313-18

AL833VWV 14 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 10-17 'חליפי580.02לאפולקסווגן פולו ש

V3V082330115- מקורי306לאסקודה סופרב ש' 15-22ציר שמ' למכסה מנוע

53402B101006-11 מקורי202.5לאדייהטסו סיריון ש' 06-11ציר שמ' למכסה מנוע

79120B400014- ש' 14-19ציר ימ' למכסה מנוע i10 מקורי192לאיונדאי

מקורי8,687.59לאשברולט סילברדו 13-19מכסה מנוע -2349785415

81130B900014- ש' 14-19מנעול מכסה מנוע i10 מקורי117כןיונדאי

96748540XT12 - מקורי216.59כןפיג'ו 208 ש' 12-14המשך פלסטיק טורפדו ימין

מקורי416.91כןפיג'ו 2008 - 20ציר ימ' למכסה מנוע - 982073068020

79110G500016- מקורי108.5לאקאיה נירו 16-23ציר שמ' למכסה מנוע

A222880005713 - מכסה מנוע

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי16,655.73לא19

664002T010(ח) מקורי3,478.50כןקאיה אופטימה ש' 12-15מכסה מנוע - 12

     V6R0823031G10 - 5מכסה מנועD 10-17 'מקורי2,305.00לאפולקסווגן פולו ש

66400G600017 - מכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,916.50לא

מקורי347.71לאפיג'ו 2008 - 20מנעול מכסה מנוע - 982649688020

81170G600017 - מוט מחזיק מכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי108.7לא

53410B401006-11 מקורי269.9לאדייהטסו טריוס ש' 06-11ציר ימ' למכסה מנוע

811303Z000(ח) מנעול מכסה מנוע -12CW/4D i40 12-15  מקורי124.95כןיונדאי

5905A15713- ציר שמ' למכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי268כן16

811761C000(ח) תפס למוט מכסה מנוע -12i20 12-15 מקורי56כןיונדאי



79110G600017 - ציר שמ' למכסה מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי189.9לא

מקורי91.42כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מנעול מכסה מנוע -13 (ח)5351047111

DB2H507S0D17 - 4פלסטיק טורפדו שמאלD/5D 15-21 'מקורי424.93כןמאזדה 2 ש

V5JA823531B13 - מקורי172לאסקודה ראפיד ש' 13-18כבל פתיחה למכסה מנוע

V57A823031B

 ,AMBITION) 18 - מכסה מנוע

(STYLE18-21 מקורי3,780.00לאסקודה קארוק

V57A823302

ציר ימ' למכסה מנוע - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי149לאסקודה קארוק

מקורי220.97כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר ימ' למכסה מנוע - 898333087117

A206880050021 - מכסה מנוע

מרצדס W206 קלאס C ש' - 

מקורי13,265.00לא21

7405A47214-19 מקורי853לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פלסטיק טורפדו

8211052R1000017 - מקורי346.6כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מנעול מכסה מנוע

5741084M0000016 - מקורי432.7לאסוזוקי סלריו 16-18ציר ימ' למכסה מנוע

81140D900016 - מקורי166.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיק מנעול מכסה מנוע

GHP95677013 - גומי אטימה למכסה מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי116.48לא18

DB2M51PB1A15 - 4קישוט המשך טורפדו ימיןD/5D 15-21 'מקורי21.39כןמאזדה 2 ש

7405A36817 - ש' 17-19כיסוי קצה טורפדו ימין ASX מקורי122כןמיצובישי

92403G550019 - 'מקורי1,726.30לאקאיה נירו 16-23פנס אחורי שמ' פנ

815600H23018 - 'מקורי1,821.05לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס אחורי שמ

8192006060V 18 - מקורי199.7לאטויוטה קאמרי ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,678.66לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי ימ' חיצוני 203955113-16

8975566380V 21 - מקורי7,086.10לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי ימין

92201G550019 - מקורי754כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי שמאל

8118502T51(יבוא מקביל) 4פנס ראשי שמאל - 19D 19 - 'מקורי6,221.00לאטויוטה קורולה ש

8156147190V 13 - 'מקורי2,350.28לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי שמ

מקורי1,805.57לאפורד פומה ש' - 21פנס ראשי שמאל - 249106921

92401A402013-16 'מקורי1,696.20כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי חיצוני שמ

815700K01106 - מקורי815.14לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אור בלימה אחורי

8115006C41V 18-20 מקורי9,594.97לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

B1Z0945105

מחזיר אור במגן אחורי שמאל (סטיישן) 

מקורי143כןסקודה אוקטביה 09-13- 09 (ח)

3567077R1000019 - 'מקורי830.4לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19פנס אחורי שמ

8360108C1018 - 'מקורי2,063.00לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס אחורי שמ

89832878832X4 21 - מקורי2,576.77לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי שמאל

5301F97514- מקורי217כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח משקף אח שמאל

V5F0945307N13- 'מקורי990לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי שמ' פנ

815510K261V 15 - 'מקורי1,374.72כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי ימ

מקורי857.15לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין - 184964313

מקורי1,291.00לאפיאט 500L ש' 13-17פנס אחורי ימ' ניקל לד - 5197805013

2491065V 21 - מקורי2,708.27לאפורד פומה ש' - 21פנס ראשי שמאל

מקורי169.07לאפורד קוגה ש' 13-18פנס איתות למראה ימין - 232608317

92405G6050(X LINE) 20 - 'פנס ערפל אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי877.7כן

265500017R09- '4פנס אחורי ימ' פנD 09-15 'מקורי525.3לארנו פלואנס ש

LB5Z13404G20 - מקורי3,051.68לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס אחורי ימ' מושחר

811500E52021 - מקורי11,337.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי שמאל

8.16E+24521 - 'מקורי5,545.00כןטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי שמ

8.16E+24521 - 'מקורי5,545.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי ימ

260606CT5A19 - מקורי8,647.09כןניסאן אלטימה ש' - 19פנס ראשי שמאל



265550041R09- '4פנס אחורי שמ' פנD 09-15 'מקורי377.33לארנו פלואנס ש

87614Q500020 - מקורי907.5כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

מקורי8,150.63לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי ימין - 6311873759418

מקורי309לאיונדאי H350 17-18תומך לכנף קדמי ימין - 865145900017

5370C31820 - ש' - 20ביטנה לכנף קדמי ימין ASX מקורי1,808.00כןמיצובישי

V565809957DV 17-20 מקורי447כןסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

59110SJ06022 - מקורי902לאסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי ימין

5761153R1117 - 'מקורי1,420.30כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף קד' ימ

59110SJ07022 - מקורי902לאסובארו פורסטר - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי819.75כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף קד' שמ' - 201103417

57120FL0609P18 - 'ש' - 18כנף קד' ימ XV מקורי2,045.00לאסובארו

מקורי7,532.85כןוולוו XC90 ש' 15-22כנף קד' ימ' - 3165167615

מקורי674.48כןטויוטה אוריס ש' 15-18המשך ביטנה לכנף קדמי ימין - 538510211015

538050K05012-מקורי390לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי ימין

86812K200020 - מקורי1,215.00כןיונדאי וניו - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

538060K07012- מקורי390לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ביטנה לכנף קדמי שמאל

E4303HV01A17 - 'מקורי1,231.87כןניסאן קשקאי ש' 14-20בולם זעזועים קד' שמ

V3V082110615- מקורי2,135.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כנף קדמית ימין

מקורי6,857.34לאשברולט סילברדו - 20כנף קד' ימ' - 8458116720

87711K2000CA20 - 'מקורי571כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף קד' שמ

F31016PAMA20 - 'מקורי949.16כןניסאן ג'וק - 20כנף קד' שמ

MN133672HA00-07 'מקורי2,078.00לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07קשת לכנף קד' ימ

84142J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18מבודד לכנף קדמית ימין

638416PA0A20 - מקורי991.1כןניסאן ג'וק - 20ביטנה לכנף קדמי שמאל

V5G0821105B17 - 'מקורי3,537.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' שמ

663210X30008-12 - 'ש' 08-14כנף קד' ימ i10 מקורי792לאיונדאי

V8R08537184U809 - 'ש' 09-16קשת לכנף קד' ימ Q5 מקורי223לאאודי

V5G0821136C17 - מקורי144לאפולקסווגן גולף ש' 13-20תומך לכנף קדמית ימין

4060A49320 - מקורי1,113.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20בולם קד ימ = שמאל

מקורי1,238.00לאפיאט פנדה ש' 12-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 5196540612

V3AA82114115 - מקורי187כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23תומך לכנף קדמית שמאל

663111J00009-11 'כנף קד' שמi20 09-12 מקורי793לאיונדאי

מקורי501.89כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לכנף קד' ימ' - 4276907520

24030524D 20 - '4 ש' - 20בולם זעזועים קד' ימD/5/SW מקורי517.64לאפורד פוקוס

V5Q0413023FH13 - מקורי896לאסקודה אוקטביה 13-16בולם זעזועים קד' ימין=שמאל

V8W0821172A16 - ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי ימין A4 מקורי1,011.00לאאודי

AL387AU11 - 'ש' 11-18פנס אחורי ימ A1 חליפי1,206.02לאאודי

AL390CIH1+H7    - 07  ש' 07-10פנס ראשי שמאל C-4 חליפי1,206.02לאסיטרואן פיקסו

AL397MI98-00 'חליפי136.02לאמיצובישי כריזמה ש' 98-00פנס איתות קד' ימ

AL3CA

קישוט לפנס איתות צד קדמי ימין 

חליפי748.02כןקאדילאק SRX 10-13(בכנף) -10

AL400AU12 - ש' 11-18פנס ראשי ימין Q3 חליפי2,360.02לאאודי

AL400MI98-00 'חליפי136.02לאמיצובישי כריזמה ש' 98-00פנס איתות קד' שמ

AL408TO93-97 'חליפי224.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97פנס אחורי שמ

AL409ME14-פנס ראשי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי1,706.02לא18

AL409MI15 - חליפי8,608.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל לד

AL40DC18 - חליפי1,306.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

AL413MI(במגן) 'חליפי86.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פנס איתות שמ' קד

AL416TO93-97 'חליפי60.96כןטויוטה קורולה ש' 93-97שפם תחתון פנס אח' שמ

AL417HY10-13 פנס ראשי שמאלIX35 10-15 חליפי1,206.02לאיונדאי



AL417MA4D 02-04 'חליפי308לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס אחורי שמ

AL418TO93-97 'חליפי96.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97פנס איתות קד' שמ

AL424CV08 - 'חליפי906.02לאשברולט סילברדו 07-12פנס אחורי שמ

AL431HY10-13 פנס אחורי שמ' חיצוניIX35 10-15 חליפי860.02לאיונדאי

AL431ME08 - חליפי1,886.02לאמרצדס 204  ש' 08-11פנס ראשי ימין

AL432HY10-13 פנס אחורי ימ' חיצוניIX35 10-15 חליפי860.02לאיונדאי

AL432MA03-05 חליפי620.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס ראשי שמאל

AL433TO98-00 'חליפי86.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס איתות קד' ימ

AL435ME14 - פנס ערפל קדמי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי568.02לא18

AL436MA4D 04-08 '4פנס אחורי ימ' פנD 04-09 'חליפי306.02לאמאזדה 3 ש

AL443MA04-06 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 04-09 'חליפי120.02כןמאזדה 3 ש

AL451CI10- (5 מקומות) ש' 07-10פנס אחורי חצוני C-4 חליפי180.02לאסיטרואן פיקסו

AL454ME16 - מחזיר אור במגן אחורי ימיןE 16-22 קלאס W213 חליפי148.02לאמרצדס

AL454MI97-01 'חליפי296.02לאמיצובישי מגנום ש' 96-01פנס אחורי שמ

AL458MA5D 04-06 '5פנס אחורי ימD 04-08 'חליפי368.02לאמאזדה  3 ש

AL459MA07-08 '4פנס אחורי ימD 04-09 'חליפי286.02כןמאזדה 3 ש

AL470CV08-10 חליפי2,068.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס ראשי ימין

AL471CV08-10 חליפי2,068.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס ראשי שמאל

AL472TO01- 'חליפי116.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02פנס איתות קד' שמ

AL474CI11- ש' 11-18פנס ראשי ימין  C-4 חליפי1,396.02לאסיטרואן

AL47HY

פנס ראשי שמאל (איתות רקע כתום) 

חליפי906.02לאיונדאי אקסנט ש' 07-0907-11

754310H06015- מקורי364.29כןטויוטה אייגו ש' 15-21סמל יצרן אחורי

754420H060(ח) AYGO -15 מקורי334.61כןטויוטה אייגו ש' 15-21כיתוב אחורי

7415A38913- סמל יצרן אחורי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי345כן16

86321E6010

 - " BLUE DRIVE " כיתוב צד שמאל

מקורי529לאיונדאי סונטה ש' 1818-19

MR441161SPACESTAR - 13  סמל אחורי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי55כן16

מקורי291.6לאטויוטה קאמרי ש' 15-17סמל יצרן אחורי-754030609015

7544206190CAMRY-15 מקורי255.26לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כיתוב אחורי

מקורי361כןפיאט 3D 08-20 500סמל "500" בכנף אח' ימין -7174962408

86310G3000I30 " - 18 " כיתוב אחוריi30 - 18 מקורי421כןיונדאי

7415A73320 - ש' - 20סמל יצרן קדמי ASX מקורי503לאמיצובישי

7544142090TOYOTA -16 ש' 13-18כיתוב אחורי RAV-4 מקורי273.93כןטויוטה

7415A61515- מקורי325כןמיצובישי טרייטון 15-19סמל יצרן אחורי

סמל יצרן קדמי 531414703117-19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,270.00כן22

75403F401017 - סמל יצרן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי395.48כן22

D2002911- מקורי210.21לאפורד אקספלורר ש' 11-14סמל יצרן אחורי

98147670VD18 - מקורי401.07כןסיטרואן ג'אמפי - 18סמל יצרן אחורי

86341C750019 - סמל יצרן אחוריi20 15-20 מקורי266כןיונדאי

93033AJ0004D 10- 'ש' 09-14סמל יצרן אח B4 מקורי404כןסובארו

86320F2AA019 - "מקורי569כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיתוב אחורי "יונדאי

93033AG04307-09 ש' 07-09סמל יצרן אחורי B4 מקורי656כןסובארו

863004H90013 - סמל יצרן אחוריi800 08-21 מקורי179לאיונדאי

מקורי711.81כןסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי תחתון - 981697818019



8200694685

- KANGOO 'סמל לוחית שם דגם אח

מקורי347.67לארנו קנגו 0909-18

9818542080V 19 - מקורי619.02לאסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי עליון

86319J90001.6T" - 18" מקורי278לאיונדאי קונה ש' - 18סמל אחורי

51945106500x -15 500 ש' 15-18כיתוב אחוריX מקורי329כןפיאט

7537447150

- "HYBRID " סמל בכנף קדמית שמאל

מקורי273.93כןטויוטה פריוס ש' 16-20 16

מקורי2,691.03כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סמל יצרן קדמי - 531413314015

D2002411- 4 אחוריWD  מקורי119.77לאפורד אקספלורר ש' 11-14כיתוב

מקורי287.62לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19סמל בכנף קדמית שמאל - 753740222119

93079AL020SUBARU AWD ש' 15-18כיתוב אחורי B4 מקורי848לאסובארו

753740D050

 - "HYBRID" סמל בכנף קדמי שמאל

מקורי273.93כןטויוטה יאריס ש' 1414-19

98265886DXCITROEN" - 19" איירקרוס - 19סמל כיתוב אחורי C-5 מקורי384.04כןסיטרואן

86314CM000HYBRID" - 21" מקורי200לאיונדאי קונה ש' - 18סמל כיתוב אחורי

628686771R17 - 4 ש' 17-23תושבת סמל יצרן קדמיD מקורי83.19לארנו גרנד קופה

628909470R13- מקורי432.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22סמל קדמי

908926547R13- אחורי CAPTUR מקורי432.13לארנו קפצ'ור ש'  13-22סמל

7783171L000PGSWIFT מקורי129.4כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16סמל

62890EM30A08- '4/5סמל יצרן קדD 08-11 'מקורי388.11לאניסאן טידה ש

7781163J000000PG13- אחורי S קרוסאובר 13-16סמל SX4 מקורי114כןסוזוקי

86320E6000HYBRID" - 15" מקורי333לאיונדאי סונטה ש' 15-17סמל כיתוב אחורי

754420H090AYGO X" - 22" ש' - 22כיתוב אחורי X מקורי299.65כןטויוטה אייגו

86312N90101.6T" - 21" מקורי252כןיונדאי טוסון ש' - 21סמל כיתוב אחורי

81110000210GLI  - 10 מקורי28לאטויוטה קורולה ש' 10-13סמל אחורי

7783284M000PG16 - "מקורי106.7לאסוזוקי סלריו 16-18כיתוב אחורי "סלריו

628908106R17-21 4 ש' 17-23סמל יצרן קדמיD מקורי2,044.61כןרנו גרנד קופה

מקורי257.4כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סמל יצרן אחורי -4D 11 (ח)95122466

V5JA8536872ZZSKODA-13 מקורי160כןסקודה אוקטביה 13-16סמל

964625334D 07-10 אחורי AVEO סמל

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי38.93כן

628909U00007-11 מקורי336.36לאניסאן נוט ש' 07-13סמל יצרן קדמי

969657334D 11- 'אח CHEVROLET 4/5סמלD 11-17 'מקורי63.49כןשברולט סוניק ש

V5JA853687B2ZZ13- אחורי כרום TSI מקורי187כןסקודה ראפיד ש' 13-18סמל

V5J6853687AA2ZZ08- מקורי93לאסקודה פביה ש' 08-14סמל אחורי פביה

V3T0853687T2ZZ13- אחורי SUPERB מקורי181לאסקודה סופרב ש' 13-15סמל

V8P08537422ZZ09- ש' 09-11סמל יצרן אחורי A3 מקורי318כןאודי

מקורי870.7לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סמל יצרן אחורי - 5114737633915

848102971R15- אחורי DUSTER מקורי825.18כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיתוב

10758162PHEV" - 21" ש' - 21כיתוב אחורי EHS מקורי194.65לאאם ג'י

93079FJ06012- 'אח AWD ש' 12-17סמל XV מקורי724לאסובארו

מקורי161.91כןשברולט קרוז 08-20סמל אחורי CRUZELT סטיישן -9523147113

V8H08537412ZZ"A4" -09 'ש' 08-15סמל אח A4 מקורי351לאאודי

866609PEUGEOT 09-10 'מקורי210.2לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל אח

95220707CHEVROLET -13 מקורי178.47כןשברולט טראקס ש' 13-16סמל אחורי

863562P000("A" האות) 'מקורי35.1כןקאיה סורנטו ש' 10-12סמל יצרו קד

863531D00009- מקורי221כןקאיה פורטה 09-12סמל קדמי

מקורי406.53לאסיטרואן C-5 ש' 09-11סמל קדמי עליון 79663309-10

50510139GIULIETTA מקורי325.69לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14סמל



מקורי450.83לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס איתות למראה ימין - 898193683012

פנס ראשי ימין - 176820026113

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי3,076.61לא18

81561F401117-19 'פנס אחורי חיצוני שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,889.24כן22

81551F401117-19 'פנס אחורי חיצוני ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,889.24כן22

92406GI10021 - 'ש' - 21פנס ערפל אח' ימ EV 5 מקורי426לאיונדאי איוניק

81581F401117-19 'פנס אחורי ימ' פנ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,462.00כן22

מקורי1,422.16לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ראשי שמאל -212688813

B1Z5813346(ח) מקורי82כןסקודה אוקטביה ש' 06-08שפם תחתון פנס אח' ימ' 06-08

מקורי1,062.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ערפל שמאל קדמי -5177555016

V6J4945095K12-(מושחר) 'מקורי1,057.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ

92202C560018 - מקורי2,499.60כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

81480F401017 - 'פנס ערפל אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי650.56כן22

92404A761016 - מקורי738.4כןקאיה פורטה 13-18פנס אחורי פנימי ימין

92403C550018 - 'מקורי1,783.80כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ

מקורי2,632.13לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי שמ' - 815614720013

8151147070V 13-14 (במגן) 'מקורי2,851.28כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס איתות ימ' קד

8981317050V 12 - 'מקורי700.4כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי שמ

מקורי1,827.87כןפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי ימין - 237032417

V6J1941034H12-14 מקורי1,560.00לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופנס ראשי ימין מושחר

מקורי268לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי ימין פנימי -5198446016

V8R0941030AF09-12 (קסאנון) ש' 09-16פנס ראשי ימין Q5 מקורי4,942.00לאאודי

92406S1620

מחזיר אור במגן אחורי ימין - 21 

(LUXURY)21 - 'מקורי2,591.00לאיונדאי סנטה פה ש

4F9Z15200AA11- ש R=Lמקורי473.28לאפורד אקספלורר ש' 11-14פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,341.70לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ערפל קדמי שמאל - 6317729833115

מקורי545.09לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס איתות למראה ימין - 817304202013

מקורי202כןפיאט טיפו ש' 16-18פנס לוח זיהוי אחורי -5195320816

מקורי2,642.70כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל - 898364697017

92202A2300(ח) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין - 16D מקורי1,110.00כןקאיה סיד

מקורי128לאפיאט טיפו ש' 16-18שפם תחתון פנס אח' ימ' -5198756616

מקורי144לאפיאט טיפו ש' 16-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -5198756716

8983287645(  LSE) 21 - מקורי7,359.85כןאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי שמאל

פנס אחורי ימ' - 222906700418

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,786.51לא19

92102A704013-15 מקורי5,279.40כןקאיה פורטה 13-18פנס ראשי ימין עם לדים

V2E194100612 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,829.00לא22

92402A20005 '(ח) פנס אחורי ימD 13- 5/סטיישן ש' 13-18שD מקורי1,022.50כןקאיה סיד

V8W0941034DLED 20 - ש' - 20פנס ראשי ימין A4 מקורי13,088.00לאאודי

231605664D 13 - 'מקורי1,476.50לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי ימ

92405A2000

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 5D ש -

מקורי225.7כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18 (ח)

92406A2000

מחזיר אור במגן אחורי ימין 5D ש-13 

מקורי225.7כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)



מקורי67.6לאשברולט ספארק 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין -11 (ח)96844218

33901TF0G01(ח) מקורי1,744.43כןהונדה ג'אז ש' 09-11פנס ערפל קדמי ימין 09-10

33951TF0G01(ח) מקורי1,744.43כןהונדה ג'אז ש' 09-11פנס ערפל קדמי שמאל 09-10

V56594910218 - מקורי141כןסקודה קארוק 18-21פנס איתות למראה ימין

V4KE94570119 - מקורי949לאאודי אי-טרון - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V4KE945095D19 - מקורי4,028.00לאאודי אי-טרון - 19פנס אחורי מרכזי

V56580739317-20 'מקורי116כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך צדדי שמ' למגן אח

מקורי709.67כןשברולט מאליבו ש' 13-15פנס איתות למראה ימין - 2281219513

814820K04012- מקורי301.27לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15בית פנס ערפל קדמי שמאל

V4K094103318 - ש' 18-22פנס ראשי שמאל A6 מקורי9,947.00לאאודי

33555SWAJ0109- ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל CR-V מקורי123.07לאהונדה

V8U0945094P14 - ש' 11-18פנס אחורי ימ' לד Q3 מקורי3,147.00לאאודי

3641063J02R=L 09- (בכנף)  מקורי82.4לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס צד קדמי

V8W6945106A17 - ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל A5 מקורי56לאאודי

V80A94104317-20 ש' 17-22פנס ראשי שמאל Q5 מקורי6,296.00לאאודי

מקורי603.69לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס ערפל קדמי ימין -9541688811

265503314RV 17 - '4 ש' 17-23פנס אחורי ימ' פנD מקורי1,415.55לארנו גרנד קופה

71570A7000(ח) מקורי497.6כןקאיה פורטה 13-18פח משקף אח' שמאל - 13

מקורי79.68כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס צד קדמי ימין (בכנף) -11 (ח)96850049

92401H650021 - 'מקורי3,116.00לאיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי שמ

265505730R13 - 4פנס אחורי ימ' פנ' לדD 09-15 'מקורי617.21לארנו פלואנס ש

3532065JB206-11-מקורי4,591.80לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל קסנון

מקורי325.25כןטויוטה אוונסיס 09-14פנס ערפל אח' ימ' במגן-814800502009-12

V65794570219 - מקורי59לאסקודה סקאלה - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין

8.12E+7713-15- מקורי2,190.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ראשי שמאל

מקורי1,918.78לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס ראשי שמאל - 5053877916

V654823707B20 - מקורי32לאסקודה קאמיק - 20גומי למכסה מנוע

V65482353120 - מקורי135לאסקודה קאמיק - 20כבל פתיחה למכסה מנוע

66400J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מכסה מנועD מקורי6,686.40כןקאיה סיד

C5Y35231X10- מקורי1,410.96כןמאזדה 5 ש' 10-18(ח) מכסה מנוע

V5E3823031A20 - מקורי3,822.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מכסה מנוע

81130C1100(ח) מקורי230לאיונדאי סונטה ש' 15-17מנעול מכסה מנוע-15

V3V0823531A15 - מקורי292לאסקודה סופרב ש' 15-22כבל פתיחה למכסה מנוע

מקורי563.24כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) ציר ימ' למכסה מנוע -184264314

66400Q500020 - מקורי5,958.60כןקאיה סלטוס ש' - 20מכסה מנוע

מקורי577.82לאפורד טרנזיט ש' 14-21ציר שמ' למכסה מנוע -183226614

79120D710015- מקורי495לאיונדאי טוסון ש' 15-20ציר ימ' למכסה מנוע

V5E382330220 - מקורי172כןסקודה אוקטביה ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי107.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20קצה טורפדו שמאל - 557544707016

מקורי10,252.84לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22מכסה מנוע - 4100962697717

מקורי5,950.00כןטויוטה אוונסיס 15-18מכסה מנוע -533010505015

74120TF0G1109- מקורי363.84כןהונדה ג'אז ש' 09-11(ח) מנעול מכסה מנוע

מקורי146.95לאפורד פיאסטה ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע - 208834118

86150A700013 - מקורי1,195.20לאקאיה פורטה 13-18פלסטיק טורפדו

81130H840018 - מקורי287.9לאקאיה סטוניק - 18מנעול מכסה מנוע

מקורי126.43לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מנעול מכסה מנוע -9523582711

D27002V 14 - מקורי475.25לאפורד טרנזיט ש' 14-21ציר ימ' למכסה מנוע

38150SLA01306-10 4צופר קד' גבוהD 06-12 'מקורי515.79לאהונדה סיווק ש

861533X00011 - ש' 11-15טורפדו שמאל i35 מקורי81לאיונדאי אלנטרה



86154G500016 - מקורי23.4לאקאיה נירו 16-23כיסוי טורפדו ימין

L20656652A12- ש' 12-16תפס למוט מכסה מנוע CX-5 מקורי25.75כןמאזדה

86150G600017 - פלסטיק טורפדו

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי989.1לא

V5E38194169B920 - מקורי202לאסקודה אוקטביה ש' - 20פלסטיק טורפדו ימין

JR3Z16612A18 - מקורי12,356.25לאפורד מוסטנג 18-22מכסה מנוע

81190F210016 - מקורי127לאיונדאי איוניק ש' 16-20כבל פתיחה למכסה מנוע

74120SJDE02(ח) ש' 06-09מנעול מכסה מנוע 06-09 FR-V מקורי559.76כןהונדה

66400R000021 - מקורי5,721.80כןקאיה קרניבל ש' - 21מכסה מנוע

81130C150018 - מקורי76לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנעול מכסה מנוע

V56582350917 - מקורי412לאסקודה קודיאק ש' 17-22מנעול מכסה מנוע

כבל פתיחה למכסה מנוע 10-12 (ח)5363012560

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי377.4כן12

מקורי693.52לאפורד פומה ש' - 21מנעול מכסה מנוע - 240436021

66400H843020 - מקורי8,153.60לאקאיה סטוניק - 18מכסה מנוע

79120G300018 - ציר ימ' למכסה מנועi30 - 18 מקורי27לאיונדאי

66400AT00023 - מקורי8,778.80לאקאיה נירו 16-23מכסה מנוע

60100TS4Q50ZZ12- 4(ח) מכסה מנועD 12-17 'מקורי3,913.37כןהונדה סיווק ש

7T4Z16796A(ח) מקורי156.91כןפורד אדג' ש' 09-14ציר ימ' למכסה מנוע -09

מקורי539.75לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מנעול מכסה מנוע - 898243806117

V565823031B21 - מקורי5,868.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מכסה מנוע

ציר ימ' למכסה מנוע -175001611

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי221.54לא

מקורי91.82לאשברולט קרוז 08-20ציר ימ' למכסה מנוע 9522778208-12

57311XA01B(ח) ש' 08-11מנעול מכסה מנוע -08 B9 מקורי617כןסובארו

מקורי231.35לאטויוטה קורולה ש' 13-18כבל פתיחה למכסה מנוע - 646071281113

60170TAR000ZZ15- מקורי400.21כןהונדה ג'אז ש' 15-19ציר שמ' למכסה מנוע

57310FJ03013- מקורי671כןסובארו אימפרזה 13-16מנעול מכסה מנוע

מקורי624.27כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16ציר ימ' למכסה מנוע -967611508014

מקורי2,660.58לאטויוטה קאמרי ש' - 18בולם ימין למכסה מנוע - 534400618018

מקורי269.91כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מנעול מכסה מנוע -14 (ח)9676343880

מקורי4,385.78כןסיטרואן קקטוס 15-20מכסה מנוע - 982128678019

מקורי6,402.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מכסה מנוע - 21 (ברזל)5330102490

533010H10022 - ש' - 22מכסה מנוע X מקורי6,454.26כןטויוטה אייגו

מקורי3,291.00כןפיאט 500 ש' - 21מכסה מנוע - 5213763121

מקורי440כןפיאט טיפו ש' 16-18מנעול מכסה מנוע-16 (ח)51983329

811901C00007-11 מקורי30לאיונדאי אקסנט ש' 07-11כבל פתיחה למכסה מנוע

8983862761

 ,+S+, LS ) 21 - ציר ימ' למכסה מנוע

(  LS, LSE21 - 'מקורי198.71לאאיסוזו די. מקס ש

791101G00007-09 מקורי141.6כןקאיה ריו ש' 07-12ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי483.75לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר ימ' למכסה מנוע - 2579889616

מקורי17,867.73לאב.מ.וו 500 ש' - 17מכסה מנוע - 4100744042717

מקורי8,165.66לאוולוו XC-60 ש' 08-17מכסה מנוע - 3133590014

V8X082302911- ש' 11-18מכסה מנוע A1 מקורי4,989.00לאאודי

מקורי138.9כןאופל אינסיגניה 11-16מנעול מכסה מנוע -11 (ח)13313236

V8X0823301A(ח) ש' 11-18ציר שמ' למכסה מנוע -11 A1 מקורי262כןאודי

מקורי363.89כןאופל אסטרה ש' 11-15ציר ימ' למכסה מנוע 11-16 (ח)20879203

V7N5823031A13-מקורי2,933.00לאסיאט אלהמברה ש' 13-18מכסה מנוע

מקורי216כןאלפא מיטו 10-16ציר שמ' למכסה מנוע -10 (ח)50508689

AL839RE11-19 חליפי1,368.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי שמאל

AL842VW10 - חליפי1,436.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס ראשי שמאל



AL844TO15- חליפי2,806.02כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי ימין

AL845VW(2 דלתות מטען) חליפי680.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 16

AL858TO13 - חליפי1,506.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ראשי ימין

AL866REV 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD חליפי1,860.02לארנו גרנד קופה

AL87SK08-09 חליפי436.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ערפל קדמי ימין

AL8HO4פנס אחורי שמ' 03-05 א/ל/צD 01-06 'חליפי486.02לאהונדה סיווק ש

AL931FO01- חליפי806.02לאפורד מונדאו ש' 01-07פנס ראשי שמאל

AL954FO06- 'חליפי556.02כןפורד מונדאו ש' 01-07פנס אחורי ימ

AL956FO06- חליפי860.02לאפורד פוקוס ש' 06-08פנס ראשי שמאל

AL963FO06- (בכנף)חליפי56.02לאפורד פוקוס ש' 06-08פנס צד קדמי ימין=שמאל

מקורי763.1לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל - 206920217

92402C5600V 18 - 'מקורי3,691.70לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ

92403C5600(ח) V 18 - 'מקורי3,864.30כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ

מקורי1,388.31לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמ' - 14 (דגם קסטום)1933349

92304D450018 - (במגן) 'מקורי629.5כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס איתות ימ' קד

8158102B805D 19 - '5פנס אחורי ימ' פנD/SW 19 - 'מקורי1,926.00כןטויוטה קורולה ש

92405F110016 - מקורי3,471.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ' פנ' לד

מקורי600.33כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819204801219

D2620715 - מקורי467.2לאפורד אדג' ש' 15-18מחזיר אור אחורי מרכזי

מקורי1,406.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אור בלימה דלת תא מטען - 815704808019

92101J7000CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי שמאלD מקורי5,746.30לאקאיה סיד

D2607115 - 'מקורי3,992.63לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס אחורי ימ

8.12E+56E-MOTION 19 - ש' - 19פנס ראשי שמאל RAV-4 מקורי9,958.00כןטויוטה

92404D425016 - 'מקורי2,777.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי ימ' פנ

מקורי312.6לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ' - 211404818

92405H91004D - 17 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/4D 17-22 'מקורי105.5לאקאיה ריו ש

8117002K6015 - מקורי4,921.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי שמאל קסנון + לד

מקורי828.22כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס אחורי ימ' - 237326020

מקורי2,054.20כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימין תחתון - 814574702019

92404H8010( דגם טורבו) 5פנס אחורי ימ' פנ' -18D/4D 17-22 'מקורי897.2לאקאיה ריו ש

8156152C7014 - 'מקורי879.45כןטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס אחורי שמ

V8U08537422ZZ11- ש' 11-18סמל יצרן אחורי Q3 מקורי456לאאודי

848904CL0A15- טרייל ש' 15-23סמל יצרן אחורי X מקורי532.07כןניסאן

V8N0853601A" S-LINE" -12" ש' 11-18סמל בכנף Q3 מקורי456לאאודי

V6F9853687E3Q7ARONA" - 21" מקורי339לאסיאט ארונה ש' - 18כיתוב אחורי

V3V0853041AYG9

סמל לכנף קדמית שמאל - 15 

"SPORT LINE"15-22 'מקורי229כןסקודה סופרב ש

863112P500- GDI מקורי123.6לאקאיה סורנטו ש' 13-15סמל אחורי

מקורי509.73כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 07-10סמל יצרן קדמי -79662907

628903YM0A15 - מקורי353.68לאניסאן ג'וק 15-19סמל יצרן קדמי

863183R50013- מקורי157לאקאיה אופטימה ש' 12-15סמל יצרן קדמי

B1U0853621CMEL08 - מקורי127לאסקודה פביה ש' 08-14סמל יצרן אחורי

158801200A21 - ש' - 21סמל יצרן אחורי S מקורי97.76לאטסלה מודל

75722SNBJ01CIVIC" -06" '4סמל אחD 06-12 'מקורי148.03לאהונדה סיווק ש

7786180G400PG"IGNIS" 01-06 מקורי137.3לאסוזוקי אגניס ש' 01-06סמל

7810J702- מקורי184.48כןפיג'ו  307 ש' 02-05סמל יצרן אחורי

V6V08536872ZZSKODA" - 20" מקורי172לאסקודה פביה ש' 15-21כיתוב אחורי מרכזי

7781165J000PG08- '4/5סמל לגריל קדD 08-14 'ש SX4  מקורי171.9לאסוזוקי

8665NPCITROEN-10 ש' 10-13סמל דלת אחורית C-1 מקורי214.92כןסיטרואן

75722SJDE01FRV ש' 06-09סמל אחורי FR-V מקורי217.12כןהונדה



V5K0853630BULM08- 'סמל יצרן אחCC 08-11 'מקורי413כןפולקסווגן פאסט ש

מקורי327.15לאשברולט מאליבו ש' 16-19סמל אחורי "מליבו" - 16 (ח)23362182

863533W51015- מקורי429.4כןקאיה ספורטג' ש' 13-15סמל יצרן אחורי

8665VFPEUGEOT 08-09 מקורי210.2כןפג'ו 308 08-13סמל  אח' כתובית

86310B200014- אחורי SOUL מקורי115.9לאקאיה סול ש' 14-18כיתוב

42403074LS" - 15" מקורי39.61כןשברולט ספארק 15-18כיתוב אחורי

86311C5000DGI -15 מקורי213.3כןקאיה סורנטו ש' 15-20כיתוב אחורי

863201W25016- מקורי253.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21סמל יצרן אחורי

86310D9000SPORTAGE -16 מקורי256.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיתוב אחורי

86322A2200(ח) CRDI -13 5/סטיישן ש' 13-18כיתוב אחוריD מקורי162.7לאקאיה סיד

8665PWPEUGEOT 08-09 מקורי186.58כןפיג'ו 207 ש' 08-12סמל אחורי

8665NQ10- "107" מקורי186.58כןפיג'ו 107 ש' 08-14סמל

V7N585367973913- מקורי191כןסיאט אלהמברה ש' 13-18סמל קדמי כרום

מקורי547.85כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל יצרן אחורי - 2346327316

71124TV0E0112- תומך  לסמל  קדמי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי200.17לא

866672PEUGEOT" -11" מקורי266.82כןפיג'ו 5008 10-16סמל אחורי

AL481ME19 - 'חליפי936.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי שמ

AL482TO'חליפי148.02לאטויוטה היילקס ש' 98-01פנס אחורי ימ

AL483SU

פנס אחורי ימ' אדום+ניקל (שקוף) 07-

08

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי950.02לא08

AL483TO01- 'חליפי116.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02פנס איתות קד' ימ

AL486SUפנס ראשי שמאל 03-05 חשמלי בלבד

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי1,306.02לא08

AL48SK01-08 חליפי860.02לאסקודה פביה ש' 01-08פנס ראשי ימין

AL491CV13-'חליפי1,434.74לאשברולט טראוורס 13-16פנס אחורי שמ' פנ

AL491SU13- חליפי306.02לאסובארו אימפרזה 13-16פנס איתות למראה שמאל

AL492CI10 -  'ש' 10-13פנס אחורי שמ C-1 חליפי356.02לאסיטרואן

AL492VW93-97 4 +מתאםH   חליפי396.02לאפולקסווגן גולף ש' 93-97פנס ראשי שמ

AL494HO08-09 'חליפי1,068.02כןהונדה אקורד ש' 08-11פנס אחורי ימ

AL496HO08-09 חליפי2,086.02לאהונדה אקורד ש' 08-11פנס ראשי שמאל

AL497CV11-'חליפי986.02לאשברולט סילברדו 07-12פנס אחורי שמ

AL498CV13-'חליפי650.02לאשברולט ספארק 11-15פנס אחורי שמ

AL4LE18-21 ש' 15-23פנס ראשי ימין NX חליפי9,860.02לאלקסוס

AL502CV13 - חליפי1,960.02לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס ראשי שמאל

AL504CI(פרטנר) חליפי1,206.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל -12

AL504CV14 - חליפי456.02לאשברולט ספארק 11-15פנס ערפל קדמי שמאל

AL514TO03- 5פנס ראשי ימיןD 03-04 חליפי768.02כןטויוטה קורולה רנקס

AL520NI12- 'ש' 12-21פנס אחורי ימ  NV 200 חליפי716.02כןניסאן

AL521CV09 - 'חליפי1,360.02לאשברולט טראוורס 09-11פנס אחורי ימ

AL521NI12- 'ש' 12-21פנס אחורי שמ  NV 200 חליפי716לאניסאן

AL537PE98- חליפי186.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס ערפל קדמי שמאל

AL542TO05-07 5פנס ראשי שמאלD 05-07 חליפי906.02לאטויוטה קורולה רנקס

AL544NI15 - חליפי156.02לאניסאן ג'וק 15-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL547NI14-16 חליפי2,106.02כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין

AL547TO05-07 '4פנס אחורי ימD 05-07 'חליפי706.02לאטויוטה קורולה ש



AL549OP98> חליפי586.02לאאופל אסטרה ש' 98-04פנס ראשי ימין

AL553MA09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 09-13 'חליפי132.02כןמאזדה 3 ש

AL554MA09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 09-13 'חליפי132.02כןמאזדה 3 ש

AL557MA09- '4/5פנס אחורי ימD 09-13 'חליפי456.02כןמאזדה 3 ש

AL558NI16 - 'חליפי620.02לאניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי ימ' פנ

AL55HY06-08 'חליפי506.02לאיונדאי גטס ש' 06-09פנס אחורי שמ

AL55SK01-04 'פנס איתות קד' ימ

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dחליפי96.02לא

AL563TO08-09 חליפי886.02כןטויוטה קורולה ש' 08-10פנס ראשי שמאל

מקורי314.9לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22ציר שמ' למכסה מנוע - 503200680022

0K72A52310(ח) מקורי921.4כןקאיה פרג'יו ש' 97-02מכסה מנוע 97-02

V7N0823302B(ח) מקורי256כןסיאט אלהמברה ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע-13

מקורי4,089.00לאאופל קרוסלנד X - 18מכסה מנוע - 3911108318

V8U0823302(ח) ש' 11-18ציר ימ' למכסה מנוע-12 Q3 מקורי192כןאודי

V5F0823302B13- מקורי213כןסיאט לאון ש' 12-19ציר ימ' למכסה מנוע

V4M0823029A17 - ש' 15-21מכסה מנוע Q7 מקורי12,922.00לאאודי

811301H000(ח) 5 ש' 08-09מנעול מכסה מנועD  מקורי173.8כןקאיה סיד

57260FJ0109P13- מקורי276לאסובארו אימפרזה 13-16ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי8,888.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מכסה מנוע - 5053963517

מקורי668.8לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מנעול מכסה מנוע - 503205370022

V8Y082302920 - 4/5מכסה מנועD 20 - 'ש A3 מקורי9,363.00לאאודי

V5E082330113-מקורי92כןסקודה אוקטביה 13-16ציר שמ' למכסה מנוע

5742068L00(ח) מקורי425.7לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16ציר שמ' למכסה מנוע -11

V8Y0823302A20 - 4/5ציר ימ' למכסה מנועD 20 - 'ש A3 מקורי176לאאודי

654006104R(ח) מקורי505.62כןרנו סניק ש' 10-12ציר ימ' למכסה מנוע -10

V8W0823302D20 - ש' - 20ציר ימ' למכסה מנוע A4 מקורי1,038.00לאאודי

V6F0823031D17 - מקורי2,130.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מכסה מנוע

V575823302A16 - מקורי185לאסיאט אטקה ש' 16-21ציר ימ' למכסה מנוע

8211068L30(ח) מקורי1,059.90כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מנעול מכסה מנוע -11

מקורי14,854.71לאב.מ.וו X5 ש' 19-מכסה מנוע - 4100749237519

68243955AB17 - מקורי5,815.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מכסה מנוע

מקורי332.72כןרנו סניק ש' 04-09ציר שמ' למכסה מנוע 04-08 (ח)8200081662

V5FA823031B20 - מקורי3,068.00לאסיאט לאון ש' - 20מכסה מנוע

מקורי141.44כןפיג'ו 207 ש' 08-12מנעול מכסה מנוע  08-09 (ח)793486

מקורי394.6כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14ציר ימ' למכסה מנוע 09-11 (ח)5342060050

מקורי56.55כןשברולט ספארק 11-15יח' נגדית למנעול מכסה מנוע -11 (ח)94534170

791101W000(ח) 5ציר שמ' למכסה מנוע -12D 12-16 'מקורי170לאקאיה ריו ש

V6F1819404K9B917 - מקורי89לאסיאט איביזה  ש' 17-22פלסטיק טורפדו ימין

מקורי513.35כןפג'ו 308 08-13ציר ימ' למכסה מנוע 08-09 (ח)791344

68281973AE(רוביקון) מקורי13,427.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מכסה מנוע - 18

F5100BH0MA10-11 מקורי1,350.00כןניסאן נוט ש' 07-13מכסה מנוע

V4K082350920 - מקורי593לאסיאט לאון ש' - 20מנעול מכסה מנוע

7912A2(ח) ש' 07-10ציר שמ' למכסה מנוע  - 07 C-4 מקורי212.39כןסיטרואן פיקסו

מקורי209.67לאטויוטה אוונסיס 09-14סמל יצרן קדמי -753010502009

908909679RSANDERO" - 15 " מקורי283.21כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21סמל כיתוב אחורי

7544153110LEXUS" -21" ש' - 21סמל כיתוב אחורי IS300 מקורי278.84לאלקסוס

852200X250DU14 - ש' 14-19מגן שמש ימין i10 מקורי477לאיונדאי

974101R0004X11 - ש' 11-18תריס מזגן מרכזי i25 מקורי294לאיונדאי אקסנט

V6F0857805RAA

חגורת בטיחות אחורית ימין = שמאל - 

מקורי2,128.00לאסיאט ארונה ש' - 1818



97480C8000YYE19 - פתח מזגן שמאלi20 15-20 מקורי499לאיונדאי

74320F4024C117 - סך שמש שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי672.32לא22

7569EG(ח) מקורי6,085.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18שטיח תא מטען - 09

288905401R17 - מקורי73.31כןדאצ'יה לוגאן 17-18מגב קדמי שמאל

מקורי65לאטויוטה פריוס ש' 16-20מגב קדמי ימין - 852124713016

877007804R15 - מקורי782.66לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18משענת יד לנהג

349206625R17 - 4 ש' 17-23תפוח ידית הילוכיםD מקורי765.83לארנו גרנד קופה

V565819701CRYP17 - מקורי605כןסקודה קודיאק ש' 17-22תריס מזגן שמאל

מקורי298.7לאסיטרואן ברלינגו - 19סט שטיחים - 166074028019

826730336R15 - מקורי659.06לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ידית פנימית לדלת קדמי שמאל

85210D9010ED16 - מקורי324.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סך שמש שמאל

8329GT(ח) ש' 11-14כיסוי לתאורה בתקרה - 11 C-4 מקורי40.1כןסיטרואן פיקסו

846521Y000EQ11 - 5מחזיק כוסותD 11-16 מקורי641.2כןקאיה פיקנטו

96779765ZD16 - ש' 16-18פתח מזגן ימין C-4 מקורי1,284.27לאסיטרואן פיקסו

כיסוי גלגל רזרבי - 647736001009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי4,867.47כן13

B63B648300213 - 4/5פתח איוורור למזגן שמאלD 13-18 'מקורי822.36לאמאזדה 3 ש

254015253R17 - 4 ש' 17-23פסנתר חלונות ראשי שמאלD מקורי1,202.26לארנו גרנד קופה

V3V0819203AGTA15 - מקורי609כןסקודה סופרב ש' 15-22פתח מזגן אוויר אחורי

מקורי773כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מראה פנימית - 878102814019

743200F050B013 - מקורי368.35כןטויוטה וורסו 13-18מגן שמש שמאל

85210G5010HGC16 - מקורי432.8לאקאיה נירו 16-23סך שמש שמאל

V3V0857702BRAA13 - מקורי3,164.00לאסקודה אוקטביה 13-16חגורת בטיחות קד' ימין

935301W00017 - 5מתג כיווון מראותD/4D 17-22 'מקורי156.2לאקאיה ריו ש

V5NA927225BICX17 - מקורי385כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מתג בלם יד חשמלי

974101Y200EQ17 - פתח איוורו מזגן מרכזי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי390.5כן

84625G6000WK17 - מחזיק כוסות

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי364.2לא

878100WS6020 - מראה פנימית

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,019.71כן22

92101C503015-17 מקורי4,846.50כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי שמאל

92202C511015-17 מקורי1,206.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל ימין קדמי

פנס ערפל קדמי שמאל - 812204805017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,059.00כן22

8111006C40V 18-20 מקורי7,825.02כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

92405D921016- מקורי1,893.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

8115006C40V 18-20 מקורי7,825.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

פנס ראשי ימין - 246820546115

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,330.89לא19

8117002T3119 - 4פנס ראשי שמאלD 19 - 'מקורי5,566.00כןטויוטה קורולה ש

8155102D1119 - '4פנס אחורי ימD 19 - 'מקורי2,537.00כןטויוטה קורולה ש

מקורי356כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פנס איתות למראה שמאל - 817400220019

92406A940015-17 מקורי641.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי ימין פנימי

מקורי1,549.55לאפורד S-MAX ש' 06-14פנס אחורי ימ' 1712784-06

68256432AA15 - (במגן) 'מקורי1,406.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18פנס איתות שמ' קד

מקורי1,257.80לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס ערפל אחורי מרכזי - 705402130022

AP110VW04-08 חליפי710.09כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פח אחורי פנימי

AP115HY20 - 'חליפי549.1כןיונדאי סונטה ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

AP21CI10- 'ש' 10-16מיכל למתיז מים שמשה קד C-3 חליפי698כןסיטרואן



AP311SZ13 - 'קרוסאובר 13-16מיכל למתיז מים שמשה קד SX4 חליפי249.63כןסוזוקי

AP31FO

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם -2 

מנועים 5D/סטיישן -11

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי219.38כן

AP337MI

מיכל למתיז מים שמשה קד' (+מנוע) -

084D 08-15 'חליפי434.4כןמיצובישי לנסר ש

AP45MI00-03 'חליפי521.13כןמיצובישי לנסר ש' 00-03מיכל למתיז מים שמשה קד

AP60HO06-08 'חליפי279.04כןהונדה ג'אז ש' 02-08מיכל למתיז מים שמשה קד

APL378BM10-12 ש' 10-12פנס ראשי שמאל קסנון X3 חליפי1,186.02לאב.מ.וו

APL400AU09- ש' 08-14פנס אחורי שמ' עליון Q7 חליפי2,806.02לאאודי

APL720PE11 - 'חליפי1,542.45לאפיג'ו 5008 10-16פנס אחורי שמ

APL781RE15 - 3/5פנס ראשי שמאל מושחרD/CW 10-16 'חליפי1,396.02לארנו מגאן ש

מקורי1,292.09כןשברולט ספארק 15-18פח אחורי - 4248596215

מקורי601.61לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מיכל למתיז מים שמשה קד' - 8476872218

98620C801016 - 'קרוס 16-18מיכל למתיז מים שמשה קד i20 מקורי344לאיונדאי

98623G6000

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי23.3לאקאיה ספורטג' ש' 2222-23

מקורי1,759.55כןשברולט קרוז 08-20פח אחורי מושלם -08 (ח)94565257

9.86E+205(ח) מקורי170.4כןקאיה סורנטו ש' 07-09מיכל למתיז מים שמשה קד' -07

71550J9000(ח) מקורי496כןיונדאי קונה ש' - 18פח משקף אח' שמאל עליון - 18

AL564TO08-09 חליפי886.02כןטויוטה קורולה ש' 08-10פנס ראשי ימין

AL569NI18 - טרייל ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין X חליפי3,156.02כןניסאן

AL572MA07-10 'פיק אפ 07-10פנס אחורי ימ BT-50 חליפי360.02לאמאזדה

AL573TO13 - חליפי236.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL575OP05- חליפי1,106.02לאאופל אסטרה ש' 05-07פנס ראשי שמאל

AL581TOR=L 08-09 (בכנף) חליפי180.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס צד קדמי

AL596HY14-17 ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 חליפי1,506.02כןיונדאי אקסנט

AL601HY14 - ש' 11-15פנס ראשי ימין i35 חליפי2,806.02כןיונדאי אלנטרה

AL613HY15 - פנס ראשי שמאלi20 15-20 חליפי3,806.00כןיונדאי

AL618HY16 - חליפי3,306.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי שמאל

AL61CV5D 03-08 'פנס אחורי שמ

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי385.01לא5

AL621HY16- חליפי720.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי שמאל פנימי

AL621MA13-16 4/5פנס איתות קד' ימ' במגןD 13-18 'חליפי236.02לאמאזדה 3 ש

AL628HY15-18 'פנס אחורי שמi20 15-20 חליפי1,838.01כןיונדאי

AL633MI02- 'חליפי336.02לאמיצובישי מגה מגנום ש' 02-07פנס אחורי שמ

AL646MA13-16 'פנס אחורי ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי1,156.02לא18

AL649FO08 - חליפי156.02לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס איתות למראה שמאל

AL659MI16 - 13 'פנס אחורי שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי817.01לא16

AL667MI03 - חליפי1,856.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס ראשי שמאל ניקל

AL671TO13- פנס ראשי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי2,186.02לא15

AL67KI08-09 5 ש' 08-09פנס ראשי שמאלD  חליפי960.02לאקאיה סיד

AL67SK05- חליפי1,306.02לאסקודה סופרב ש' 05-05פנס ראשי שמאל

AL680FI08-14 3פנס ראשי ימיןD 08-20 500 חליפי706.02לאפיאט

AL688RE02-04 5פנס ראשי ימיןD 02-06 'חליפי720.02לארנו קליאו ש

AL691FI07-14 'חליפי436.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס אחורי ימ



AL701OPSW 11 - 'חליפי806.02לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי ימ

AL70IS12-16 חליפי756.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי שמאל

AL70SK06-08 חליפי1,106.02לאסקודה אוקטביה ש' 06-08פנס ראשי שמאל חש' + מנוע

AL713RE99-01 חליפי716.17לארנו קליאו ש' 99-01פנס ראשי שמאל כפול

AL714VW04- חליפי986.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09פנס ראשי שמאל

AL718FI07- 'חליפי256.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס ערפל אח' ימ

AL719PE15 - חליפי2,806.02לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי ימין

AL71IS12-16 חליפי920.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי ימין

AL721PE15 - חליפי2,360.02לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס ראשי שמאל

269819357R18 - 'מקורי401.43כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת פנס אח' ימ

V5G094510613-מקורי169לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8V4945091-SPORTBACK 16 'ש' 12-19פנס אחורי שמ A3 מקורי1,857.00לאאודי

260609522R16 - מקורי1,832.27לארנו זואי 16-20פנס ראשי שמאל

V6R1941008F2XH7 10-13 5פנס ראשי ימיןD 10-17 'מקורי861לאפולקסווגן פולו ש

V3V1941017CV 20 - מקורי2,212.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי שמאל

V6R1941007F2XH7 10-13 5פנס ראשי שמאלD 10-17 'מקורי861לאפולקסווגן פולו ש

V81A945106A20- ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין Q2 מקורי75לאאודי

V65894570220 - מקורי74כןסקודה קאמיק - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

84001FE98206-07 פנס ראשי ימין

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,880.00לא08

V7H5945095M10- 'מקורי707לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12(ח) פנס אחורי שמ

924022R01009-11 '5פנס אחורי ימD 07-12 'ש i30 מקורי1,458.00לאיונדאי

922011Y3003D 13- 3פנס ערפל קדמי שמאלD 13-16 מקורי1,141.50כןקאיה פיקנטו

מקורי945.33לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' - 9538404712

924012R300

סט פנסי ערפל אח'R+L (לדגם ללא 

מקורי1,152.00לאיונדאי CW i30 (סטישין)09-12הכנה לקישוטי ניקל) 09-10

מקורי6,499.57כןלקסוס CT200H ש' 11-19פנס ראשי ימין - 811307603316

מקורי3,707.78לאוולוו S60 ש' 15-18פנס ראשי ימין - 3142011615

260103799RV 14 - מקורי5,200.53כןרנו טראפיק ש' 14-22פנס ראשי ימין

92201B202014- מקורי993.7לאקאיה סול ש' 14-18פנס ערפל קדמי שמאל

925012S00010-13 'פנס לוח זיהוי אחIX35 10-15 מקורי242לאיונדאי

92207H650021 - מקורי521לאיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,586.99לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי שמאל -9528147413

963053102R17 - 4 ש' 17-23פנס איתות למראה ימיןD מקורי208.08כןרנו גרנד קופה

V6C0945096K14- '5פנס אחורי ימD 10-17 'מקורי1,201.00לאפולקסווגן פולו ש

92404H650021 - 'מקורי4,356.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי ימ' פנ

33100TR0G0112- 4פנס ראשי ימין חשמליD 12-17 'מקורי4,456.22לאהונדה סיווק ש

265509578R5D 17 - '4 ש' 17-23פנס אחורי חיצוני ימD מקורי1,224.72כןרנו גרנד קופה

84001AG31107-09 ש' 07-09פנס ראשי שמאל B4 מקורי2,485.00לאסובארו

V1Z5945097B20 - מקורי382כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען

265557776R(RS LINE) 20 - 'מקורי609.42כןרנו קליאו - 20פנס אחורי שמ' פנ

V5M0945106C10- מקורי169לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

V657941015A(ספורט) מקורי3,968.00כןסקודה סקאלה - 19פנס ראשי שמאל - 20

260105567R20 - מקורי2,762.33לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי ימין

631019HS0A16 - 'מקורי4,032.52לאניסאן אלטימה ש' 16-18כנף קד' שמ

V2Q0413031BT18 - '5-בולם זעזועים קד' ימD 18 'מקורי698לאפולקסווגן פולו ש

JC3Z16006A17-19 'ש' 17-21כנף קד' שמ F -350 מקורי4,020.00לאפורד



281102W200(ח) מקורי595.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15בית פילטר אויר -13

638404363R15 - מקורי485.24כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

84141J900018 - מקורי186לאיונדאי קונה ש' - 18מבודד לכנף קדמית שמאל

מקורי303.25לאאם ג'י EHS ש' - 21קשת לכנף קד' שמ' - 1078879621

מקורי4,244.88לאוולוו S60 ש' 19-21כנף קד' ימ' - 3146817119

74100TARG0018 - מקורי1,122.30לאהונדה ג'אז ש' 15-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,184.70לאשברולט מאליבו ש' 16-19ביטנה לכנף קדמי שמאל 8406280816-18

מקורי2,006.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כנף קד' ימ'-538114232013

5370B29414-19 מקורי354כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

5370A43908-15 ביטנה לכנף קדמי שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי652לא

2475026SW 20 - '4 ש' - 20בולם זעזועים קד' ימD/5/SW מקורי994.97כןפורד פוקוס

V2GM82113620 - 'מקורי108לאפולקסווגן טי קרוס - 20תומך כנף קד' ימ

281101W10012- 4בית פילטר אוירD 12-16 'מקורי612לאקאיה ריו ש

מקורי2,489.79כןפיג'ו RCZ ש' 11-14כנף קד' ימ' -11 (ח)1608416080

7660460110F003-08 מגן בוץ קד' שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי540לא08

V5N0805911DV 08 - מקורי487לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10ביטנה לכנף קדמי שמאל

F31016UAMA21 - 'מקורי4,339.51כןניסאן קשקאי ש' - 21כנף קד' שמ

638406UA0B21 - מקורי957.45כןניסאן קשקאי ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

638418129R15 - מקורי388.19לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

מקורי303.25לאאם ג'י EHS ש' - 21קשת לכנף קד' ימ' - 1078879721

V80A853888H17 - ש' 17-22המשך ביטנה לכנף קדמי ימין Q5 מקורי514לאאודי

663112L03007-12 '5כנף קד' שמD 07-12 'ש i30 מקורי1,596.00לאיונדאי

BFWM5611419 - 4/5מגן בוץ קד' ימיןD -19 'מקורי362.88כןמאזדה 3 ש

V5E0809958FV 17 - מקורי522כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי ימין

V83A853717AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף קד' שמ Q3 מקורי4,252.00כןאודי

V3V082114115 - 'מקורי178כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך לכנף קד' שמ

868112L00007-09 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי547לאיונדאי

V3V0821142A15 - 'מקורי268כןסקודה סופרב ש' 15-22תומך עליון לכנף קד' ימ

990425039R17 - '4 ש' 17-23פס קישוט שחור לכנף קד' ימD מקורי666.47לארנו גרנד קופה

V2K7805912B21 - מקורי465כןפולקסווגן קאדי ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

V2K7805911A21 - מקורי312כןפולקסווגן קאדי ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

F4GT4Z16006A15 - מקורי1,400.00לאפורד אדג' ש' 15-18כנף קד' שמאל

KPG151W30

 PURE) 22 - 'קשת לכנף קד' שמ

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי1,025.50כןמאזדה

מקורי802.81כןפיג'ו 2008 13-19ביטנה לכנף קדמי ימין -967763908014

מקורי2,314.51לאפורד טרנזיט ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 14 (קסטום)2080506

V760853718AGRU18 - 'מקורי1,557.00לאפולקסווגן טוארג - 18פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי955.49לאלקסוס  RX ש' 08-22פס קישוט לכנף קד' ימ' - 756014804016

מקורי565.47לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק קדמי) - 907684280219

B5L082114214 - מקורי105לאסקודה יטי 14-18תומך פחית כנף קדמית ימין

V5658547329B917-20 'מקורי436כןסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ

V575854815AA

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי469כןסיאט אטקה ש' 1616-21

V2GS805911A(GTI) 22 - 5-ביטנה לכנף קדמי שמאלD 18 'מקורי562לאפולקסווגן פולו ש

V5E0809957HV 17 - מקורי390לאסקודה אוקטביה ש' 17-19ביטנה לכנף קדמי שמאל

57120FJ0819P12- ש' 12-17כנף קד' שמ' עם חור XV מקורי1,960.00לאסובארו



56820A6090(ח) 5/סטיישן ש' 13-18תפוח הגה ימין -13D מקורי234.9כןקאיה סיד

1500A404(ח) בית פילטר אוויר -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי360כן16

638453895R(ח) מקורי591.04כןרנו קפצ'ור ש'  13-22ביטנה לכנף קדמי שמאל (קד') - 13

86811H8000

ביטנה לכנף קידמית שמאל -18 (דגם 

מקורי447.1לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

663113X00011- 'ש' 11-15כנף קד' שמ i35 מקורי1,191.00לאיונדאי אלנטרה

V6F0821168A17 - מקורי32לאסיאט איביזה  ש' 17-22תומך לכנף קדמית ימין

868111Y3003D 13- 3ביטנה לכנף קדמי שמאלD 13-16 מקורי272.7לאקאיה פיקנטו

4060A39714- 'מקורי671כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22בולם זעזועים קד' ימ

V6F9821105B18 - 'מקורי1,457.00כןסיאט ארונה ש' - 18כנף קד' שמ

מקורי899.13לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18(ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל 538764704213-14

1656101EDA22 - 'ש' - 22כנף קד' שמ Y מקורי3,325.42לאטסלה מודל

D2679715 - 'מקורי617.3לאפורד אקספלורר ש' 15-19קשת לכנף קד' ימ

V57A82143118 - 'מקורי71לאסקודה קארוק 18-21תומך שמאל לכנף קד' שמ

JC3Z16005C17-19 ש' 17-21כנף קד' ימ' עם חורים לקשת F -350 מקורי3,616.07לאפורד

מקורי194.19לאשברולט טראקס ש' 13-16קשת לכנף קד' ימ' -9527545113

V6F9821327A18 - מקורי56כןסיאט ארונה ש' - 18תומך כנף קדמית שמאל

מקורי1,407.89לאאלפא רומאו סטלביו 17-22ביטנה לכנף קדמי ימין חלק אחורי - 5056718317

מקורי2,070.42לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' ימ' (נמוך) - 898103206112

מקורי406.21לאאם ג'י ZS ש' 18-23ביטנה לכנף קדמי שמאל - 1068057122

68110686AEV 14 - מקורי1,058.03לאדודג' ראם 12-19ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי3,921.66לאלקסוס CT200H ש' 11-19כנף קד' שמ' - 538027602011

מקורי453.2לאסאנגיונג רקסטון - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל - 797103600018

V8U0853887A

ביטנה לכנף קדמי שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי1,024.00לאאודי Q3 ש' 1211-18

638453816R10- (קדמי) 3/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD/CW 10-16 'מקורי446.02לארנו מגאן ש

538750H01112- מקורי354.62כןטויוטה אייגו ש' 12-14(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין

631007555R5D 10- '3/5כנף קד' ימD/CW 10-16 'מקורי1,336.88לארנו מגאן ש

V5FA82102220 - 'מקורי1,679.00לאסיאט לאון ש' - 20כנף קד' ימ

868113Z00012- ביטנה לכנף קדמי שמאלCW/4D i40 12-15  מקורי585.9כןיונדאי

538470K91012- 'מקורי2,107.19לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15קשת לכנף קד' ימ

868311J000(ח) מגן בוץ קד' שמאל -09i20 09-12 מקורי122.85כןיונדאי

5220F43212- 4*4 'כנף קד' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,979.00לא15

V6F0864236A17 - מקורי64כןסיאט איביזה  ש' 17-22מבודד לכנף קדמית ימין

V575809958C20 - מקורי331לאסיאט אטקה ש' 16-21ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין

53828F401017 - מבודד לכנף קדמית שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי906.82כן22

V5FF854816M21 - (חלק קדמי) מקורי665כןקופרה פורמנטור - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

868202B20010- מקורי962לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי3,220.81לאשברולט אימפלה ש' 13-18כנף קד' ימ' - 2315166113

B00091098015- 'ש' 14-18כנף קד' ימ C-1 מקורי1,128.86כןסיטרואן

4060A60415- 'מקורי1,924.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם זעזועים קד' ימ

66311A601012- 'כנף קד' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,098.00לא/סטישין

V5WA413031T20 - 'מקורי846לאסקודה אוקטביה ש' - 20בולם זעזועים קד

מקורי1,801.35לאסיטרואן קקטוס 15-20כנף קד' שמ' 980111258015-18

87711J7CA020 - 'מקורי908.9לאקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לכנף קד' שמ



V5E3821111B20 - מקורי112לאסקודה אוקטביה ש' - 20מבודד לכנף קדמית שמאל

V657075111

מגן בוץ קדמי ימין = שמאל - 20 

מקורי139לאסקודה סקאלה - 19(ספורט)

282101Y10015- 5צינור אויר מבית פילטר אוירD 11-16 מקורי301.5לאקאיה פיקנטו

V6V007511115 - מקורי106לאסקודה פביה ש' 15-21מגן בוץ קדמי ימין + שמאל

V6C0413031AP15 - מקורי598לאסקודה פביה ש' 15-21בולם קד ימ = שמ

638423973R

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי443.53כןרנו גרנד סניק ש' - 2020

V575821168B16 - 'מקורי158כןסיאט אטקה ש' 16-21תומך קדמי לכנף קד' ימ

מקורי657לאלקסוס UX200 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 538067603019

265550016R09- 4פנס אחורי שמ' חיצוניD 09-15 'מקורי352.51לארנו פלואנס ש

86662J700019 - 5/סטיישן ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאלD מקורי144.5כןקאיה סיד

מקורי586.05לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -525764703013

92406J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל אח' ימD מקורי143.6כןקאיה סיד

92710J000017 - 5פנס אור בלם אחוריD/4D 17-22 'מקורי71.2לאקאיה ריו ש

92405A20105D 16 - 5/סטיישן ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאלD מקורי146.1לאקאיה סיד

811100E460V 21 - מקורי11,830.99לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי ימין

V7E0949117BR+L -12 (בכנף)  מקורי55לאסקודה סיטיגו 12-18פנס  איתות  קדמי

92410P200021 - 'מקורי2,658.60לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס אחורי שמ

87624P200021 - מקורי910.8כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס איתות למראה ימין

3625486R0000019 - 'מקורי1,339.60כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ערפל אח

8156006A20V 21 - 'מקורי4,398.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ

92201G5530V 19 - מקורי1,280.10לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי שמאל

811100R152V 19 - ש' - 19פנס ראשי ימין RAV-4 מקורי11,913.89לאטויוטה

811300H24022 - ש' - 22פנס ראשי ימין X מקורי2,802.00כןטויוטה אייגו

87624R200022 - מקורי428.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס איתות למראה ימין

V5JB94101813-16 מקורי959כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי ימין

92101R210022 - מקורי12,698.40לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ראשי שמאל

8143B0D16021 - (במגן) 'מקורי1,524.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס איתות ימ' קד

8355A10920 - ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל ASX מקורי336לאמיצובישי

8155116690(ACTIVE) 22 - 'מקורי5,402.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס אחורי ימ

92403Q500020 - מקורי722.6לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ' הלוגן

92202R2100(PHEV) 22 - מקורי1,864.10כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל קדמי ימין

מקורי503לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס איתות למראה ימין - 817302802022

8983287985

 LS) 21 - 'פנס אחורי שמ

( PREMIUM) (LS21 - 'מקורי4,779.35לאאיסוזו די. מקס ש

8200343322R=L 07-10 (בכנף) 5פנס צד קדמיD 07-10  מקורי175.93לארנו קליאו

V5F1941006B12-16 מקורי1,429.00לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

3512168K01M09- מקורי922.8לאסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס ראשי ימין

8113016830(ACTIVE) 22 - מקורי8,844.14לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס ראשי ימין

מקורי10,505.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22פנס אחורי ימ' - 815514229022

92102Q5160(URBAN) 20 - מקורי5,630.60לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי ימין

92101Q5160(URBAN) 20 - מקורי5,630.60לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי שמאל

מקורי2,261.00לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס ראשי ימין - 5210945618

92208DB00022- מקורי2,518.10לאקאיה נירו פלוס - 22פנס ערפל / תאורת יום ימין קדמי

8.12E+3521 - מקורי1,364.60לאטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל קדמי שמאל

V82A945091AV 19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ A1 מקורי1,739.00לאאודי

מקורי2,261.00לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס ראשי שמאל - 5210945818

מקורי223.06לארנו קנגו 09-18פנס לוח זיהוי אח' -820041987609

84401AJ00013 - מקורי360לאסובארו אימפרזה 13-16פנס איתות למראה ימין

815500K690V (סהרה) מקורי5,787.82לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי ימ' - 20



924A1CV00023 - ש' - 23מחזיר אור במגן אחורי שמאל EV6 מקורי303.2לאקאיה

924021H35010-11 5/סטיישן ש' 10-12פנס אחורי ימ' (תחתון) סטיישןD מקורי1,413.70לאקאיה סיד

260105344R15 - מקורי798.99לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ראשי ימין

V4KE941782LED 19 - מקורי18,009.00לאאודי אי-טרון - 19פנס ראשי ימין

מקורי689לאפיאט פנדה ש' 12-18פנס אחורי שמ' - 5184364312

8330B21520 - 'מקורי2,344.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי שמ

261655FA0A20 - מקורי327.72כןניסאן מיקרה - 20פנס איתות למראה שמאל

92101G2001T2S(פרימיום) מקורי5,183.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 19

A2139067800V 16 - 'פנס אחורי ימE 16-22 קלאס W213 מקורי35,987.65לאמרצדס

265108991B20 - 'מקורי141.05כןניסאן מיקרה - 20פנס לוח זיהוי אח

V5E194101713-מקורי1,861.00לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי שמאל

84501FJ03118 - ש' - 18פנס ערפל קדמי שמאל XV מקורי2,880.00לאסובארו

92207G210019 - מקורי3,311.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל

A176820396112 - פנס ראשי ימין

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי3,076.61לא18

52022742V 15 - '500 ש' 15-18פנס אחורי שמX מקורי1,907.00לאפיאט

261206PA0A20 - מקורי1,847.92לאניסאן ג'וק - 20פנס ראשי ימין עליון

V5E594510613 - מקורי97כןסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

V7E0945106A10 - מקורי162כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

92401G2200(סופרים) מקורי1,193.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' לד - 19

A118906390017 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי18,297.95לא-19

מקורי496.4לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין - 1045386221

V2K0949117BR=L 05-10  'מקורי85לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10פנס איתות בכנף קד

84912FL2401.6 18 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ XV מקורי2,893.00כןסובארו

52154466

 ICON,LA) 21 - 'פנס אחורי ימ

(PRIME21 - 'מקורי1,254.00כןפיאט 500 ש

V57594510616 - מקורי113כןסיאט אטקה ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

13373507

 (ח) ביטנה לכנף קדמי שמאל עם

מקורי354.93כןאופל אסטרה ש' 11-15מבודד 11-12

538110H03015- מקורי853לאטויוטה אייגו ש' 15-21כנף קדמית ימין

543028420R13 - '5בולם זעזועים קד' שמD 13-19  מקורי569.58לארנו קליאו

5220M81217 - 'ש' 17-19כנף קד' ימ ASX מקורי1,496.00לאמיצובישי

638415025R

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי760.48כןרנו קליאו

V6F9805911N21 - מקורי393לאסיאט ארונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

5220L03818 - 'כנף קד' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,859.00כן21

V6F0805912Q

ביטנה לכנף קדמי ימין - 21 

(REFERENCE)17-22 'מקורי340כןסיאט איביזה  ש

מקורי1,236.53לאשברולט סילברדו 13-19ביטנה לכנף קדמי שמאל - 2276367515

868122S700(ח) ביטנה לכנף קדמי ימין -14IX35 10-15 מקורי849כןיונדאי

מקורי3,571.24לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כנף קדמית ימין-538110620015

מקורי8,307.16לאשברולט סילברדו 13-19כנף קד' ימ' - 8421421515

מקורי3,417.71כןסיטרואן ג'אמפי - 18כנף קד' שמ' - 980875788018

V565809957F21 - מקורי678לאסקודה קודיאק ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל

V565854732A9B921 - 'מקורי523לאסקודה קודיאק ש' 17-22פס קישוט לכנף קד' ימ

23271692V 16 - מקורי812.43לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ביטנה לכנף קדמי ימין



מקורי967.91כןסיטרואן ג'אמפי - 18ביטנה לכנף קדמי ימין - 980836338018

מקורי233.84לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן בוץ קד' שמאל- 898077274012

מקורי430.99לאלקסוס  RX ש' 08-22ביטנה לכנף קדמי ימין - 538054809011

כנף קד' ימ' - 166880280015

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי371.55לאש' 15-20

V6F0805911P

ביטנה לכנף קדמי שמאל - 21 

(REFERENCE)17-22 'מקורי566לאסיאט איביזה  ש

108158100E21 - מקורי303.23לאטסלה מודל 3 ש' - 21ביטנה לכנף קדמי שמאל

641350987R17 - '4 ש' 17-23תומך כנף קד' שמD מקורי561.79כןרנו גרנד קופה

281101J21012- בית פילטר אוירi20 12-15 מקורי443לאיונדאי

V6VA821105A22 - 'מקורי1,168.00כןסקודה פביה ש' - 22כנף קד' שמ

מקורי322.69לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22תומך לכנף קדמית ימין - 2325095916

B3T082102108- 'מקורי2,381.00לאסקודה סופרב ש' 08-13כנף קד' שמ

בולם זעזועים קד' שמ' -11 (ח)1710069

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,173.48כן

868311R000(ח) ש' 11-18מגן בוץ קד' שמאל -11 i25 מקורי15כןיונדאי אקסנט

87712G6700(X LINE) 20 - 'פס קישוט לכנף קד' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3כן

86811G500016-18 מקורי1,017.10כןקאיה נירו 16-23ביטנה לכנף קידמית שמאל

89818103004WD -12 'מקורי2,030.75לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף קד' ימ

7400A71322 - 'מקורי1,974.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22קשת לכנף קד' שמ

8983482082

 ,LS) 21 - פנס ערפל קדמי שמאל

(  LSE21 - 'מקורי805.23כןאיסוזו די. מקס ש

V5F1941008E12-16 (קסנון) מקורי5,892.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

3567086R0000019 - 'מקורי2,187.70כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי שמ

815800D601V 17 - 'מקורי1,271.40כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' פנ

21958254D 20 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/5/SW מקורי262.21כןפורד פוקוס

92102A965018 - מקורי4,885.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי ימין

23391875D 20-21 '4 ש' - 20פנס אחורי ימD/5/SW מקורי644.31לאפורד פוקוס

24284654D 1.0 20 - 4 ש' - 20פנס ראשי ימיןD/5/SW מקורי3,737.08לאפורד פוקוס

265553HN0A13 - מקורי1,118.85כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי שמ' לד

V5K1941006S09- מקורי1,104.00לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס ראשי ימין

8155160C3018 - 'פנס אחורי ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,551.00לא21

81591028505D 15 - 'מקורי1,432.94כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ

מקורי963.75לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס אחורי שמ' - 225598518

מקורי1,228.13כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ' - 5D 15 (ח)8158102830

924611Y80015 - '3פנס ערפל אח' ימD 13-16 מקורי312.2לאקאיה פיקנטו

81561F412020 - 'פנס אחורי שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,935.00כן22

3510077RB000019 - מקורי6,967.10כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19פנס ראשי ימין

2195823SW 20 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/5/SW מקורי385.6לאפורד פוקוס

92102G550019 - מקורי4,248.70כןקאיה נירו 16-23פנס ראשי ימין

2195832SW 20 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/5/SW מקורי385.6לאפורד פוקוס

D3707120 - מקורי6,604.56לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס ראשי שמאל



2414651SW 15 - פנס בלימה אחורי בתא מטען

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי754.81כן19

92201H900017 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD/4D 17-22 'מקורי633.1כןקאיה ריו ש

8114502T51(יבוא מקביל) 4פנס ראשי ימין - 19D 19 - 'מקורי6,221.00לאטויוטה קורולה ש

8334A09317 - ש' 17-19פנס אור בלימה דלת תא מטען ASX מקורי376כןמיצובישי

D3706120 - מקורי466.74לאפורד אקספלורר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי2,449.66לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ' מושחר 815800677018-20

92405G6010V 17-20 'פנס ערפל אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי877.7כן

מקורי4,337.09לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי שמאל - 6311734653315

92202G5510V 19 - מקורי1,280.10כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי ימין

815610K271V 15 - 'מקורי1,374.72כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי שמ

92402J730020 - 'מקורי2,903.00כןקאיה אקס סיד - 20פנס אחורי ימ

66400A700013-15מקורי3,241.90לאקאיה פורטה 13-18מכסה מנוע

ציר ימ' למכסה מנוע 5341060080-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי372.32לא13

79120A7000(ח) מקורי163.9כןקאיה פורטה 13-18ציר ימ' למכסה מנוע13-15

מקורי263.64כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי טורפדו קצה ימין - 538230209013

79110A700013-15מקורי163.9לאקאיה פורטה 13-18ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי422.37לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מנעול מכסה מנוע - 535100279019

557130D09014 - מקורי1,110.59כןטויוטה יאריס ש' 14-19פחית לדופן קדמי ימין

7.93E+03(ח) פיקסו ש' 10-18מנעול מכסה מנוע  - 10 C-3 מקורי204.42לאסיטרואן

V6F9819447C9B918 - מקורי96לאסיאט ארונה ש' - 18כיסוי קצה טורפדו ימין

654004EA0A14- מקורי304.88לאניסאן קשקאי ש' 14-20ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי9,117.68לאב.מ.וו 120 ש' - 20מכסה מנוע - 4100949242820

מקורי10,178.07לאלקסוס GS ש' 07-18מכסה מנוע - 533013049113

79110A200013- 5 שD/SW 5/סטיישן ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנועD מקורי122לאקאיה סיד

מקורי99כןיונדאי מאטריקס 08-10ציר ימ' למכסה מנוע 08-10 (ח)7912010000

5730064R0000017 - קרוסאובר 17-21מכסה מנוע SX4 מקורי2,434.10לאסוזוקי

5741061M0100017 - קרוסאובר 17-21ציר ימ' למכסה מנוע SX4 מקורי208.1כןסוזוקי

מקורי3,350.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מכסה מנוע -533010230013

מקורי454.91כןסיטרואן C-4  ש' 05-10ציר שמ' למכסה מנוע -05 (ח)791278

811301R00011- ש' 11-18מנעול מכסה מנוע i25 מקורי241לאיונדאי אקסנט

5.33E+7508-15 ש' 08-22מכסה מנוע RX  מקורי11,643.59לאלקסוס

מקורי3,633.61לאסיטרואן C-4  ש' 11-18מכסה מנוע -982271968011

66400A200013- 5/סטיישן ש' 13-18מכסה מנועD מקורי7,335.40לאקאיה סיד

656013BB0A(ח) מקורי100.24כןניסאן אלמרה ש' 15-17מנעול מכסה מנוע -15

811302T000(ח) מקורי114.8כןקאיה אופטימה ש' 12-15מנעול מכסה מנוע -12

מקורי473.23כןפג'ו 308 ש' 14-20ציר שמ' למכסה מנוע - 967778488014

מקורי655.81לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע-534104212013

72470T1GE00(ח) CR-V -13 ש' 13-18כיתוב אחורי CR-V מקורי361.23כןהונדה

מקורי206.15לאטויוטה קאמרי ש' 07-11סמל TOYOTA אח' 754473310007-11

V5G0853675MAFM

 BLUEMOTION TE" סמל אחורי

CHNOLOGY" -1313-20 'מקורי335לאפולקסווגן גולף ש

863201C000GETZ -03 מקורי35כןיונדאי גטס ש' 03-05סמל

V6R0853675F739TSI 1.4 10-13 5סמלD 10-17 'מקורי318כןפולקסווגן פולו ש

מקורי426.75כןאופל מוקה X ש' 17-20סמל יצרן אחורי - 9693005117

86341H500019 - מקורי155כןיונדאי אקסנט 19-22סמל יצרן אחורי

98278463DX"COMBO" 20 - מקורי405.46לאאופל קומבו לייף - 20סמל כיתוב אחורי



89820F1000ED16 - מקורי2,108.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חגורת בטיחות אחורית ימין

878100WK0019 - ש' - 19מראה פנימית RAV-4 מקורי3,514.00לאטויוטה

85210K7100YPK20 - ש' - 20סך שמש שמאל i10 מקורי1,871.00כןיונדאי

98350H500020 - ש' - 20מגב שמשה קדמי שמאל i10 מקורי151לאיונדאי

7431042681B019 - ש' - 19סך שמש ימין RAV-4 מקורי781.9לאטויוטה

מקורי154.38לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מתג כיוון מראות - 9532844011

מקורי993לאפיאט 3D 08-20 500סך שמש נהג - 73545261108

726610D041C114 - מקורי36.92לאטויוטה יאריס ש' 14-19קליפס למושב אחורי

98350B100019 - מקורי182.16כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגב שמשה קדמי שמאל

V3C0857511JSMA15 - מקורי1,196.00לאסקודה פביה ש' 15-21מראה פנימית

7431002M30C05D 19 - 5סך שמש ימיןD/SW 19 - 'מקורי748.44כןטויוטה קורולה ש

98360R200022 - מקורי148.9לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מגב שמשה קדמי ימין

878100WQ4015 - מקורי603.18לאטויוטה אוריס ש' 15-18מראה פנימית

98350H600019 - מקורי153לאיונדאי אקסנט 19-22מגב שמשה קדמי שמאל

7335002250C019 - 4חגורת בטיחות אחורית אמצעיתD 19 - 'מקורי1,346.14לאטויוטה קורולה ש

52932D401015 - מקורי150לאיונדאי סונטה ש' 15-17נוזל אטימה

7311086R105PK19 - מקורי5,677.80לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22דשבורד

7432042661B019 - ש' - 19סך שמש שמאל RAV-4 מקורי672.32לאטויוטה

V3V0864207ASFF20 - מקורי2,754.00לאסקודה סופרב ש' 15-22משענת יד

7205702051C1

ידית ימין בתא מטען לקיפול מושב אח' -

מקורי384.06כןטויוטה אוריס ש' 15-18 15

V5E1955425A17 - מקורי177כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגב שמשה קדמי שמאל

97490C1000VDA15 - מקורי181לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס מזגן ימין

V5E1955426A17 - מקורי136כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגב שמשה קדמי ימין

8796V109 - מקורי4,260.48כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מדף אחורי

799224204R15 - מקורי1,111.56כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מדף אחורי לתא מטען

97410C1000VDA15 - מקורי346לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס מזגן אמצעי שמאל

85210J9210TTX18 - מקורי890לאיונדאי קונה ש' - 18סך שמש שמאל

5857002240C015 - מקורי3,276.17לאטויוטה אוריס ש' 15-18שטיח לתא מטען

PW2101000617 - סט שטיחים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי480.25לא22

288900610R15 - מקורי100.94לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מגב קדמי ימין

8126002570B015 - מקורי1,399.82לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אור פנימי

V5E1857007AR9B920 - מקורי9,993.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20דשבורד

97410F20004X16 - מקורי530לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תריס מזגן אמצעי שמאל

V5E4857007FTKK20 - מקורי10,421.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20דשבורד

815600K16012- 'מקורי1,180.97לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אחורי שמ

מקורי408לאפיאט 500L ש' 13-17פנס ראשי שמאל תחתון - 5188765514

84912FL260(crosstrek) 18 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ XV מקורי1,554.00לאסובארו

מקורי3,323.86לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי ימ' - 6321742045019

V6F9945308DFR 18 - 'מקורי988כןסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

מקורי861.1לאטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14כיסוי לוח זיהוי אח' -751326015011

265502631R13-16 '5פנס אחורי ימD 13-19  מקורי417.06כןרנו קליאו

V5JH94531213- 'מקורי70כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי צדדי לפנס אחורי ימ

84912FL05A(crosstrek) V 18 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ XV מקורי2,368.00לאסובארו

84001FL110V 18 - ש' - 18פנס ראשי שמאל XV מקורי6,989.00לאסובארו

מקורי3,988.68לאב.מ.וו X6 ש' - 20פנס אחורי ימ' - 6321744227420

925011M00009- 'מקורי36.4לאקאיה פורטה 09-12פנס לוח זיהוי אח



מקורי75.79לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5051378410

V3T5945095A14- 'מקורי1,623.00לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס אחורי שמ

מקורי1,019.00לאפיאט 3D 08-20 500פנס אחורי ימ' - 15 (קבריולה)52007423

92201G400018 - פנס ערפל קדמי שמאלi30 - 18 מקורי1,061.00כןיונדאי

A910906250019 - מקורי1,066.30לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל

261655FA0B

פנס איתות למראה שמאל - 20 (דגם 

מקורי253.1לאניסאן מיקרה - 20ספורט)

V83A94509119 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ Q3 מקורי2,401.00לאאודי

84002SJ46019 - מקורי8,379.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין לד

52140030(ICON , 1+ּ3 )  21 - מקורי3,011.00כןפיאט 500 ש' - 21פנס ראשי ימין

265554FA0B(חשמלי) ש' 12-21פנס אחורי שמ' - 20  NV 200 מקורי869.68כןניסאן

3532064J1100006 - מקורי2,419.10לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל

8301D691V 18 - פנס ראשי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,263.00לא21

8315A06220 - (במגן) 'מקורי2,061.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס איתות ימ' קד

מקורי1,758.73כןפיג'ו 508 ש' - 19פנס אחורי ימ' - 981350848019

V4L0941700A(ח) ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין -09 Q7 מקורי740כןאודי

817310D080-Hybrid 13 מקורי156.98כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס איתות למראה ימין

84002SJ461V 19 - מקורי8,379.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין לד

A222820746113 - פנס ראשי ימין

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי24,313.85לא19

84002SJ471V 19 - מקורי9,200.00כןסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל לד

V575941700B16 - מקורי714כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ערפל קדמי ימין לד

מקורי218.71כןרנו קנגו 09-18פנס ערפל אח' שמ' - 820041990609

538050K32020 - מקורי991כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי ימין

5370B80322 - מקורי1,490.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל

538060K32020 - מקורי991כןטויוטה היילקס ש' 15-21ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311G6020(X LINE) 20 - 'כנף קד' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,684.10כן

485208Z10615 - 'מקורי525לאטויוטה אוריס ש' 15-18בולם זעזועים קד' שמ

V5G0821106B17 - 'מקורי3,493.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף קד' ימ

86812G600017-20 ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי404.8לא

בולם זעזועים קד' שמ' - 485208020010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי497.1לא12

68281947ACRubicon 18 - 'מקורי7,747.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22כנף קד' שמ

29288003063D 15 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי8,403.77לאש' 15-20

מקורי982.61לאטויוטה קורולה ש' 13-18מבודד כנף קד' שמאל -538280220013

V5C6805911NV 15 - מקורי549לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

86812A780016 - מקורי459.7לאקאיה פורטה 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי327.83לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19רפידה לביטנה לכנף קדמי שמאל - 538524704119

SU001A422317 - 'מקורי2,932.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18כנף קד' ימ

66321G500016 - 'מקורי2,461.20כןקאיה נירו 16-23כנף קד' ימ

638749995R18 - (ניצב) 'מקורי397.73לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט לכנף קד' ימ

מקורי424.63לאאופל אדם 3D ש' 14-17ביטנה לכנף קדמי ימין -1335587014

66321A4000(ח) מקורי2,062.30כןקאיה קארנס ש' 13-18כנף קד' ימ' ללא חור - 13

מקורי1,437.39כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף קד' שמ' - 756024210016

V5G0805970N17 - (אחורי) מקורי599כןפולקסווגן גולף ש' 13-20ביטנה לכנף קדמי ימין

638412328R18 - מקורי263.9כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ביטנה לכנף קדמי שמאל



84142F100016 - מקורי296.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מבודד לכנף קדמית ימין

53812K007020 - 'מקורי3,545.00כןטויוטה יאריס ש' - 20כנף קד' שמ

86812C8700(ח) קרוס 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין -16 i20 מקורי871כןיונדאי

86811C870016- קרוס 16-18ביטנה לכנף קידמית שמאל i20 מקורי871כןיונדאי

57120AL0509P15- 'ש' 15-18כנף קד' שמ B4 מקורי2,064.00לאסובארו

מקורי867.6כןלקסוס GS ש' 07-18ביטנה לכנף קדמי ימין - 538053020312

מקורי1,162.71לאב.מ.וו 120 ש' 12-14ביטנה לכנף קדמי ימין - 5171724184612

59110SG02113- מקורי647לאסובארו פורסטר 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

66321G200016 - מקורי1,821.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כנף קדמית ימין

5UP10RXFAB17 - 'מקורי526לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי309.09לאשברולט קרוז 08-20ביטנה לכנף קדמי ימין 9507448308-15

4478800700V 15 - 'ש' 15-18כנף קד' ימ V-CLASS מקורי3,078.20לאמרצדס

86812G630018 - ביטנה לכנף קדמי ימיןGT LINE - 18 מקורי404.8לאקאיה פיקנטו

86812F150019 - מקורי1,065.00כןקאיה ספורטג' ש' 16-21ביטנה לכנף קדמי ימין

68287922AC19 - מקורי685לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21ביטנה לכנף קדמי ימין

SU001A412717 - מקורי1,175.23כןטויוטה פרואייס ש' 17-18ביטנה לכנף קדמי שמאל

66311J900018 - 'מקורי2,516.00לאיונדאי קונה ש' - 18כנף קד' שמ

86811J900018-20 מקורי1,068.00כןיונדאי קונה ש' - 18ביטנה לכנף קדמי שמאל

5.38E+17521 - מקורי1,117.46כןטויוטה היילנדר - 21ביטנה לכנף קדמי ימין

86812A8000V 16 - מקורי686.8לאקאיה אופטימה ש' 16-20ביטנה לכנף קדמי ימין

766210K10006 - מקורי304.36לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן בוץ קד' ימין

87711P200021 - 'מקורי613.5כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

53827K002020 - מקורי483.02כןטויוטה יאריס ש' - 20מבודד לכנף קדמית ימין

U62500000019 - 'ש' - 19סט מגני בוץ קד RAV-4 מקורי418.8לאטויוטה

מקורי4,077.77לאמרצדס W177 קלאס A ש' -19כנף קד' שמ' - 177881050019

V5JA821022C13-15 מקורי1,140.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18כנף קד' ימ' עם חור

74151TGGA001.0L 17 - 5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 17-22 'מקורי1,629.21לאהונדה סיווק ש

86812G6AA021 - ביטנה לכנף קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי242.9לא

74165T5A01015 - מקורי812.55לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן בוץ קד' שמאל

53088YP010(סהרה) מקורי3,263.89כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט לכנף קד' שמ' - 20

53812K201021 - 'מקורי4,585.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כנף קד' שמ

172015R000815 - מקורי867.65כןהונדה ג'אז ש' 15-19בית פילטר אוויר

66321P100022 - 'מקורי3,835.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23כנף קד' ימ

756020D01021 - 'מקורי1,670.82כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לכנף קד' שמ

8975497412(  LS+, LS, LSE) 21 - 'מקורי2,494.88לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' ימ

V5JA809958B13- מקורי670לאסקודה ראפיד ש' 13-18ביטנה לכנף קדמי ימין

87712S1000CA19 - 'מקורי830כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לכנף קד' ימ

מקורי872.21כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך לכנף קדמית ימין - 531530210019

538110H06022 - 'ש' - 22כנף קד' ימ X מקורי2,638.61כןטויוטה אייגו

86811A6001V 12 - ביטנה לכנף קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי756כן/סטישין

86811F280019 - מקורי747כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ביטנה לכנף קדמי שמאל

66320F250019 - 'מקורי3,625.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף קד' ימ

538760H09022 - ש' - 22ביטנה לכנף קדמי שמאל X מקורי789.34לאטויוטה אייגו

מקורי1,303.92כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ביטנה לכנף קדמי ימין - 21 (חשמלי)5387542110

922011R00011- ש' 11-18פנס ערפל קדמי שמאל i25 מקורי82לאיונדאי אקסנט

265552478R16-18 מקורי1,080.09כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי שמ' חיצוני

V6C0945096MGTI 14 - '5פנס אחורי ימD 10-17 'מקורי686לאפולקסווגן פולו ש

84769835V 18-20 'מקורי2,771.16לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ



מקורי190לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס איתות למראה ימין -7174825507

מקורי307.12לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ' - 3139555013

V5E5945711RS 17 - 'מקורי1,426.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי שמ

V5E0945106BRS 17 - מקורי43לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי651.91כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ' 13-15 (ח)8148042050

V3G1941006C15-19 מקורי1,799.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי ימין

מקורי2,347.35לאשברולט סילברדו - 20פנס ערפל קדמי ימין - 8450965220

84281SC00009- מקורי146לאסובארו פורסטר ש' 09-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

V3G1941005C15-19 מקורי1,799.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי שמאל

265602442R

מחזיר אור במגן אחורי ימין - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי221.16לארנו קליאו

34175T1GE01(ח) ש' 13-18פנס אחורי שמאל עליון  -13 CR-V מקורי1,233.89כןהונדה

V57B941016DV 18 - מקורי3,722.00כןסקודה קארוק 18-21פנס ראשי ימין

33550T1GE0113-15  ש' 13-18פנס אחורי שמאל תחתון CR-V מקורי1,606.51לאהונדה

96626982

מחזיר אור במגן אחורי מלבני ימין -11 

מקורי73.13כןשברולט קפטיבה ש' 11-16(ח)

876132P00013- מקורי540.5כןקאיה סורנטו ש' 13-15פנס איתות למראה שמאל

5318202010

מסגרת ניקל עליונה לפנס ראשי שמאל -

מקורי1,035.58כןטויוטה קורולה ש' 1313-18 (ח)

V5E3941699AV 20 - מקורי526לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

3532064R0000017 - קרוסאובר 17-21פנס ראשי שמאל SX4 מקורי3,312.80לאסוזוקי

מקורי4,421.48לאוולוו XC-60 ש' 08-17פנס ראשי שמאל - 3135810914

922022V00011- מקורי604לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ערפל קדמי ימין

V6V1941016F20 - מקורי3,387.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין

V3V1941015DV 19 - מקורי5,836.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי שמאל

V5E9945711(סטיישן) מקורי1,475.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי שמ' - 17

BBN7513F0F09-12 '4/5(ח) פנס אחורי ימ' פנD 09-13 'מקורי276.1לאמאזדה 3 ש

92406Q010021 - 'פנס ערפל אח' ימi20 - 21 מקורי966כןיונדאי

33100T7SG0115- ש' 15-18פנס ראשי ימין HRV מקורי4,239.70לאהונדה

925011M40011- 'ש' 11-15פנס לוח זיהוי אח' שמ i35 מקורי66לאיונדאי אלנטרה

26550BR50A10- 'מקורי655.84לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי ימ

260109006R18 - מקורי1,461.68לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי ימין לד

מקורי167.3לאטויוטה פריוס ש' 07-12סמל יצרן קד' + אח'9097502039

1532603FORD -11 5D סמל אחורי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי140.81כן

86320H92004D - 17 5סמל יצרן אחוריD/4D 17-22 'מקורי184.9כןקאיה ריו ש

86320A401013 - מקורי310.8לאקאיה קארנס ש' 13-18סמל יצרן אחורי

V6C085361714- 5סמל יצרן אחוריD 10-17 'מקורי305כןפולקסווגן פולו ש

75722TBAA00CIVIC -17 5כיתוב אחוריD 17-22 'מקורי277.77לאהונדה סיווק ש

86327H600019-20 "1.6 " מקורי171כןיונדאי אקסנט 19-22כיתוב אחורי

98352699DX21 - מקורי498.3כןאופל מוקה ש' - 21סמל יצרן קדמי

מקורי90.85כןשברולט קפטיבה ש' 07-10סמל CAPTIVA אח' 9644816307-10

סמל יצרן קדמי - 535111015

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי538.75כן19

86300P200021 - מקורי130.5כןקאיה סורנטו ש' - 21סמל יצרן אחורי

מקורי831.95כןשברולט טראוורס 13-16סמל יצרן אחורי - 13 (ח)23267410

98043196DX14- מקורי279.4כןפיג'ו 2008 13-19סמל יצרן קדמי

מקורי283.27כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18סמל יצרן אחורי - 820090777615

628906FL0A18 - טרייל ש' 15-23סמל יצרן קדמי X מקורי1,726.60כןניסאן

22774901Z71" - 15" מקורי628.3לאשברולט סילברדו 13-19סמל מדבקה

86301G250019 - מקורי308לאיונדאי איוניק ש' 16-20סמל יצרן אחורי



V5K0853675BCWWS(ח) TSI -15 מקורי244כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיתוב אחורי

מקורי118.36כןשברולט אורלנדו ש' 12-18סמל כיתוב אחורי "שברולט" - 9523351612

2218142FOCUS" - 20" 4 ש' - 20כיתוב אחוריD/5/SW מקורי218.34כןפורד פוקוס

מקורי227.04כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09סמל יצרן קדמי 753114201007-09

V2GM8536872ZZT CROSS" - 20" מקורי163לאפולקסווגן טי קרוס - 20כיתוב אחורי

863213X000-HYUNDAI  11 'ש' 11-15סמל אח i35 מקורי144כןיונדאי אלנטרה

90892EY10A08- 'אח "QASHQAI+2" מקורי371.48כןניסאן קשקאי ש' 08-14סמל

863533X00011-13 'ש' 11-15סמל יצרן קד i35 מקורי100לאיונדאי אלנטרה

848959HS5BALTIMA - 16 מקורי266.81כןניסאן אלטימה ש' 16-18כיתוב אחורי

754270K130HILUX" - 15" מקורי353.13לאטויוטה היילקס ש' 15-21סמל כיתוב אחורי

848909HS0A16 - מקורי249.25כןניסאן אלטימה ש' 16-18סמל יצרן אחורי

75441B404006-11 'אח "TERIOS" מקורי144.6לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סמל

75444B401006-11 'אח  "DAIHATSU" מקורי59.6לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סמל

86300G560021 - מקורי184.1לאקאיה נירו 16-23סמל יצרן אחורי מדבקה אפר לבן

754690K050TOYOTA" - 15" מקורי290.31לאטויוטה היילקס ש' 15-21סמל אחורי

84411914

 - "TRAVERSE" סמל לדלת קדמית

מקורי222.48כןשברולט טראוורס 1717-23

92101H602019-20 מקורי3,333.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי שמאל

92403J730020 - 'מקורי2,352.00כןקאיה אקס סיד - 20פנס אחורי שמ' פנ

92700J730020 - מקורי852.1כןקאיה אקס סיד - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען

817300K020V 15 - מקורי295.97כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס איתות למראה ימין

2318149V 17 - 'מקורי2,403.31לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ

92208H910017 - 5פנס תאורת יום קדמי ימיןD/4D 17-22 'מקורי551.4לאקאיה ריו ש

פנס אחורי ימ' - 166906560115

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי4,531.04לאש' 15-21

V3T1941016F15-17 מקורי1,662.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי ימין

92202J730020 - מקורי1,212.00כןקאיה אקס סיד - 20פנס ערפל קדמי ימין

8118533C70V 15 - מקורי5,068.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי שמאל

87614F110019 - מקורי1,050.40לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס איתות למראה שמאל

פנס לוח זיהוי אח' - 812712111014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי38.71לא21

פנס אחורי שמ' פנ' - 166906590115

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי5,506.29לאש' 15-20

B1U0949127B13- (בכנף) מקורי45לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס צד קדמי ימין

92201G6400(X LINE ) 20 - פנס ערפל קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי746.3כן

87613A900015 - מקורי540.5כןקאיה קרניבל ש' 15-20פנס איתות למראה שמאל

25257205D (ACTIVE X) 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמD/5/SW מקורי720.37לאפורד פוקוס

מקורי1,342.45לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי ימ' פנ' - 6321736912016

260106CT5A19 - מקורי8,647.09לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס ראשי ימין

84001SJ07019 - מקורי5,555.00כןסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל

92405J730020 - מקורי401.7לאקאיה אקס סיד - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

25592545D 22 - 4 ש' - 20פנס ראשי ימיןD/5/SW מקורי3,056.30לאפורד פוקוס

26002545D 22 - '4 ש' - 20פנס אחורי ימD/5/SW מקורי965.65לאפורד פוקוס

811100E52021 - מקורי11,337.00כןטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי ימין

92404J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי ימ' פנD מקורי1,604.40כןקאיה סיד

פנס ערפל אח' - 222906004815

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי2,463.65לא19



8301C96017 - פנס ראשי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי5,919.00לא19

V7P6941699E10- מקורי1,094.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי3,101.35לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין - 18 (קאסטום)2189834

2546960

 SW (ACTIVE 20 - פנס ראשי שמאל

(TOURE20 - '4 שD/5/SW מקורי2,759.01לאפורד פוקוס

92202Q511020 - מקורי2,289.00כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי2,481.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' לד 815613366018-20

AL722FI15 - 3פנס ראשי שמאלD 08-20 500 חליפי1,386.02לאפיאט

AL730FO09-11 'חליפי586.02לאפורד פיאסטה ש' 09-12פנס אחורי ימ

AL737VW05-08 חליפי386.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס ערפל קדמי ימין

AL739RE07-09 4/5פנס ראשי ימיןD 04-09 'חליפי986.02לארנו מגאן ש

AL744RE04-08 חליפי906.02לארנו סניק ש' 04-09פנס ראשי ימין

AL748VW-05 (2 דלתות מטען) 'חליפי396.02לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10פנס אחורי שמ

AL760SE12-14 חליפי1,386.02כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופנס ראשי ימין מושחר

AL762SE12-(מושחר) 'חליפי736.02לארשימת מקטים מבוטליםפנס אחורי שמ

AL768RE11-(חשמלי ניקל) 5פנס ראשי ימיןD 11-13  חליפי1,056.02לארנו קליאו

AL773MA10-11 חליפי471.13לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL773VW11- חליפי1,760.02כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס ראשי ימין

AL774SE12-16 חליפי680.02לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין

AL776SE12-(מושחר) 'חליפי906.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ

AL777VW06-11 חליפי168.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס איתות למראה ימין

AL781KI14- חליפי4,560.02כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי ימין

AL782RE13-16 '5פנס אחורי ימD 13-19  חליפי386.02לארנו קליאו

AL788RE10-'3/5פנס אחורי ימD/CW 10-16 'חליפי396.02לארנו מגאן ש

AL790TO12- חליפי986.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14פנס ראשי שמאל

AL795TO07-09 ש' 07-09פנס ראשי ימין RAV-4 חליפי1,506.02לאטויוטה

AL796RE13-17 חליפי1,236.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל

AL800TO15 - חליפי886.02כןטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי שמ' פנימי

AL801RE11 - 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 11-13  חליפי168.02לארנו קליאו

AL801VW12 - פנס ראשי שמאלCC 12-17 'חליפי3,106.02לאפולקסווגן פאסט ש

AL803VW13 - חליפי164.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL814RE2D 14 - 'חליפי468.02כןרנו קנגו 09-18פנס אחורי ימ

AL815TO14-16 חליפי3,506.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין עם לד

AL828RE07- חליפי413.01לארנו טראפיק ש' 07-10מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL840VW04-09 'חליפי396.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09פנס אחורי ימ

AL843VW10 - חליפי1,436.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס ראשי ימין

AL844VW(2 דלתות מטען) חליפי680.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 16

AL848VW15-19 חליפי486.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל

AL84SE06- פנס ראשי שמאל

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

חליפי806.02לא08

AL888MA4D -13 '4/5פנס אחורי ימ' פנD 13-18 'חליפי560.02לאמאזדה 3 ש

AL8DG12 - 'חליפי706.02לאדודג' ראם 12-19פנס אחורי ימ

JR3Z13008A18 - מקורי16,302.66לאפורד מוסטנג 18-22פנס ראשי ימין

924062G620(ח) מקורי1,064.70כןקאיה מגנטיס 09-10פנס אחורי ימ' פנ' 09-10

A9108205200V 19 - 'מקורי2,481.94לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי שמ



8301C95917 - פנס ראשי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי5,919.00כן19

8.16E+18521 - 'מקורי4,854.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי ימ' פנ

מקורי5,994.00לאפיאט 3D 08-20 500פנס ראשי שמאל קסנון - 5184493708

3512080J6100008- 4/5פנס ראשי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי1,683.00לאסוזוקי

92700A400013 - מקורי436.3כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אור בלם אחורי

265506CA1A19 - 'מקורי1,595.68לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי ימ

V57B941018B18 - מקורי4,155.00לאסקודה קארוק 18-21פנס ראשי ימין לד ערום

92406P200021 - 'מקורי857.1כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל אח' ימ

92102R000021 - מקורי8,382.20כןקאיה קרניבל ש' - 21פנס ראשי ימין

V6J1941022K15- מקורי1,560.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי ימין

84912FL04118 - ש' - 18פנס אחורי ימין חיצוני XV מקורי1,397.00לאסובארו

68361720AG20 - 'מקורי7,841.70לאדודג' ראם - 20פנס אחורי ימ

מקורי1,349.00לאאיווקו  דיילי 15-18פנס בלימה אחורי - 580155759215

מקורי7,006.44לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס ראשי ימין - 1083160221

8.16E+23521 - מקורי6,533.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי ימ' לד

מקורי29,365.21לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי ימין לד 811454780016-18

87614G601021 - פנס איתות למראה שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי459.6כן

8315A08620 - ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין ASX מקורי1,194.00כןמיצובישי

מקורי7,443.81לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי + איתות ימין 815104709016-18

92405G627021 - 'פנס ערפל אח

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי731.4כן

81150K0080

פנס ראשי שמאל מושלם - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי7,008.00כןטויוטה יאריס ש

81560F413017 - פנס אחורי שמ' לד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,477.00לא22

81130YP26020 - פנס ראשי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,638.00כן22

87613J701020 - מקורי670.2לאקאיה אקס סיד - 20פנס איתות למראה שמאל

8315A08520 - ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל ASX מקורי1,194.00כןמיצובישי

84551SJ01019 - מקורי777לאסובארו פורסטר - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,872.75לאטויוטה יאריס וורסו ש' 02-06פנס ראשי ימין -811105239005

92202G5530V 19 - מקורי1,280.10לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי ימין

92202R200022 - מקורי2,609.70לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל קדמי ימין

811100DP50V 21 - מקורי7,832.30לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי1,317.77לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס ערפל קדמי שמאל לד - 6317731129314

מקורי10,388.45לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי שמאל לד - 6311742873515

921012W5102.0 16 - מקורי5,414.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ראשי שמאל

92401K700020 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ i10 מקורי2,094.00כןיונדאי

8173012240R=L 08-09 (בכנף) מקורי205.61לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס צד קדמי

V5N0949102D(ח) מקורי187לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פנס איתות במראה ימ' 08-11

מקורי2,045.04כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי ימין עליון - 981800508019

A247906600019 - 'פנס אחורי ימ

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,134.04לא19

260106LA0A20 - מקורי3,315.31כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס ראשי ימין

מקורי3,517.18לאפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי ימין הלוגן - 982531368016

84002FL601(CROSSTREK) 20 - ש' - 18פנס ראשי ימין XV מקורי7,700.00לאסובארו

87624K7000

פנס איתות למראה ימין - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי475כןיונדאי

8351A16821 - מקורי893כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס איתות למראה ימין



265500465Rמקורי446.23כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי ימין 15-17 מושחר

מקורי4,669.46לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי ימין תחתון - 981692528019

מקורי19,164.54לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי שמאל - 6311721495517

92406K701020 - 'ש' - 20פנס ערפל אח' ימ i10 מקורי125כןיונדאי

A166820145915 - פנס ראשי ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי9,374.09לאש' 15-20

265555M52A01-07 מקורי470.82לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס אחורי שמ' חיצוני

V3V094169915-19 מקורי824כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל שמאל קדמי

260606UN6B21 - מקורי5,441.76לאניסאן קשקאי ש' - 21פנס ראשי שמאל

V6F9945207B18 - מקורי1,305.00כןסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי שמ' לד

924051W0004D 12- 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 12-16 'מקורי203.5לאקאיה ריו ש

8341A23421 - 'מקורי235כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס לוח זיהוי אח

84002SJ170(מפואר) מקורי6,895.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל 19-21

265505M52B01-03 'מקורי631.47לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס אחורי ימ' פנ

92102K7100(SUPREME) 20 - ש' - 20פנס ראשי ימין i10 מקורי4,157.00כןיונדאי

3532074S0019 - מקורי6,669.20כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי שמאל לד

מקורי1,173.00כןאלפא מיטו 10-16פנס ראשי ימין -10 (ח)50508590

6350AC07- 'ש' 07-10פנס אחורי שמ C-4 מקורי864.09לאסיטרואן פיקסו

265506UN1A21 - 'מקורי1,169.88כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

V3AF943021A15-17 מקורי290לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס לוח זיהוי אחורי

V8V094510517 - ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל A3 מקורי51לאאודי

96772870ZD(ח) מקורי794.15כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פתח אוויר ימין למזגן - 13

983601S00015 - מגב שמשה קדמי ימיןi20 15-20 מקורי59לאיונדאי

V5E0907044APYMS17 - מקורי3,393.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19לוח בקרת אקלים

93530B90004X17 - ש' 14-19כפתור כיוון מראות i10 מקורי258לאיונדאי

98360B901017 - ש' 14-19מגב שמשה קדמי ימין i10 מקורי261לאיונדאי

V654920790A20 - מקורי8,997.00לאסקודה קאמיק - 20זכוכית לוח שעונים

97480D7000NS515 - מקורי210לאיונדאי טוסון ש' 15-20תריס מזגן שמאל

7586TP09 - מקורי4,687.05כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18שטיח

85101A400016 - מקורי2,180.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מראה פנימית

AL101SE13- חליפי906.02לאסיאט מיי ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL102CV4/5D 03-05 'פנס ראשי ימ

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי806.02לא5

AL102RE04- (בכנף)4/5פנס צד קדמי ימיןD 04-09 'חליפי116.02לארנו מגאן ש

AL104FI07- (בכנף)חליפי56.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פנס צד קדמי ימין

AL104SE17 - חליפי1,324.02כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין

AL106AU09- ש' 09-11פנס ערפל קדמי ימין A3 חליפי486.02לאאודי

AL106SE17 - חליפי806.02כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין

AL107NI10-חליפי1,396.02לאניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי שמאל תחתון במגן

AL111SE17 - חליפי3,306.02כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

AL111SZ15 - חליפי5,206.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי שמאל לד

AL112RE10- חליפי1,486.02לארנו סניק ש' 10-12פנס ראשי שמאל חשמלי מושחר

AL113HY4D 03- 'חליפי368.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פנס אחורי ימ

AL113MA92-97 '4פנס איתות קד' ימD 92-97 'חליפי86.02לאמאזדה 323 סדן ש

AL113RE10- חליפי1,486.02לארנו סניק ש' 10-12פנס ראשי ימין חשמלי מושחר

AL114TO13 - חליפי148.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס איתות למראה שמאל

AL115AU11-14 ש' 11-18פנס ראשי ימין A1 חליפי1,536.02לאאודי



AL116CV4D 03-08 4פנס ראשי ימיןD 03-10 'חליפי806.02לאשברולט אופטרה ש

AL116TOV 16 - ש' 13-18פנס ראשי ימין RAV-4 חליפי3,960.02כןטויוטה

AL119PE08-09-'חליפי736.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12פנס אחורי שמ

AL125PE17 - חליפי1,586.02לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי שמאל

AL127VW11- 'חליפי436.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי שמ' פנ

AL128FI15 - 500 ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימיןX חליפי886.02לאפיאט

AL129FI15 - 500 ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימיןX חליפי886.02לאפיאט

AL12KILED 13-  5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי ימיןD חליפי2,506.02כןקאיה סיד

AL131BM15- (הלוגן)  חליפי3,506.02כןב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס ראשי שמאל

מקורי172.41לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל 5053581317-19

GMG551031E17 - פנס ראשי ימין קסנון + לד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי4,912.93לא18

07GMG551041E17 - פנס ראשי שמאל קסנון + לד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,184.04לא18

84401FG000(ח) ש' 08-13פנס איתות למראה ימין 08-11 B3 מקורי350כןסובארו

מקורי2,264.00לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס ראשי ימין 811453373009-11

V5JJ945097A17 - מקורי476לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אור בלימה אחורי

V8K0949101E09- ש' 09-11פנס איתות למראה שמאל A6 מקורי235לאאודי

מקורי517.72כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי ימין -9516983113

260102357R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי2,209.77לארנו גרנד קופה

K12351160HV 17 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ CX-5 מקורי1,224.57לאמאזדה

B1Z0945105A09-10 מקורי64כןסקודה אוקטביה 09-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

261558993A(ח) מקורי595.73כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ערפל קדמי שמאל -13

26580EW80A13 - 'מקורי1,283.54כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ערפל אח

מקורי599.05לאשברולט קרוז 08-20פח משקף אח' ימין - 9595949112

33505SWAJ0109- ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי ימין CR-V מקורי117.87כןהונדה

V3G5945093D20 - 'מקורי1,136.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי שמ' פנ

33100TV0G21(סטיישן) -מקורי2,018.95לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס ראשי ימין 14

GSJ451031V 19 - מקורי5,824.99לאמאזדה 6  ש' - 19פנס ראשי ימין

V5L1941016D14- מקורי1,443.00לאסקודה יטי 14-18פנס ראשי חשמלי+מנוע ימין

265504EA0A14-16 'מקורי813.04לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימ

V8X0945093D11- 'ש' 11-18פנס אחורי שמ A1 מקורי1,451.00לאאודי

265501454R17 - 'מקורי524.75כןדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי ימ

V4G5945095A12- 'ש' 12-17פנס אחורי שמ A6 מקורי1,942.00לאאודי

954721045D 13- מקורי129.13לאשברולט קרוז 08-20פח משקפיים שמאל

BCRA513G05D 19 - '4/5פנס אחורי שמ' פנD -19 'מקורי1,085.28לאמאזדה 3 ש

V5H1941030B21 - מקורי3,057.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פנס ראשי ימין

924062S30010- פנס ערפל אח' ימ' במגןIX35 10-15 מקורי556לאיונדאי

26560JJ90A14- מקורי331.59לאניסאן קשקאי ש' 14-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

BCJJ513F0B4D 19 - '4/5פנס אחורי ימ' פנD -19 'מקורי815.14לאמאזדה 3 ש

84501SC060(ח) מקורי920לאסובארו פורסטר ש' 09-12פנס ערפל קדמי ימין 09-10

261654BA0C14- מקורי728.37לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס איתות למראה שמאל

V5H0945095C21 - 'מקורי1,269.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי שמ

מקורי208.41כןשברולט טראקס ש' 13-16שפם תחתון פנס אח' ימ' -13 (ח)95287093

53813F401017 - תומך לכנף קדמית ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי438כן22

86812C8AA019 - ביטנה לכנף קדמי ימיןi20 15-20 מקורי830כןיונדאי

מקורי6,562.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כנף קד' שמ' - 538021647022

מקורי5,883.00לאלקסוס NX ש' 15-23כנף קדמית שמאל בלי חור לפנס 538127801015-19

538750D421(SKY) 21 - מקורי1,547.24כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21ביטנה לכנף קדמי ימין



87712AT10023 - 'מקורי988.5לאקאיה נירו 16-23קשת לכנף קד' ימ

66310G5500(חשמלי) מקורי2,628.50לאקאיה נירו 16-23כנף קד' שמ' - 19

תומך לכנף קדמית ימין - 538036008014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי251.25לא21

87711N7000

פס קישוט לכנף קד' שמ' - 21 (ללא מגן 

מקורי830כןיונדאי טוסון ש' - 21בוץ)

89817795932X4 12 - 'מקורי295.23כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פס קישוט לכנף קד' שמ

64577H600019 - 'מקורי124כןיונדאי אקסנט 19-22תומך פח כנף קד' שמ

66311GI00021 - 'ש' - 21כנף קד' שמ EV 5 מקורי2,834.00כןיונדאי איוניק

מקורי505.31לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תומך לכנף קד' שמ' - 538360204019

מקורי1,036.00לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14ביטנה לכנף קדמי ימין -5051341410

מקורי589.6לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22ביטנה לכנף קדמי ימין -503507030022

86813K4000

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי1,276.00לאיונדאי קונה ש' - 18קדמי) - 21 (חשמלי)

788A27547R17 - 'מקורי2,129.12כןדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט קדמי לכנף אח' ימ

מקורי435.63לאאופל מוקה 14-16קשת לכנף קד' ימ' - 9527544914

543029600R15 - 'מקורי466.74לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

631007297RV 15-17 'מקורי1,311.17לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף קד' ימ

מקורי746כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן בוץ קד' ימין - 766210223019

מקורי700.79לאפורד פיאסטה ש' 13-18כנף קד' שמ' - 212583218

631018101R21 - 'מקורי1,217.30כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' שמ

631004264R21 - 'מקורי1,220.69כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כנף קד' ימ

מקורי148.79לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18תומך לכנף קדמית שמאל - 1330232913

A118881040017 - 'כנף קד' ימ

מרצדס W118 קלאס CLA  ש' 

מקורי6,585.47לא-19

מקורי9,725.19לאב.מ.וו X5 ש' 13-18כנף קד' שמ' - 5165737354113

68307086AA15 - 'מקורי2,715.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18כנף קד' ימ

68360831AB20 - מקורי2,117.70לאדודג' ראם - 20כנף קד' שמ' ללא חורים לקשת

5500160FS0122 - 'ש' - 22קשת לכנף קד' שמ EV3 מקורי323.2לאסרס

638428581R22 - מקורי649.56לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22ביטנה אחורית לכנף קדמי ימין

89754974512X4 21 - מקורי2,386.27לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף קד' ימ' עם חור

7232180J000004D 08- 4/5ביטנה לכנף קדמי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי499.8לאסוזוקי

7544147130HYBRID" - 15" מקורי273.93כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סמל אחורי

628903146R22 - מקורי291.83לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22סמל יצרן קדמי

8981298940LS" - 12"  מקורי168.34לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20סמל בדלת קדמית שמאל

מקורי121.65כןטויוטה קורולה ש' 98-00סמל אח' TOYOTA (במטען) 754411283098-02

V5H0827469HDPJ21 - מקורי5,135.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21סמל יצרן אחורי

86314DB100PHEV"  - 22" מקורי182.9לאקאיה נירו פלוס - 22כיתוב אחורי

81260F2500YT319 - מקורי673לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20סמל יצרן אחורי

86305H8400"KIA" 20 - מקורי309.9לאקאיה סטוניק - 18סמל כיתוב אחורי

GHP950716A13 - תושבת לסמל יצרן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי49.21לא18

863003Z30012- בתא מטען "H" סמלCW/4D i40 12-15  מקורי52כןיונדאי

848906LB0ASENTRA" - 20" מקורי526.5כןניסאן סנטרה ש' - 20כיתוב אחורי

86300AT00023 - מקורי349.5לאקאיה נירו 16-23סמל יצרן קדמי

98383099DX21 - מקורי339.38לאפיג'ו 3008 17-21סמל יצרן אחורי

86317G5000ECO PHEV" - 19" מקורי233לאקאיה נירו 16-23סמל כיתוב אחורי



V2G0827469NDPJ21 - 5-סמל יצרן אחוריD 18 'מקורי5,005.00לאפולקסווגן פולו ש

754440DA80HYBRID" - 17" מקורי273.93כןטויוטה יאריס ש' 14-19סמל כיתוב אחורי

62890HV20AV 17 - מקורי572.68לאניסאן קשקאי ש' 14-20סמל יצרן קדמי

863120X00008- 'אח HYUNDAI ש' 08-14סמל i10 מקורי477לאיונדאי

98346995SNHYBRID" - 20" מקורי295.15לאפיג'ו 3008 17-21כיתוב בכנף שמאל

מקורי147.5לאשברולט ספארק 11-15סמל יצרן אחורי -9668698011

531270K330V 15 - מקורי3,339.29כןטויוטה היילקס ש' 15-21סמל יצרן קדמי

84074150TRAVERSE" - 17" מקורי598.39לאשברולט טראוורס 17-23סמל כיתוב אחורי

סמל יצרן אחורי -754031204013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי361.52לא15

90975W200713- מקורי265.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18סמל יצרן אחורי

7415A1825D  08-11 4סמל יצרן אחוריD 08-15 'מקורי261לאמיצובישי לנסר ש

7544202300COROLLA -13 מקורי297.15כןטויוטה קורולה ש' 13-18סמל למטען

863222W00012- 4 בתא מטעןWD מקורי179כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15סמל

G46M5071613 - בסיס סמל יצרן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי159.84כן18

7415A151HAPAJERO מקורי466כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12סמל אחורי

MR51195805-06 מקורי181לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07סמל יצרן  אחורי

8975513090

 ,S+, LS+, LS ) 21 - סמל יצרן קדמי

(  LSE21 - 'מקורי1,261.52כןאיסוזו די. מקס ש

GBEF51711MAZDA" - 19" מקורי34.47כןמאזדה 6  ש' - 19כיתוב אחורי

מקורי394.94כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל מילה ברלינגו  במטען-86660809-14

925011W20012- '5פנס לוח זיהוי אחD 12-16 'מקורי115.7לאקאיה ריו ש

8315A059V 20 - מקורי2,239.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי שמאל

92208K200020 - מקורי859כןיונדאי וניו - 20פנס ראשי ימין עליון

8355A11721 - מקורי868כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי2,080.48לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אחורי ימ' 815514712209-10

V8W0941036E20 - ש' - 20פנס ראשי ימין A4 מקורי15,816.00לאאודי

6340A3(ח) מקורי24.99כןפיג'ו 206 ש' 99-07פנס לוח זיהוי אח' 99-07

V8W0941035E20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל A4 מקורי18,990.00לאאודי

92101K210020 - מקורי4,883.00כןיונדאי וניו - 20פנס ראשי שמאל תחתון

6351HG10-11 -'מקורי208.1לאפיג'ו 3008 10-16פנס ערפל אח' ימ

6350HG10-11 'מקורי265.56לאפיג'ו 3008 10-16פנס ערפל אח' שמ

8117012D8010- מקורי900לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס ראשי שמאל

922023W10010- מקורי1,486.00לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס ערפל קדמי ימין

8301D88122 - מקורי8,818.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ראשי שמאל

265500010RCW 10- '3/5פנס אחורי ימD/CW 10-16 'מקורי526.59לארנו מגאן ש

6206N9(ח) מקורי1,838.09לאפיג'ו 5008 10-16פנס ראשי ימין -10

V7P6945106(ח) מקורי169כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17מחזיר אור במגן אחורי ימין-11

מקורי19,293.69לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי ימין - 6311721495217

מקורי1,685.09לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי שמאל עליון - 19 7 מושבים9819435680

33950TR0E0112 - 4פנס ערפל קדמי שמאלD 12-17 'מקורי1,819.78לאהונדה סיווק ש

92207G4000V 18 - פנס תאורת יום לד קדמי שמאלi30 - 18 מקורי1,138.50לאיונדאי

A205906120414-18 פנס ראשי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי10,723.00לא14-21

265506UA0A ACENTA) 21 - 'מקורי1,128.01כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי ימ

V5JJ945112A17 - מקורי1,147.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי ימ' חיצוני לד

924053W01010- 'מקורי1,073.10לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס אחורי שמ' פנ



A205906730314-18 פנס ראשי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי10,560.00לא14-21

265506PA1B(HYBRID) 22 - 'מקורי814.57לאניסאן ג'וק - 20פנס אחורי ימ

V4G894104312 - ש' 10-18פנס ראשי שמאל A7 מקורי6,813.00לאאודי

92208K7100

פנס תאורת יום ימין קדמי - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי1,169.00כןיונדאי

925013W00010- 'מקורי176.7לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס לוח זיהוי אח

260105SH0A19 - מקורי3,067.04לאניסאן ליף 19-22פנס ראשי ימין

811300F09009-11 מקורי1,300.00לאטויוטה וורסו 09-12פנס ראשי ימין

V5G0941662F17 - מקורי713כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ערפל קדמי ימין

KD475178112- אחורי AWD ש' 12-16סמל CX-5 מקורי36.82כןמאזדה

86312F2100GLS -16 מקורי242כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיתוב אחורי

86367G200016-18 מקורי2,647.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20סמל יצרן קדמי

7415A454PHEV" - 18" מקורי284לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סמל אחורי

86301G200016-18 מקורי308כןיונדאי איוניק ש' 16-20סמל יצרן אחורי

סמל יצרן אחורי 754476001014-17

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי428.17כן21

MN14611607- סמל כוכב (ניקל) לדלת מטען

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי325לא15

7544402C00-HYBRID 15 מקורי287.93כןטויוטה אוריס ש' 15-18סמל אחורי

863102S02010-אחורי HYUNDAI  סמלIX35 10-15 מקורי163לאיונדאי

8974990130

 ,+ISUZU" - 21 (LS" כיתוב אחורי

(  LS, LSE21 - 'מקורי148.81כןאיסוזו די. מקס ש

628900520R15-17 מקורי362.81כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סמל יצרן קדמי

מקורי258.15כןוולוו S80 ש' 07-09סמל יצרן קדמי - 3065510407

93013XC00020 - מקורי444לאסובארו איבולטיס - 20סמל יצרן קדמי

98038021DXPICASO 14-  ש' 14-16כיתוב C-4 מקורי358.95כןסיטרואן פיקסו

מקורי691לאפיאט 3D 08-20 500סמל יצרן קד' -5180436608

7415A1114D 08- '4סמל יצרן אחD 08-15 'מקורי330לאמיצובישי לנסר ש

DB7G51771SKYACTIVE -15 4D 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי185.94כןמאזדה 2 ש

7415A09007-11 אחורי L200 סמל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי313כן15

86380L100020 - מקורי4,504.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סמל יצרן קדמי

7415A744OUTLANDER" - 21" מקורי891כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כיתוב אחורי

93079FG01008- 'אח "SUBARU" ש' 08-13סמל B3 מקורי140כןסובארו

7415A782ECLIPSE" - 22" מקורי693כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22כיתוב אחורי

863111R00011 - "ש' 11-18כיתוב אחורי "אקסנט i25 מקורי222כןיונדאי אקסנט

7415A63017 - ש' 17-19סמל יצרן אחורי ASX מקורי358כןמיצובישי

מקורי940.57לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל קדמי - 981096508015

מקורי1,053.59לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל יצרן קדמי - 981096498015

7415A71418 - "סמל אחורי "אקליפס קרוס

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי776לא21

מקורי488כןפיאט פונטו ש' איוו 10-16סמל FIAT אח' -73545063910

93073SC010SUBARU -09 מקורי211לאסובארו פורסטר ש' 09-12סמל

D43N50716B20 - 4תושבת סמל יצרן קדמיD/5D 15-21 'מקורי59.59כןמאזדה 2 ש

754420D51017 - "מקורי177.05כןטויוטה יאריס ש' 14-19כיתוב אחורי "יאריס

KN0V51720CX-5" - 20" ש' 17-22כיתוב אחורי CX-5 מקורי50.35לאמאזדה

7536142031HYBRID" - 16" ש' 13-18סמל כיתוב בכנף ימין RAV-4 מקורי228.67לאטויוטה



92207K7100

פנס תאורת יום שמאל קדמי - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי1,169.00לאיונדאי

876144D00007-10 מקורי356.1לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס איתות למראה שמאל

265554RA1A16 - 'מקורי1,821.86לאניסאן מקסימה 16-19פנס אחורי שמ

מקורי1,624.45כןפיג'ו 2008 - 20פנס אחורי ימ' - 983819048020

815610D25010-11 'מקורי878.38לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס אחורי שמ

V3C8949102D11- מקורי265כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס איתות למראה ימין

68289235AE17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי6,499.57לאלקסוס CT200H ש' 11-19פנס ראשי שמאל - 811707603316

מקורי3,707.78לאוולוו S60 ש' 15-18פנס ראשי שמאל - 3142011515

781268M111(ח) מקורי445.94כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07שפם תחתון פנס אח' ימ' -04

8301D67218 - פנס ראשי ימין לד

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי8,535.00כן21

מקורי2,810.30לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס אחורי ימ' לד - 980724268014

V1K8943021DGTI 14 - 'מקורי280כןסיאט לאון ש' 12-19פנס לוח זיהוי אח

V8R0941043C13-16 ש' 09-16פנס ראשי שמאל Q5 מקורי6,921.00לאאודי

33850TEMM015פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 17 לבןD 17-22 'מקורי408.59כןהונדה סיווק ש

מקורי77.89כןפיג'ו 3008 17-21פנס לוח זיהוי אח' - 981522668017

V6F9945096B18 - 'מקורי721כןסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי ימ

92201J900018-20 מקורי1,202.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל קדמי שמאל

A156906120014 - פנס ראשי ימין

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי5,692.00לא14-18

מקורי394.82כןרנו קנגו 09-18פנס אחורי שמ'  עליון  -820041996609

V5N0949101B(ח) מקורי230כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פנס איתות למראה שמאל -11

92208K7000

פנס תאורת יום ימין קדמי - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי619כןיונדאי

מקורי2,281.18לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס אחורי ימ' פנ' לד - 6321742605217

V8E0943021B(ח) ש' 08-14פנס לוח זיהוי אח' ימין -09 Q7 מקורי107לאאודי

265551619R15 - 'מקורי498.25לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פנס אחורי שמ

מקורי2,562.90לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי שמאל - 9509549614

261507170R18 - מקורי575.67לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ערפל קדמי ימין

מקורי2,159.66לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ערפל קדמי ימין לד - 8452542216

מקורי957.1כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09פנס ערפל אח' ימ' 814574201007-11

265552789R19 - 'מקורי678.38כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי שמ

81110B104006- מקורי784.3לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס ראשי ימין

מקורי198.05כןפיג'ו 208 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 982739808020

V4G5949102B12 - ש' 12-17פנס איתות למראה ימין A6 מקורי289לאאודי

92405R200022 - 'מקורי469.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל אח' שמ

מקורי1,082.93לארנו קליאו  5D 11-13(ח) פנס ראשי ימין (חשמלי ניקל)-770107200511

V6J4945106C15- מקורי114כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

3597079J0208 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי105.7כןסוזוקי

92201A950018 - מקורי1,270.50לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

8156116690(ACTIVE) 22 - 'מקורי5,402.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס אחורי שמ

מקורי487לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819101603022

92201R2100(PHEV) 22 - מקורי1,864.10לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי2,790.30לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ' לד 203954913-16

מקורי12,021.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22פנס ראשי שמאל - 811064279022

92101R2000(URBAN) 22 - מקורי8,857.30לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ראשי שמאל

92402R2000(URBAN) 22 - 'מקורי4,329.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי ימ

92401R2000(URBAN) 22 - 'מקורי4,329.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי שמ



8974871090

 LSE) 21 - פנס ראשי שמאל

(PREMIUM21 - 'מקורי7,086.10לאאיסוזו די. מקס ש

3641067K10M09- (בכנף) R=L מקורי43.3לאסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס צד קדמי

92401Q5010(URBAN) 20 - 'מקורי1,141.00לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי שמ

92403DB20022- 'מקורי3,470.90לאקאיה נירו פלוס - 22פנס אחורי שמ' פנ

260605FA4A20 - מקורי3,478.53כןניסאן מיקרה - 20פנס ראשי שמאל

V6JB94101513 - מקורי1,410.00לאסיאט טולדו ש' 13-18פנס ראשי שמאל

924A2CV00023 - ש' - 23מחזיר אור במגן אחורי ימין EV6 מקורי303.2לאקאיה

92405R000021 - 'מקורי511.3לאקאיה קרניבל ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

מקורי13,981.31לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי ימין - 6311722523009

מקורי2,190.30כןאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי שמ' - 898328800421

V5JH94511213-16 'מקורי590כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי ימ

3532168K00M09- מקורי895לאסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס ראשי שמאל

8301D37820 - מקורי4,311.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ראשי ימין

52022739V 15 - '500 ש' 15-18פנס אחורי ימX מקורי1,963.00לאפיאט

620725604R(ח) R=L 10 - מקורי285.72כןרנו סניק ש' 10-12מסגרת פנס ערפל קדמי

V5F9945106C14 - מקורי66כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מחזיר אור במגן אחורי ימין

V4KE941781LED 19 - מקורי18,009.00לאאודי אי-טרון - 19פנס ראשי שמאל

מקורי2,975.90לאב.מ.וו X7 ש' 19-20פנס אחורי ימ' - 6321744228819

8975088635( LS) 21 - מקורי7,359.85לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי ימין

924342K000(ח) מקורי189.6כןקאיה סול ש' 10-11מסגרת לפנס אחורי ימין -10

AL918MA17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' שמ CX-5 חליפי408.02לאמאזדה

AL965FO06-08 חליפי860.02לאפורד פוקוס ש' 06-08פנס ראשי ימין

AL968FO03- (בכנף)חליפי96.02לאפורד קונקט ש' 03-13פנס צד קדמי ימין

AL973FO06-09 'חליפי378.99כןפורד פוקוס ש' 06-08פנס אחורי ימ

D2788115 - מקורי763.99לאפורד אדג' ש' 15-18פנס איתות למראה שמאל

92207G600017-20 פנס איתות שמ' קד' (במגן) לד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי934.7כן

8158102C3119 - '4פנס אחורי ימ' פנD 19 - 'מקורי1,650.00כןטויוטה קורולה ש

D2904815 - 'מקורי1,051.90לאפורד אדג' ש' 15-18פנס אחורי שמ

8158102C5019 - 4פנס אחורי ימ' פנ' לדD 19 - 'מקורי2,080.00כןטויוטה קורולה ש

92405F150019 - 'מקורי1,079.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ' פנ

מקורי1,086.91כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' - 815804203216

2070896V 13-16 'מקורי641.74לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ

92303D450018 - (במגן) 'מקורי629.5כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס איתות שמ' קד

V1SL941016F13- מקורי909לאסיאט מיי ש' 13-18פנס ראשי ימין

3658354P0000015 - (מלבני) מקורי2,700.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס קדמי לד ימין

מקורי1,006.56לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי ימין - 206942417

81591027705D 19 - '5פנס אחורי שמ' פנD/SW 19 - 'מקורי1,926.00כןטויוטה קורולה ש

92102J7000CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי ימיןD מקורי5,746.30לאקאיה סיד

מקורי1,881.63לאטויוטה היילקס ש' 02-05פנס ראשי ימין8113035340

8156102D30SW 19 - '5פנס אחורי שמD/SW 19 - 'מקורי2,699.00כןטויוטה קורולה ש

8191002310SW 19 - 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/SW 19 - 'מקורי186כןטויוטה קורולה ש

V5J1941018C11-14 מקורי1,210.00לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי ימין

מקורי2,759.01לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס ראשי שמאל - 20 24266651.5

מקורי5,908.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי ימין - 811454786019

מקורי293.67כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס איתות למראה ימין - 222057620



92405H8000

מחזיר אור במגן אחורי שמאל -18 

מקורי118לאקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22(דגם טורבו )

921014H01008 - פנס ראשי שמאלi800 08-21 מקורי1,376.00לאיונדאי

92700C500015 - מקורי905.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20אור בולם דלת תא מטען

מקורי694.79לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס בלימה אחורי - 810064703016

815500H23018 - 'מקורי1,821.05כןטויוטה אייגו ש' 15-21פנס אחורי ימ

92401A962018 - 'מקורי1,568.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי שמ

D3076817 - 'ש' 17-21פנס אחורי שמ F -350 מקורי1,941.34לאפורד

924014H02008 - 'פנס אחורי שמi800 08-21 מקורי938לאיונדאי

92401B2120(ח) מקורי2,542.90לאקאיה סול ש' 14-18פנס אחורי שמ' לד -14

B6120BV80J15- מקורי2,931.09כןניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי ימין עליון

V5E0941702E13 - מקורי395לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי ימין מושחר

84503FJ00012- ש' 12-17פנס ערפל קדמי ימין=שמאל XV מקורי999לאסובארו

מקורי195לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין -5055318220

923014A510X 01-05 'ש' 99-08פנס איתות קד' שמ  H1 מקורי224לאיונדאי

07B0J8515M04D 19 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD -19 'מקורי105.11לאמאזדה 3 ש

924023Z30012- 'פנס אחורי ימCW/4D i40 12-15  מקורי1,667.00לאיונדאי

815910D19014- 'מקורי296.51לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' שמ

V5H094510521 - מקורי182כןפולקסווגן גולף ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

815510D60014-16 'מקורי1,111.51לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ

מקורי112.04כןשברולט טראקס ש' 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין -13 (ח)95418327

26560EQ00A15- מקורי287.83לאניסאן ג'וק 15-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

34300TETH111.5L 17 - 5פנס איתות למראה ימיןD 17-22 'מקורי612.76כןהונדה סיווק ש

V6VE94510522 - מקורי39לאסקודה פביה ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V5C6945093L15 - מקורי594כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ' מושחר

V6VE94510622 - מקורי54כןסקודה פביה ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין

V6VE94509622 - 'מקורי1,335.00כןסקודה פביה ש' - 22פנס אחורי ימ

95152190V 11 - מקורי74.16לאשברולט ספארק 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

DFR551150C20 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ CX-30 מקורי711.7כןמאזדה

V2H1941016AA13 - מקורי1,991.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18פנס ראשי ימין

84551AJ020מקורי840לאסובארו אאוטבק ש' 10-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי6,350.37כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס ראשי ימין - 4277836820

מקורי1,679.79כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס אחורי ימ' - 4277503020

260604CC6C15- טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל קסנון X מקורי4,023.52כןניסאן

V2G0945208B18-20 '5-פנס אחורי ימD 18 'מקורי1,631.00כןפולקסווגן פולו ש

92201J950021 - מקורי987כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,993.89לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי שמ' פנ' לד - 6321720322512

269864136R18 - 'מקורי430.1לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת פנס אח' שמ

V57B941035(STYLE) 22 - מקורי4,583.00לאסקודה קארוק - 22פנס ראשי שמאל

162479700A21 - מקורי706.03לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס ערפל קדמי שמאל

V8R0941029AF09-12 (קסאנון)  ש' 09-16פנס ראשי שמאל Q5 מקורי4,942.00לאאודי

מקורי835כןלנצ'יה אפסילון ש' 11-13פנס ערפל קדמי שמאל-11 (ח)51839202

B45A56140H13-16 4/5ביטנה לכנף קדמי שמאלD 13-18 'מקורי308.4לאמאזדה 3 ש

A1668801206V 15 - 'כנף קד' ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי8,385.02לאש' 15-20

KD4534900A(ח) ש' 12-16בולם זעזועים קד' שמ' -12 CX-5 מקורי422.12כןמאזדה

07DA6V5211115- '4כנף קד' ימD/5D 15-21 'מקורי818.92לאמאזדה 2 ש

מקורי1,423.93לאב.מ.וו 500 ש' - 17ביטנה לכנף קדמי ימין חלק קדמי - 5171734078617

KB7W56140C17 - ש' 17-22ביטנה לכנף קדמי שמאל CX-5 מקורי298.82לאמאזדה

A247881120020 - 'ש' 20-כנף קד' ימ GLA H247 מקורי6,122.32לאמרצדס

מקורי1,831.81לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177731984415



631001301R(ח) מקורי1,698.32לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18כנף קד' ימ' -15

5761151K0009-13 'מקורי826.5לאסוזוקי ספלאש 09-15כנף קד' ימ

מקורי2,798.89לאאופל קורסה ש' - 20כנף קד' ימ' - 982928318020

7232151K0000009- מקורי602.7לאסוזוקי ספלאש 09-15ביטנה לכנף קדמי ימין

V6R0821105H10- '5כנף קד' שמD 10-17 'מקורי1,385.00לאפולקסווגן פולו ש

1MP38RXFAF14 - 'מקורי1,946.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף קד' ימ

V6J0821021D09-14 -'מקורי1,250.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16כנף קד' שמ

V1K8821106D10- 'מקורי1,823.00לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12כנף קד' ימ

663114D03007-10 'מקורי1,600.80לאקאיה קרניבל ש' 07-10כנף קד' שמ

מקורי1,832.00לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כנף קד' ימ'  -576006581009

638401599R16 - מקורי778.54לארנו טווינגו ש' 16-18ביטנה לכנף קדמי ימין

מקורי1,322.20לאקאדילאק XT5 17-21ביטנה לכנף קדמי שמאל - 8418280717

68188246AG14 - מקורי1,646.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22ביטנה לכנף קדמי ימין

638406343R15- מקורי967.56לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18ביטנה לכנף קדמי ימין

68361450AB20 - מקורי2,102.00לאדודג' ראם - 20ביטנה לכנף קדמי ימין

5035069500C15

תומך לכנף קדמית ימין (פחית כנף) - 

מקורי314.7לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 2222

מקורי801.11כןלקסוס CT200H ש' 11-19ביטנה לכנף קדמי ימין - 538057601111

A9066841377

ביטנה לכנף קדמי ימין (חלק אחורי) -

13 (ח)

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי422כן18

V575809957A

ביטנה לכנף קידמית שמאל (חלק 

מקורי460כןסיאט אטקה ש' 16-21אחורי) 16-19

מקורי1,894.92לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פס קישוט לכנף קד' ימ' - 5177737601214

מקורי987לאטויוטה אוונסיס 09-14כנף קד' שמ' -538020502009

96894153

קישוט לכנף קד' שמאל (תריס אוורור)  -

08 (ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי99.61כן

מקורי273.01לאטויוטה היאס ש' 08-12ביטנה לכנף קדמי שמאל 538762605008-09

V7P6821105E(ח) מקורי3,814.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כנף קד' שמ' -11

631013JA0B14 - 'ש' 14-19כנף קד' שמ QX60 מקורי4,091.52לאאינפיניטי

98120979DXBLUE HDI" - 09 " מקורי300.66כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סמל אחורי

7537433100HYBRID" - 10" סמל בכנף

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי229.27לא12

93013SG00013-15 מקורי554כןסובארו פורסטר 13-18סמל יצרן קדמי

908890016R10- 'מקורי320.05לארנו סניק ש' 10-12סמל יצרן אח

93033SG00013-15 מקורי660לאסובארו פורסטר 13-18סמל יצרן אחורי

YQ00101880AIRCROSS" - 18" איירקרוס - 18סמל כיתוב אחורי C3 מקורי292.23כןסיטרואן

93079SG00013- אחורי FORESTER מקורי563לאסובארו פורסטר 13-18כיתוב

YQ00162180C3" - 18" איירקרוס - 18סמל כיתוב אחורי C3 מקורי292.23כןסיטרואן

YQ00151480CITROEN" - 18" איירקרוס - 18סמל כיתוב אחורי C3 מקורי365.21כןסיטרואן

86300S800021 - מקורי375כןיונדאי פאליסייד - 21סמל יצרן אחורי

V1ST853630AAUL12-מקורי104כןסקודה סיטיגו 12-18סמל יצרן אחורי

8200522593RENAULT" - 11" מקורי458.22לארנו מאסטר ש' 09-22סמל אחורי

628909814R16 - מקורי587.12לארנו קדג'אר 16-20סמל יצרן קדמי

86310Q0000I20" - 21" כיתוב אחוריi20 - 21 מקורי247כןיונדאי

908890623R13- אחורי TCE מקורי232.15לארנו קפצ'ור ש'  13-22סמל

7783278R000PGJIMNY" - 19" מקורי138.5כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19כיתוב אחורי

8974990250ISUZU" - 21" מקורי143.53לאאיסוזו די. מקס ש' - 21סמל אחורי

7.54E+55

 - "HYBRID" סמל לדלת קדמית ימין

מקורי321.57לאטויוטה היילנדר - 2121



90975W2008(SKY) 21 - מקורי269.13כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21סמל יצרן אחורי

7783154GB00PGM16 - מקורי111.7כןסוזוקי בלנו ש' 16-18סמל כיתוב סוזוקי אחורי

86305Q0AA022 - מקורי332לאיונדאי באיון ש' - 22סמל יצרן קדמי

908891152R16 - מקורי183.09כןרנו טווינגו ש' 16-18סמל יצרן אחורי

מקורי321.4לאטויוטה BZ4X ש' - 22סמל יצרן קדמי - 909750221022

908922537R

 RENAULT" - 17 " סמל אחורי

(INTENSE/RS LINE)17-23 '4 שD מקורי402.98כןרנו גרנד קופה

31662036S60" - 19" ש' 19-21סמל כיתוב אחורי S60 מקורי255.93לאוולוו

V5JA853687CJZQ13- אחורי TSI מקורי150כןסקודה ראפיד ש' 13-18סמל

מקורי379.59כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19סמל יצרן אחורי - 754030205019

V8R08537412ZZQ5 'ש' 09-16סמל לוחית דגם אח Q5 מקורי351לאאודי

מקורי473.3כןפורד טרנזיט ש' 14-21סמל יצרן אחורי -529495714

V4L08536012ZZ09- ש' 08-14סמל קדמי Q7 מקורי231כןאודי

62890JD00008- 'מקורי475.88לאניסאן קשקאי ש' 08-14סמל קד

8665APPARTNER 'מקורי226.06כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סמל אח

863201Y00011- 'אח PICANTO 5סמלD 11-16 מקורי177.4כןקאיה פיקנטו

AL133KI4D - 17 5פנס אחורי ימין חיצוניD/4D 17-22 'חליפי648.02לאקאיה ריו ש

AL135CV13 - חליפי706.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15פנס ערפל קדמי ימין

AL138TO10- 'חליפי324.02כןטויוטה קורולה ש' 10-13פנס אחורי ימ

AL140NI14 - 'חליפי1,306.02לאניסאן אלטימה ש' 14-15פנס אחורי שמ

AL140SZ11- 'חליפי1,206.02כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16פנס אחורי ימ

AL141FIV 15 - 3פנס ערפל קדמי שמאלD 08-20 500 חליפי456.02לאפיאט

AL144TO06 -חליפי396.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי ימין

AL145CV17 - חליפי4,806.02לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי ימין לד

AL145TO06 - חליפי396.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי שמאל

AL146FO07-09 חליפי168.02לאפורד טרנזיט ש' 07-13פנס אחורי שמ' לא מושלם

AL146PE17 - חליפי316.02לאפיג'ו 5008 17-21פנס אור בולם דלת תא מטען

AL156FO08- חליפי1,356.02לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס ראשי ימין

AL157AU5D 13 - ש' 12-19פנס אחורי שמ' לד A3 חליפי1,306.02לאאודי

AL161OP20 - חליפי3,106.02לאאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי ימין

AL170MA4D 19 - '4/5פנס אחורי ימD -19 'חליפי1,806.02לאמאזדה 3 ש

AL178SK08- 'חליפי620.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס אחורי שמ

AL180CV17 - 'חליפי1,860.02לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ

AL180HO06- 4פנס ערפל קדמי שמאלD 06-12 'חליפי1,056.02לאהונדה סיווק ש

AL184KI11-(מכלול) '5פנס אחורי שמD 11-16 חליפי720.02כןקאיה פיקנטו

AL185CV18-20 'חליפי2,306.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ

AL186TO17 - חליפי2,106.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין

AL187CV16 - חליפי6,306.02לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל

AL188HO18 - 4פנס אחורי ימין חיצוניD -18 'חליפי1,506.02לאהונדה סיווק ש

AL190CI18 - חליפי2,540.02לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי ימין

AL191HY(דגם מפואר) חליפי3,386.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי שמאל 15-18

AL194HO05- 4פנס ראשי ימיןD 01-06 'חליפי1,198.01לאהונדה סיווק ש

AL196BM18 - ש' 13-21פנס ערפל קדמי שמאל X3 חליפי1,136.02לאב.מ.וו

AL196HY19 - חליפי3,806.02כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ראשי ימין

AL198TO17 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי236.02לא22

AL19IS97> 'חליפי236.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס אחורי ימ

AL203TO14-17 פנס ראשי שמאל לד

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי5,836.62לא21



AL207VW18 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי2,036.02כן22

AL211SZ95-97 חליפי486.02לאסוזוקי בלנו ש' 95-98פנס ראשי שמאל

AL215RE09- 4פנס אחורי שמ' חיצוניD 09-15 'חליפי320.02לארנו פלואנס ש

AL216TO17 - 'חליפי3,554.10לאטויוטה היילנדר 15-20פנס אחורי שמ

V7N0821021B13-'מקורי2,485.00לאסיאט אלהמברה ש' 13-18כנף קד' שמ

AG104ME06- (לפנס) שפם שמאל תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי90.25כן18

AG105ME06- (לפנס) שפם ימין תחתון לסורג

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי90.25כן18

AG105RE09- 4סורג קדמי עליון שחורD 09-15 'חליפי305.41כןרנו פלואנס ש

AG106FI16 - (לפנס) חליפי54.02לאפיאט טיפו ש' 16-18שפם שמאל תחתון לסורג

AG106RE09- 4פס קישוט ניקל לסורג קדמי עליוןD 09-15 'חליפי194.23כןרנו פלואנס ש

AG10OP11- (מכלול+סמל) חליפי1,452.70כןאופל אינסיגניה 11-16סורג קדמי

AG110RE18 - חליפי451.92כןרנו מגאן סטיישן - 18סט כיסויים לסורג קדמי

AG111ME06- סורג מגן קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי134.49כן18

AG113TO18 - חליפי555כןטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט ימין לסורג קדמי

AG114TO05-07 4סורג קדמי ערוםD 05-07 'חליפי768.02לאטויוטה קורולה ש

AG116MI03-06 (ניקל) חליפי1,940.42כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07סורג קדמי

AG116RE20 - חליפי1,499.24כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט עליון לסורג קדמי

AG118TO19 - חליפי1,183.65כןטויוטה פריוס ש' 16-20סורג קדמי

AG119MIסורג קדמי ימין 09-07 ניקל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי500.96כן15

AG121SU06-07 סורג קדמי שמאל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי456.38כן08

AG123HY19 - חליפי634.1כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG123MI08- 4סורג קדמי + מסגרת ניקלD 08-15 'חליפי643.22כןמיצובישי לנסר ש

AG124VWV 15-19 חליפי1,680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

AG125MI04-06 חליפי437.49כןמיצובישי לנסר ש' 04-08סורג קדמי שמאל שחור+ ניקל

AG125PE20 - חליפי1,046.52כןפיג'ו 208 ש' - 20סורג קדמי פנימי

AG126TO15 - חליפי600.1כןטויוטה קאמרי ש' 15-17כיסוי עליון לסורג קדמי

AG128BM01- ש' 01-05סורג קדמי שמאל X5 חליפי350כןב.מ.וו

AG129MI15- חליפי2,394.95כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18סורג קדמי

AG129TO19 - ש' - 19סורג קדמי ללא חיישן RAV-4 חליפי648.85כןטויוטה

AG134MI18 - חליפי4,788.60כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג קדמי

AG134SU10- חליפי350כןסובארו אאוטבק ש' 10-11סורג קדמי ניקל

AG135SK20 - חליפי198.05כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

AG136OP15 - חליפי1,300.14כןאופל קורסה ש' 15-19סורג קדמי

AG137FO12- חליפי350כןפורד מונדאו ש' 08-12סורג קדמי

AG141OP15 - חליפי299.02כןאופל קורסה ש' 15-19תומך עליון לסורג קדמי

AG145HO06-08 4מסגרת ניקל לסורג קדמיD 06-12 'חליפי956.02לאהונדה סיווק ש

AG145HYV 19 - חליפי5,026.05כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20סורג קדמי

AG147HO12- 4תומך ימין לסורג קדמיD 12-17 'חליפי147.35כןהונדה סיווק ש

מקורי114.45לאשברולט טראוורס 17-23מחזיר אור במגן אחורי ימין - 8413507817

26510BG00A06- 'מקורי378.3לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס לוח זיהוי אח

V5L0941700A14 - מקורי814כןסקודה יטי 14-18פנס ערפל קדמי ימין

V6F1941773A18-20 מקורי3,350.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

מקורי15,351.45לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי שמאל לד - 6311849614919

מקורי5,753.26לאשברולט בלייזר - 19פנס אחורי שמ' - 8458761119

92201S1010

פנס ערפל קדמי שמאל - 19 

(SUPREME)19-20 'מקורי1,523.00לאיונדאי סנטה פה ש



261606F605(ח) RH=LH מקורי99.69כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07פנס איתות בכנף

V4L0945096(ח) ש' 08-14פנס אח' ימין תחתון במגן -09 Q7 מקורי1,479.00כןאודי

מקורי1,979.24לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס ערפל קדמי שמאל לד - 2298283716

מקורי1,772.93לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ' - 1042073621

B1U6813345GRU(ח) שפם תחתון פנס אח' שמ' 01-04

סקודה אוקטביה ש' 01-05 

4/5Dמקורי98כן

57707AG360(ח) ש' 04-06שפם תחתון פנס אח' ימ' 04-06 B4 מקורי271כןסובארו

924512K51012-'מקורי185.7לאקאיה סול ש' 12-13פנס ערפל אח' שמ

265507408R14- מקורי420.69כןרנו קליאו סטיישן 14-18פנס אחורי ימין חיצוני

V6F9945093D18 - 'מקורי593כןסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

מקורי1,966.12כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ראשי שמאל 967597498015-16

V5F0941702C17 - מקורי862כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין

34350T2AA0215 - ש' 15-18פנס איתות למראה שמאל HRV מקורי581.56לאהונדה

3595079J0208- 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי105.7לאסוזוקי

V8Y094103320 - 4/5פנס ראשי שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי8,874.00לאאודי

מקורי13,764.56לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פנס ראשי שמאל קסנון - 6311731710915

מקורי2,914.51לאסיטרואן C-4  ש' 11-18פנס ראשי שמאל - 980862388015

261F15441R19 - מקורי196.34כןרנו קדג'אר 16-20פנס איתות למראה ימין

V7N0945106B13 - מקורי90לאסיאט אלהמברה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

265505069R19 - 'מקורי908.13כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי ימ' פנ

V6F1941008BV 17 - מקורי4,796.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין לד

265553530R19 - 'מקורי908.13כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי שמ' פנ

V8Y194910120 - 4/5פנס איתות למראה שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי150לאאודי

מקורי1,151.45לאאופל אינסיגניה 17-18פנס ערפל קדמי שמאל - 1346022317

מקורי1,756.47לאפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי שמ' פנ' - 983623148021

מקורי170.6כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07פח משקפיים אח' ימין 05-07 (ח)6169712904

מקורי2,600.48לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס אחורי ימ' - 5053580417

7544248110LEXUS 'ש' 08-22סמל אח RX  מקורי326.56כןלקסוס

V3V0853687C2ZZ4X4" - 17" מקורי453כןסקודה קודיאק ש' 17-22כיתוב אחורי

628904EA0A14-16 מקורי603.01לאניסאן קשקאי ש' 14-20סמל יצרן קדמי

V565853687A2ZZ17 - "מקורי269כןסקודה קודיאק ש' 17-22סמל כיתוב אחורי "קודיאק

628903VA0A14- מקורי509.07לאניסאן נוט ש' 14-17סמל יצרן קדמי

V575853630DCMO20 - מקורי581כןסיאט אטקה ש' 16-21סמל יצרן אחורי

V4F0853742C2ZZ10-  'ש' 09-11סמל יצרן אח A6 מקורי298כןאודי

V3T0853431A2ZZ(Laurin & Klement) - 15 מקורי329כןסקודה סופרב ש' 15-22סמל לכנף

86310A700013- אחורי KIA מקורי181.5לאקאיה פורטה 13-18סמל

V5J0853621AAUL13 - מקורי153כןסקודה פביה ש' 08-14סמל יצרן אחורי

V1K5853630ULM06-11 מקורי301כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סמל אחורי

68110321AC

 GRAND" סמל על דלת קדמית

CHEROKEE" - 1414-22 'מקורי1,312.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש

V57A853621FOD

 ,AMBITION) 18 - סמל יצרן קדמי

(STYLE18-21 מקורי121כןסקודה קארוק

V8U08537412ZZ11- אחורי "Q3" ש' 11-18סמל Q3 מקורי351לאאודי

86310A2000

סמל "KIA" קדמי ואחורי  5D/SW ש -

מקורי315.3לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

951611995D 13-14 מקורי151.41כןשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי

7810P610- ש' 10-16סמל יצרן קדמי C-3 מקורי229.22כןסיטרואן

V1K0853675K739"1.6" ,04-08 'מקורי178כןפולקסווגן גולף ש' 04-08סמל אח

7544378030NX300H" - 15" ש' 15-23סמל אחורי NX מקורי347.18לאלקסוס

A9068179014(ח) אחורי -13 SPRINTER כיתוב

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי404.79כן18



V3V0853621BFODV 13 - מקורי130לאסקודה ראפיד ש' 13-18סמל יצרן קדמי = אחורי

V3C0853600AMQH08- סמל קדמיCC 08-11 'מקורי689לאפולקסווגן פאסט ש

841171W000

מדבקה לדלת אחורי שמאל שקופה -

מקורי55.3כןקאיה ריו ש' 124D 12-16 (ח)

848964CC0ADCI" - 15" טרייל ש' 15-23כיתוב אחורי X מקורי308.38כןניסאן

V5E3853687CUKVETEC" - 20" מקורי384לאסקודה אוקטביה ש' - 20סמל כיתוב אחורי

75700TF0000H מקורי154.91כןהונדה ג'אז ש' 09-11סמל קדמי

7783163J100PG06-10 'אח " SWIFT" מקורי165.9לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סמל

V3C9853630BULM08-11 'מקורי370לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10סמל אח

מקורי476.47לאשברולט טראקס ש' 17-18סמל יצרן קדמי - 4235380917

86310C5000SORENTO 15-17 מקורי159לאקאיה סורנטו ש' 15-20כיתוב אחורי

LD475173104- 4סמל לגרילD 04-09 'מקורי98.34לאמאזדה 3 ש

86320A400016- מקורי310.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סמל יצרן קדמי

1580683FIESTA -09 מקורי356.17לאפורד פיאסטה ש' 09-12סמל אחורי

151495300CV 21 - מקורי3,284.00לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס ראשי ימין

925010X00008- 'ש' 08-14פנס לוח זיהוי אח i10 מקורי370לאיונדאי

GSK2513G0B19 - 'מקורי1,280.95כןמאזדה 6  ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ

265504CA0A15 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי ימין חיצוני X מקורי600.28לאניסאן

מקורי58.71כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פנס לוח זיהוי אח' 98-04 (ח)634098

57707AL350(ח) ש' 15-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -15 B4 מקורי233כןסובארו

33555TEAT0118 - 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD -18 'מקורי308.9כןהונדה סיווק ש

V7C094510518 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי99לא22

922012B500(ח) מקורי330כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל קדמי שמאל -10

92501J960021 - 'מקורי487כןיונדאי קונה ש' - 18פנס לוח זיהוי אח

V8V0941044E17 - ש' 12-19פנס ראשי ימין A3 מקורי5,879.00לאאודי

260109HS0A(ח) מקורי5,117.85כןניסאן אלטימה ש' 16-18פנס ראשי ימין - 16

84653387V 16 - מקורי11,468.27לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי שמאל

92406A50005D 12- 'פנס ערפל אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי340כן/סטישין

DM4N513F0A19 - 'ש' 17-21פנס אחורי ימ' פנ CX-3 מקורי2,442.76כןמאזדה

מקורי1,089.64כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין - 4273770820

57707AL370(ח) מקורי189כןסובארו אאוטבק ש' 15-20שפם תחתון פנס אח' שמ' -15

68281936AB18 - מקורי278לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי4,001.20כןלקסוס CT200H ש' 11-19פנס אחורי שמ' - 815617626111

מקורי3,850.00לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ' - 15020890021

מקורי1,808.27כןשברולט אימפלה ש' 13-18פנס אחורי ימ'-2296465814

B63B51680AV 17 - ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין CX-5 מקורי1,292.66כןמאזדה

V80A94910117 - ש' 17-22פנס איתות למראה שמאל Q5 מקורי253לאאודי

מקורי666.65כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 967480918013

84912AL05015- מקורי1,817.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

92404A501012- 'פנס אחורי ימ' פנ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי699לא/סטישין

84912AL07015- מקורי1,068.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי ימין  פנימי

95393617

פנס ערפל קדמי ימין = שמאל ( עגול) - 

מקורי604.96כןשברולט ספארק 1515-18

922010X100(ח) ש' 08-14פנס ערפל קדמי שמאל -10 i10 מקורי512.33כןיונדאי

GJ6A51120EL=R -04 4פנס צד קדמיD 04-09 'מקורי45.11לאמאזדה 3 ש

V5G1941753AGTI 13 - מקורי4,699.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי שמאל קסנון

BBP2513G0G4D 09-10 '4/5פנס אחורי שמ' פנD 09-13 'מקורי313.78לאמאזדה 3 ש

924051J50012- מחזיר אור במגן אחורי שמאלi20 12-15 מקורי147לאיונדאי



YQ0005278018-20 איירקרוס - 18פנס ראשי ימין C3 מקורי1,914.16כןסיטרואן

מקורי386.65לאב.מ.וו 120 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל -6324745063920

V56594510617-20 מקורי60לאסקודה קודיאק ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8W0945104A20 - ש' - 20מחזיר אור פנימי במגן אחורי ימין A4 מקורי154לאאודי

מקורי628.01כןסיטרואן ג'אמפי - 18שפם תחתון פנס אח' ימ' - 981333168018

92402L510020 - 'מקורי4,542.00כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס אחורי ימ

V8W0945106AB20 - ש' - 20מחזיר אור חיצוני במגן אחורי ימין A4 מקורי154לאאודי

922011H07010- 5/סטיישן ש' 10-12פנס ערפל קדמי שמאלD מקורי220.3לאקאיה סיד

92304A2000

פנס איתות בכנף קד' ימ'  5D/SW ש -

מקורי125.3לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

V8W5945093AA20 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ A4 מקורי2,004.00לאאודי

87614L100020 - מקורי608כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

מקורי6,820.97לאאופל קורסה ש' - 20פנס ראשי שמאל - 982952278020

מקורי446.84לאסיטרואן C-4  ש' - 21פנס איתות למראה ימין - 984283548021

YQ0004258018-20 'איירקרוס - 18פנס אחורי ימ C3 מקורי1,102.03לאסיטרואן

84288722V 15 - 'מקורי3,060.10לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי שמ

92401A2300(ח) 5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי שמ' סטיישן -13D מקורי1,589.40כןקאיה סיד

V5F0945094L13 - 'מקורי795לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ

V83A94509319 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ Q3 מקורי2,199.00לאאודי

V57694177320 - מקורי3,127.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי שמאל

V5NA94510417 - מקורי230כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מחזיר אור חיצוני במגן אחורי ימין

92406A230013- 5/סטיישן ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימיןD מקורי154.9כןקאיה סיד

260104296R16 - מקורי1,080.06לארנו טווינגו ש' 16-18פנס ראשי ימין

921A1L500020 - (במגן) 'מקורי605כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס איתות שמ' קד

266007904R16- מקורי525.85לארנו טווינגו ש' 16-18פנס ערפל קדמי ימין לד

265555949R16 - 'מקורי545.07לארנו טווינגו ש' 16-18פנס אחורי שמ

V56580739417-20 'מקורי116כןסקודה קודיאק ש' 17-22תומך צדדי ימ' למגן אח

מקורי11,856.57לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי ימין לד - 6311747815217

922012P61013- מקורי1,027.00כןקאיה סורנטו ש' 13-15פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,596.80לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס אחורי ימ' פנ' - 5055238716

68321887AC14 - (במגן) 'מקורי7,580.00לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21פנס איתות שמ' קד

מקורי13,247.00לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי שמאל - 811857824018

927001R00011 - ש' 11-18פנס אור בלימה עליון i25 מקורי137לאיונדאי אקסנט

63215A3BC6619 - מקורי2,514.57לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי ימ' לד

260604EH1B14-16 מקורי4,573.35לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי שמאל לד

V2G094166218 - 5-פנס ערפל קדמי ימיןD 18 'מקורי695לאפולקסווגן פולו ש

922012Y00010- פנס ערפל קדמי שמאלIX35 10-15 מקורי415לאיונדאי

מקורי1,000.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס אחורי שמ' - 815615328013

מקורי176.75לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מחזיר אור במגן אחורי ימין - 8430635918

מקורי991.82כןשברולט ספארק 15-18פנס אחורי ימ' - 4245695615

מקורי113.3כןשברולט ספארק 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 9518260815

260604AF0A17 - מקורי1,689.28כןניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי שמאל

V5NA945103A

מחזיר אור במגן אחורי שמאל חיצוני - 

מקורי146לאפולקסווגן טיגואן ש' 2217-22 (אולספייס)

מקורי3,490.44לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי ימ' 8451637516-18

921014P50012- (תורכי)פנס ראשי שמאלi20 12-15 מקורי1,597.00לאיונדאי

V5NA945109

מחזיר אור במגן אחורי מרכזי - 22 

מקורי44לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

V2K8941006C21 - מקורי3,277.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21פנס ראשי ימין



6325G408 - מקורי77.44כןסיטרואן ג'אמפי 08-11פנס צד קדמי ימין (בכנף) מושלם

261558995A18 - טרייל ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל X מקורי2,960.76כןניסאן

84001AE221(ח) ש' 00-03פנס ראשי ימין 00-03 B4 מקורי2,478.00כןסובארו

V5NA949102A17 - מקורי210כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס איתות למראה ימין

265556FP5A18 - 'טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמ' פנ X מקורי1,198.22כןניסאן

מקורי1,601.71לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' לד - 6321721731213

68474045AA18 - 'מקורי7,162.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס אחורי שמ

V7LA941662A19 - פנס ערפל קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי695כן15-22

V7C1949102A18 - פנס איתות למראה ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי325לא22

V5H1941078(GTI) 21 - מקורי5,667.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21פנס ראשי ימין

92501B900014- 'ש' 14-19פנס לוח זיהוי אח i10 מקורי294כןיונדאי

מקורי127.4כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' שמ' - 13 (ח)9678544480

מקורי555.02לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל קדמי שמאל - 4249808917

87614B900014- ש' 14-19פנס איתות למראה שמאל i10 מקורי349כןיונדאי

מקורי914.78לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס איתות למראה שמאל - 4249287717

V7LA945095J(קראבל) פנס אחורי שמ' - 21

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,173.00לא15-22

מקורי335.27לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל אח' ימ' - 4253302417

50552578

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 20- 

(VELOCA)17-22 מקורי231לאאלפא רומאו ג'וליה

18253185D 11- 'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,031.23לא

GHY17075Z4D 13 - פח אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,687.72לא18

22069985D 20 - 4 ש' - 20פח אחוריD/5/SW מקורי2,191.09לאפורד פוקוס

659101F010(ח) מקורי2,380.60כןקאיה ספורטג' ש' 06-09פח אחורי פנימי 06-08

289103SH0AV 17 - 'מקורי1,101.36לאניסאן סנטרה ש' 17-19מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי500.21לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853150272019

289134EA0A

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי216.62לאניסאן קשקאי ש' 1414-20

מקורי118.03כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18צינור מיכל למתיז מים שמשה קד' - 967660658016

69100K700020 - ש' - 20פח אחורי i10 מקורי2,601.00לאיונדאי

GHP967483

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

134/5D 13-18 'מקורי50.4כןמאזדה 3 ש

69100F250019 - מקורי2,313.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח אחורי

B1Z581330909- מקורי164כןסקודה אוקטביה 09-13פח אחורי חיצוני

71570S100019 - מקורי760כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פח משקף אח' שמאל

71580S100019 - מקורי760כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פח משקף אח' ימין

98610L100020 - 'מקורי646כןיונדאי סונטה ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,407.02כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09פח אחורי פנימי 07-08 (ח)5830742011

מקורי389.95כןטויוטה פריוס ש' 07-12מיכל למתיז מים שמשה קד' 09-11 (ח)8531547060

V4F0955453R(ח) ש' 05-08מיכל למתיז מים שמשה קד' 05-08 A6 מקורי714כןאודי

85770S1000SST19 - מקורי254כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי נוי לפח אחורי

מקורי522.8לאטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07מיכל למתיז מים שמשה קד' 853150209005-07

69100Q000021 - פח אחוריi20 - 21 מקורי1,937.00כןיונדאי

מקורי216.82כןטויוטה היאס ש' 08-12מיכל למתיז מים שמשה קד' -853152607208

71580L100020 - מקורי1,033.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פח משקף אח' ימין



85770AA000NNB21 - מקורי362כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כיסוי נוי לפח אחורי

98611AA100V 21 - 'מקורי523כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

71560K700020 - ש' - 20פח משקף אח' ימין i10 מקורי1,301.00לאיונדאי

853150D17012- 'מקורי939.08כןטויוטה יאריס ש' 12-13מיכל למתיז מים שמשה קד

6431D0(ח) מקורי763.81כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מיכל למתיז מים שמשה קד' 08-11

71580AA00021 - מקורי610לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פח משקף אח' ימין

85316F401017 - מכסה מיכל מתיז מים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי50.92כן22

מקורי3,200.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח אחורי חיצוני -583024202013

S6Q0955453P06-09 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 06-09 'מקורי1,062.00לאפולקסווגן פולו ש

853300F02114- 'מקורי1,198.45לאטויוטה יאריס ש' 14-19מנוע מיכל למתיז מים שמשה קד

פנס אחורי שמ' לד - 156906075814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,127.22לא14-18

84002XC00B20 - מקורי7,908.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס ראשי ימין

V5E594511213- 'מקורי1,216.00לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ

922022P00010-11 מקורי582.8לאקאיה סורנטו ש' 10-12(ח) פנס ערפל קדמי ימין

26025JY45A(ח) מקורי3,446.95כןרנו קולאוס 09-11פנס ראשי ימין -09

A166820155915 - פנס ראשי שמאל

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי9,749.83לאש' 15-20

מקורי2,383.82לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי ימ' - 6321748854217

84281FL01A20 - מקורי30לאסובארו איבולטיס - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

A117906630013 - קלאס ש' 13-22פנס ראשי שמאל CLA מקורי8,644.14לאמרצדס

265558016R15 - 'מקורי636.27לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס אחורי שמ

8114548F7020 - ש' 08-22פנס ראשי ימין RX  מקורי16,539.00לאלקסוס

261656PA0A20 - מקורי308.86כןניסאן ג'וק - 20פנס איתות למראה שמאל

V576941007D16-19 מקורי2,082.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי שמאל לד

V4M0941773C17-19 ש' 15-21פנס ראשי שמאל Q7 מקורי21,962.00לאאודי

8330B24420 - 'מקורי1,969.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס אחורי ימ

V5F0945207F(קופרה) מקורי1,060.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי שמ' - 17

8301D44620 - מקורי2,832.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס ראשי ימין

260106624R13-16 5פנס ראשי ימיןD 13-19  מקורי1,106.85לארנו קליאו

A167906040320 - פנס ראשי ימין

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי14,796.54לאש' 15-20

8330B26020 - 'מקורי1,863.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי ימ

265505796R13-16 '5פנס אחורי ימ' פנD 13-19  מקורי436.23לארנו קליאו

52015958V 16 - מקורי2,568.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי ימין

V6J1941006L17 - מקורי3,365.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין לד

57010721AC11 - מקורי673לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V83A94177319 - ש' - 19פנס ראשי שמאל Q3 מקורי12,354.00לאאודי

מקורי14,961.07לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס ראשי ימין - 6311944809620

921011Y01111- 5פנס ראשי שמאלD 11-16 מקורי1,322.40לאקאיה פיקנטו

מקורי1,019.00לאפיאט 3D 08-20 500פנס אחורי שמ' - 15 (קבריולה)52007427

260609DJ1B19 - מקורי4,557.74לאניסאן מקסימה 16-19פנס ראשי שמאל

V5F0949102B17 - מקורי275כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס איתות למראה ימין

V3T5945094A14- 'מקורי773לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס אחורי ימ' פנ

3641062R0020 - מקורי326כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס איתות למראה ימין

מקורי10,017.41לאב.מ.וו 200 ש' - 20פנס ראשי שמאל - 6311944959320

8351A09320 - מקורי809כןמיצובישי טרייטון - 20פנס איתות למראה שמאל

V7L1941005B21 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,616.00לא15-22



260606FP8BV 18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל X מקורי7,433.51לאניסאן

V2G1941078C(GTI) 22 - 5-פנס ראשי ימיןD 18 'מקורי6,887.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי357.34כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 2580305716

261605JH0A18 - (בכנף) מקורי565.89לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס צד קדמי ימין

92406N700021 - 'מקורי1,416.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ערפל אח' ימ

B00103198014 - 'ש' 14-18פנס אחורי שמ C-1 מקורי679.41לאסיטרואן

מקורי508.2כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס איתות למראה שמאל - 9513043011

מקורי2,113.56לאסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי שמאל - 982134978019

מקורי1,173.90כןסיטרואן ג'אמפי - 18פנס אחורי שמ' - 980824318018

מקורי1,173.90לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס אחורי ימ' - 980824308018

8301C13508-מקורי6,199.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי שמאל

מקורי3,586.96לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי שמאל - 8558476522

B00086408014 - ש' 14-18פנס ראשי שמאל C-1 מקורי2,503.34כןסיטרואן

921013Z30012- פנס ראשי שמאלCW/4D i40 12-15  מקורי3,289.00לאיונדאי

מקורי49לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין - 131842460022

68324941AA16 - מקורי7,601.50לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי שמאל

MB62396705-06 'מקורי203לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07פנס לוח זיהוי אח

מקורי10,204.49לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי ימין - 3165655518

GJ6A515M0B03- מקורי103.22לאמאזדה 6 ש' 03-07מחזיר אור במגן אחורי שמאל

924032S51014- 'פנס אחורי שמ' פנIX35 10-15 מקורי2,023.00לאיונדאי

92101N7100(ELITE) 21 - מקורי6,915.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ראשי שמאל

DF715135YE5D 10-12 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 07-14 'מקורי242.53כןמאזדה 2 ש

8321A198R=L 08-15  פנס ערפל קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי823לא

מקורי87לאפיאט פיורינו ש' 09-17פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 5194293309

מקורי872.01לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי ימ' פנ' -174424312

8118530K7015 - ש' 07-18פנס ראשי שמאל GS מקורי8,224.81לאלקסוס

DFY1510K007-11 5פנס ראשי ימיןD 07-14 'מקורי1,221.37לאמאזדה 2 ש

8337A06808- 'מקורי807כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ערפל אח

8301B78905- מקורי2,188.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פנס ראשי שמאל (חשמלי) ניקל

92404C800015-18 'פנס אחורי ימ' פנi20 15-20 מקורי1,031.00כןיונדאי

מקורי170כןטויוטה קורולה ש' 98-00שפם תחתון פנס אח' שמ' 525531207098-02

D65151580B(ח) 5פנס בלימה מרכזי  07-11D 07-14 'מקורי370.91כןמאזדה 2 ש

AG149PE14-18 חליפי484כןפג'ו 308 ש' 14-20סורג קדמי

AG150HO

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 08 

חליפי199.24לאהונדה אקורד ש' 08-11(דגם אמריקאי)

AG151SZ98-05 חליפי845.25לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 98-05סורג קדמי

AG152HO19 - ש' - 19מסגרת ניקל לסורג קדמי HRV חליפי2,806.02לאהונדה

AG152RE00- חליפי194.09כןרנו סניק ש' 00-04סורג קדמי ימין

AG156CI12- חליפי1,063.21כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סורג קדמי

AG156MA17 - 4/5קישוט תחתון לסורג קדמי שמאלD 13-18 'חליפי492.49כןמאזדה 3 ש

AG157HY21 - (לפנס) חליפי230.35כןיונדאי אלנטרה ש' - 21שפם שמאל תחתון לסורג

AG158SU12-15- ש' 12-17קישוט סורג קדמי XV חליפי478כןסובארו

AG15SE09-12  חליפי906.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16סורג קדמי עם מסגרת ניקל

AG15VW11- חליפי959.65כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15סורג קדמי

AG162FI15 - חליפי994.49כןפיאט דובלו ש' 10-18סורג קדמי

AG162VW06- (קטן) תומך פנימי ימין לסורג

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי118.82כן

AG163TO20 - חליפי941.77כןטויוטה היילקס ש' 15-21כיסוי עליון לסורג קדמי



AG163VW06- (קטן) תומך פנימי שמאל לסורג

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי71.2כן

AG166MA13- 4/5קישוט ניקל ימין סורג קדמיD 13-18 'חליפי385.25כןמאזדה 3 ש

AG166NI20 - חליפי2,120.88כןניסאן סנטרה ש' - 20סורג קדמי

AG169HO09-11 (לפנס) חליפי259.5כןהונדה ג'אז ש' 09-11שפם ימין תחתון לסורג

AG169NI17 - חליפי1,860.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי עם ניקל ומצלמה

AG173CI19 - חליפי1,299.75כןסיטרואן ברלינגו - 19סורג קדמי פנימי

AG176RE11-14 חליפי1,012.13כןרנו מאסטר ש' 09-22סורג קדמי ניקל

AG17CV06-08 חליפי903.21לאשברולט אפלנדר ש' 06-09סורג קדמי תחתון

AG180BM08- ש' 06-10סורג קדמי שמאל שחור/ניקל X5 חליפי456.02לאב.מ.וו

AG180RE12- (פנימי) חליפי2,498.00כןרנו קנגו 09-18סורג קדמי

AG182MA17 - 4/5תומך צד שמאל לסורג קדמיD 13-18 'חליפי70.11כןמאזדה 3 ש

AG186MA19 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD -19 'חליפי555.54כןמאזדה 3 ש

AG18CV06-07 חליפי995.77כןשברולט מאליבו ש' 04-07סורג קדמי

AG192VW13-16 חליפי1,313.25כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סורג קדמי

AG195AU08-12 ש' 08-15סורג קדמי עם מסגרת ניקל A4 חליפי1,206.02לאאודי

AG195RE

סט קישוטי ניקל לסורג קדמי 

חליפי743.27כןרנו קדג'אר 16-20ימין+שמאל - 16

AG197RE17-21 4 ש' 17-23קישוט ניקל תחתון לסורג קדמיD חליפי1,028.10כןרנו גרנד קופה

AG19BMV 14 - ש' 13-18סורג קדמי שמאל X5 חליפי1,454.33כןב.מ.וו

AG1MG14 - חליפי177.98כןאם ג'י 3 14-18סורג קדמי

AG200VW10- (שחור) חליפי1,396.02לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15סורג קדמי

628901HA0A11- מקורי471.08לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13סמל יצרן קדמי

7810J8(אריה) מקורי178.18כןפיג'ו 206 ש' 99-07סמל אחורי

7810Q308-09 מקורי176.71כןפיג'ו 207 ש' 08-12סמל אחורי אריה

7810X610- פיקסו ש' 10-18סמל יצרן אחורי C-3 מקורי215.65כןסיטרואן

8665NN"PEUGEOT" -10 מקורי186.58כןפיג'ו 107 ש' 08-14סמל

מקורי466.86כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל יצרן קדמי זהב - 2313667118

990479260R

סמל כיתוב בדלת קדמית שמאל 

STEPWAY" - 15"15-21 'מקורי521.46לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש

D1917009- מקורי660.91לאפורד אדג' ש' 09-14סמל בגריל קדמי

מקורי199לאטויטה אוריס ש' 07-09סמל קדמי עגול 753110214007-08

S92B3B3 'ש' 08-13סמל אח B3 מקורי49לאסובארו

86310C5010SORENTO" - 18" מקורי113.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20כיתוב אחורי

85202D3510TTX19 - מקורי799לאיונדאי טוסון ש' 15-20סך שמש ימין

85201D3500TTX19 - מקורי468.3לאיונדאי טוסון ש' 15-20סך שמש שמאל

687515655R

תריס פתח איוורור שמאל למזגן - 17 

מקורי671.6כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23(ח)

93600G2AK04X16 - מקורי957לאיונדאי איוניק ש' 16-20מתג בקונסולה בצד נהג

8153LN13 - מקורי594.05כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מראה פנימית

964002361R15 - מקורי773.75כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18סך שמש ימין

85101H800017 - מראה פנימית

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי416.8לא

מקורי414.45לאפיג'ו 3008 17-21סט שטיחים מגומי - 161643508017

מקורי153.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18קישוט שמאל לידית בלם - 47055115

85930B9000PYN17 - ש' 14-19מדף אחורי i10 מקורי1,736.00כןיונדאי

KD455544712 - ש' 12-16זכוכית לוח שעונים CX-5 מקורי96.57כןמאזדה

84710G6200WK17 - דשבורד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,515.80לא

964014EH0C14 - מקורי441.19לאניסאן קשקאי ש' 14-20סך שמש שמאל

97040F100016 - מקורי1,463.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תריס איוורור למזגן אחורי



KB8M67321A17 - ש' 17-22זרוע מגב קדמי שמאל CX-5 מקורי175.88לאמאזדה

799228161R16 - מקורי1,619.36לארנו קדג'אר 16-20מדף אחורי

V3V0905217AWHS15 - מקורי278כןסקודה סופרב ש' 15-22כפתור הנעה

7464242020B0

כיסוי ידית משיכה פנימי קדמי שמאל - 

מקורי552.55כןלקסוס CT200H ש' 1111-19

7461002170B013 - מקורי261.43לאטויוטה קורולה ש' 13-18ידית אחיזה פנימית קדמית ימין

96730E611018 - מקורי491לאיונדאי סונטה ש' 18-19מתג בקרת שיוט שמאל בהגה

BHN16491X0213 - 4/5תריס מזגן אמצעי ימיןD 13-18 'מקורי357.63לאמאזדה 3 ש

849029899R17 - 4 ש' 17-23כיסוי גלגל רזרביD מקורי2,558.12לארנו גרנד קופה

838520U25014 - מקורי280.19לאטויוטה יאריס ש' 14-19זכוכית לוח שעונים

מקורי63.92כןשברולט ספארק 11-15פנס צד לבן קדמי ימין (בכנף) - 9666669413-15

מקורי2,394.80כןשברולט ספארק - 19פנס אחורי שמ' - 4260740319

מקורי2,394.80כןשברולט ספארק - 19פנס אחורי ימ' - 4260740419

מקורי2,165.04לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל - 4D 12 טורבו95900041

92406A410013 - 'מקורי611.3לאקאיה קארנס ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ

פנס ראשי שמאל קסנון - 906820560015

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,598.00לא18

92102AA26021 - מקורי6,996.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס ראשי ימין

921032L02007-  5פנס ראשי שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי3,418.61לאיונדאי

8351A065-13 פנס איתות בכנף ימין = שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי168כן16

MR50878300-07 -מקורי736לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס אחורי שמ' במגן

CD8551650G08-10 'מקורי564.9כןמאזדה 5 ש' 05-10פנס ערפל אח' ימ

מקורי221.16לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס איתות למראה שמאל - 153848808

C51551680(ח) מקורי593.36כןמאזדה 5 ש' 10-18פנס ערפל קדמי ימין 10-11

8330A78016 - 13 'פנס אחורי ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי717כן16

92201D700015-18 מקורי780לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

8341A15913- 'פנס לוח זיהוי אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי165כן16

MS82098313-  בסיס לפנס ערפל קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי140לא16

מקורי6,541.85לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס אחורי שמ' פנ' - 815904830016

UR5651120L=R  10-12  (בכנף) 4פנס צד קדמיD 10-14 'מקורי50.66כןמאזדה 2 ש

מקורי437.3כןפיג'ו 207 ש' 08-12פנס ערפל קדמי  -R=L 08 (ח)62060

92201F200016- מקורי1,032.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ערפל שמאל קדמי

92405F200016- מקורי222כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,782.43לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ראשי ימין -967839308011

6206W2(ח) מקורי1,417.28לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין -11

921024P00009 - פנס ראשי ימיןi20 09-12 מקורי1,294.00לאיונדאי

8301C85315- מקורי4,805.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל

מקורי109.92כןפיג'ו 508 ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -74538111

V5P1941033B10-מקורי1,419.00לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11פנס ראשי שמאל

92207D700015 - מקורי1,920.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס תאורת יום קדמי שמאל לד

מקורי1,361.50לאב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס אחורי שמאל פנימי - 6321735901915

B45A51350A13-16 4/5פנס איתות קד' ימ' במגןD 13-18 'מקורי234.08לאמאזדה 3 ש

BHR1510L0A13-16 4/5פנס ראשי שמאלD 13-18 'מקורי834.4לאמאזדה 3 ש

6340G902-05 'מקורי66.49לאפיג'ו  307 ש' 02-05פנס לוח זיהוי אח

AL217BM15 - 'ש' 13-21פנס אחורי ימ X1 חליפי1,906.02לאב.מ.וו

AL218BM15 - 'ש' 13-21פנס אחורי שמ X1 חליפי1,906.02לאב.מ.וו

AL218HY17 - 'ש' 14-19פנס אחורי שמ i10 חליפי1,106.02לאיונדאי

AL219BM17 - חליפי2,960.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי ימ' לד



AL21HO05-08 חליפי1,224.02לאהונדה ג'אז ש' 02-08פנס ראשי ימין

AL225HY19 - חליפי1,906.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

AL228DI06-08 חליפי1,486.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס ראשי ימין

AL235HO09 - (במגן) 'חליפי396.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס איתות ימ' קד

AL243HY

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי שמאל - 

חליפי256.02כןיונדאי טוסון ש' 1915-20

AL243TO19 - 4פנס ראשי שמאלD 19 - 'חליפי5,346.00כןטויוטה קורולה ש

AL244HY19 - חליפי256.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר אור חיצוני במגן אחורי ימין

AL245VO91-94 'חליפי196.02לאוולוו 940/960 ש' 91-94פנס איתות קד' שמ

AL24FI08-  (במגן) '3פנס איתות שמ' קדD 08-20 500 חליפי386.02לאפיאט

AL251TO10- ש' 10-12פנס ראשי ימין RAV-4 חליפי1,640.02לאטויוטה

AL253HY21 - חליפי7,306.02לאיונדאי פאליסייד - 21פנס ראשי שמאל

AL253SZ

פנס ראשי ימין 08-10 4/5 (חשמלי) 

חליפי1,306.02לאסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14(שקע משולש)

AL256HO90-91 '4פנס איתות קד' ימD 90-91 'חליפי96.02לאהונדה סיוויק ש

AL256SU16 - ש' 12-17פנס ראשי ימין XV חליפי1,260.02לאסובארו

AL257BM19 - חליפי10,306.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי שמאל לד

AL259TO19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ RAV-4 חליפי2,640.02כןטויוטה

AL263TO10- חליפי96.02לאטויוטה קורולה ש' 10-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL264TO18-20 חליפי8,680.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

AL266SKCW 13 - 'חליפי506.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ

AL268GM03 - חליפי1,806.02לאג'י. אם. סי. סוואנה ש' 03-08פנס ראשי שמאל

AL269SU16- חליפי1,224.02לאסובארו פורסטר 13-18פנס אחורי שמאל

AL26BM10-12- (בכנף) ש' 10-12פנס צד קדמי שמאל X3 חליפי186.02לאב.מ.וו

AL26IS03- 'חליפי468.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07פנס אחורי ימ

AL272KI(רקע שחור) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי ימין -13D חליפי3,312.00לאקאיה סיד

AL275SU19 - 'חליפי1,506.02לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי ימ

AL277KI10- 'חליפי1,106.02כןקאיה סול ש' 10-11פנס אחורי שמ

AL27DC17 - 'חליפי480.02לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי ימ

AL281HY09-11 5פנס ראשי שמאלD 07-12 'ש i30 חליפי1,306.02כןיונדאי

AL281KI12-חליפי596.02לאקאיה סול ש' 12-13פנס ערפל קדמי ימין

AL284HO96-00 '4שפם תחתון פנס אח' ימD 96-00 'חליפי136.02לאהונדה סיוויק ש

AL28DC15-17 'חליפי396.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי ימ

מקורי2,583.46כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי שמאל - 981692518019

מקורי5,204.36לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס ראשי שמאל לד - 4269895317

V3V5945207C20 - 'מקורי1,606.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ

מקורי1,814.52לאאופל אינסיגניה 17-18פנס אחורי ימ' לד - 1346019817

3565081A3299-08 (במגן) 'מקורי444.6לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18פנס אחורי ימ

260605103R4D 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD מקורי4,025.22לארנו גרנד קופה

מקורי3,127.16לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס ראשי ימין לד - 6311721491420

מקורי609.88לאשברולט ספארק 11-15(ח) פנס אחורי ימ' -9548311211

92409S150021 - 'מקורי956כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח

812100K02008-11 מקורי1,500.35לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי ימין

V80A941033F21 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל Q5 מקורי19,484.00לאאודי

מקורי8,234.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס ראשי ימין - 5056395917

YQ00052880V 18-20 - איירקרוס - 18פנס ראשי שמאל C3 מקורי1,902.69לאסיטרואן

מקורי235.1כןלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות למראה ימין - 817307801018

מקורי475.11לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ערפל קדמי שמאל - 1026604318

V57A945308

 ,AMBITION) 18 - 'פנס אחורי ימ' פנ

(STYLE18-21 מקורי650כןסקודה קארוק



3627054G10(ח) 5D 02-04 '4/5פנס ערפל אח' שמD 02-04 'מקורי805.6כןסוזוקי ליאנה ש

34100S60013(ח) מקורי164.94כןהונדה ג'אז ש' 02-08פנס לוח זיהוי אח' 02-04

V5FA945105A

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 21 

מקורי60לאסיאט לאון ש' - 20(קופרה)

92406S800021 - 'מקורי1,152.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס ערפל אח' ימ

33505SLJ01309-12 מקורי336.2לאהונדה אינסייט 09-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

265557756RV 17 - '4 ש' 17-23פנס אחורי שמ' פנD מקורי1,415.55לארנו גרנד קופה

V7E0941661B15 - פנס ערפל קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי639לא15-22

92102S811021 - מקורי7,595.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס ראשי ימין

מקורי505.05לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ערפל אח' שמ' - 1029379518

V3V5945308F20 - 'מקורי1,229.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' פנ

מקורי63.71כןשברולט ספארק 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל -9684421711

V57A945712

 ,AMBITION) 18 - 'פנס אחורי ימ

(STYLE18-21 מקורי1,405.00כןסקודה קארוק

8173030140

פנס צד קדמי ימין=שמאל (בכנף) 09-

מקורי431.04כןטויוטה קאמרי ש' 1107-11 (ח)

V8V5945094H4D 2.0 14 - 'ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ A3 מקורי1,854.00לאאודי

95226897

פנס צד צהוב קדמי ימין=שמאל(בכנף) 

מקורי55.62לאשברולט ספארק 11-1311-15

מקורי1,470.76כןשברולט ספארק - 19פנס ערפל קדמי שמאל ללא לד - 4268640119

P3515375H0008- 4/5תפס פנס ראשי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי16.7כןסוזוקי

681009742R17 - 4 ש' 17-23דשבורדD מקורי6,220.74לארנו גרנד קופה

V5JB959565REH13 - מקורי150לאסקודה ראפיד ש' 13-18מתג כיוון מראות

V3V1713123JDYT15 - מקורי975לאסקודה סופרב ש' 15-22תפוח ידית הילוכים

B6Y09193419B9(ח) מקורי99כןסקודה ראפיד ש' 13-18בית מצת - 13

מקורי463.5כןשברולט ספארק 15-18מדף אחורי - 15 (ח)95416295

מקורי33.31כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כיסוי רמקול - 820073501415

687504EA0B14 - מקורי823.29כןניסאן קשקאי ש' 14-20תריס איוורור למזגן

V5E0819702EZLL13 - מקורי654כןסקודה אוקטביה 13-16תריס מזגן ימין חיצוני

85210D9210ED16 - מקורי324.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סך שמש שמאל

733700F021B213 - מקורי826.04לאטויוטה וורסו 13-18חגורת בטיחות אחורית

מקורי113.81כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מצת - 14 (ח)9808465980

88013A2510WK13 - 5/סטיישן ש' 13-18כפתור ידית מושב נהגD מקורי207.7לאקאיה סיד

97480F2AA0SSH19 - מקורי470.08כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תריס מזגן שמאל

97490F2AA0SSH19 - מקורי351כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20תריס מזגן ימין

7432002J90A019 - 4סך שמש שמאלD 19 - 'מקורי563.99לאטויוטה קורולה ש

מקורי33.61כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19אום לגלגל מגנזיום - 909420103319

687600913R15 - מקורי121.75כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פתח מזגן

V565959565AWHI20 - מקורי209לאסקודה אוקטביה ש' - 20כפתור כיוון מראות

מקורי1,175.23לאטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19מדף אחורי - 649040201019

16180453ZD17 - מקורי15,449.88לאפיג'ו 3008 17-21דשבורד

328652311R17 - 4 ש' 17-23תפוח ידית הילוכיםD מקורי765.83כןרנו גרנד קופה

8126002480A116 - מקורי2,157.81כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אור פנימי

85220J9210TTX18 - מקורי831לאיונדאי קונה ש' - 18סך שמש ימין

V5E0959565CWHI17 - מקורי145לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מתג כיוון מראות

6331002N00A019 - 4ריפוד גגD 19 - 'מקורי10,637.35לאטויוטה קורולה ש

85220C8050TRY19 - סך שמש ימיןi20 15-20 מקורי802לאיונדאי

97410C80004X15 - תריס מזגן אמצעי שמאליi20 12-15 מקורי277כןיונדאי



V1Z08192039B9(ח) מקורי407לאסקודה אוקטביה 13-16תריס מזגן אחורי - 13

97480C8000TRY19 - תריס מזגן שמאלi20 15-20 מקורי567לאיונדאי

97410C8AA0RDR19 - תריס מזגן אמצעיi20 15-20 מקורי317לאיונדאי

97410B90004X17 - ש' 14-19תריס מזגן שמאל i10 מקורי315לאיונדאי

98360G800019 - מקורי207כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגב שמשה קדמי ימין

983601W05015 - מקורי117.99לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגב שמשה קדמי ימין

AL1046FO19 - חליפי3,306.02לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי שמ' לד

AG202BM12- (לפנס) חליפי718.8כןב.מ.וו 300 ש' 12-18שפם שמאל תחתון לסורג

AG205BM12 - (רשת) חליפי123.03כןב.מ.וו 120 ש' 12-14סורג קדמי

AG208BM

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 05-

חליפי405.74לאב.מ.וו 300 ש' 0805-08

AG224BM15 - ש' 10-19סורג קדמי שמאל X6 חליפי1,400.70כןב.מ.וו

AG226BMV 15 - ש' 13-21סורג קדמי ימין X1 חליפי1,004.45כןב.מ.וו

AG228FO13- חליפי1,839.32כןפורד פיאסטה ש' 13-18סורג קדמי

AG22SE17 - חליפי913.75כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת לסורג קדמי

AG230MA

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) 04-

085D 04-08 'חליפי119.7כןמאזדה  3 ש

AG231MA04-08 (לפנס) 5שפם ימין תחתון לסורגD 04-08 'חליפי332.66כןמאזדה  3 ש

AG23SE13- (לפנס) חליפי764.56כןסיאט לאון ש' 12-19שפם ימין תחתון לסורג

AG24CH14 - (סט 7 חלקים) חליפי1,957.55כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי פנימי

AG24SK09- חליפי550כןסקודה אוקטביה 09-13סורג קדמי + מסגרת ניקל

AG250KI15 - 4סורג קדמי + מסגרת ניקלD 12-16 'חליפי1,153.20כןקאיה ריו ש

AG251HO4סורג קדמי חיצוני 05 בלבדD 01-06 'חליפי386.02לאהונדה סיווק ש

AG255KI17-20 סורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,486.02כן

AG266HO15- ש' 15-18קישוט ניקל שמאל סורג קדמי HRV חליפי860.02לאהונדה

AG268CV13- (עליון) חליפי1,094.96כןשברולט מאליבו ש' 13-15סורג קדמי

AG270HO13-15 ש' 13-18סורג קדמי CR-V חליפי1,992.00כןהונדה

AG281HO18 - 4קישוט ניקל ימין לסורג קדמיD -18 'חליפי515.57כןהונדה סיווק ש

AG284HO15 - ש' 15-18תומך מרכזי לסורג קדמי HRV חליפי803.8כןהונדה

AG289HO15 - ש' 15-18תומך ימין לסורג קדמי HRV חליפי150.42כןהונדה

AG28HY11- ש' 11-18סורג קדמי i25 חליפי205.3כןיונדאי אקסנט

AG29IS2WD 03-07 חליפי892.43כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07סורג קדמי אפור

AG2SE17 - חליפי171כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח משקפיים קד' שמאל

AG30CV09-11 חליפי1,940.42כןשברולט טראוורס 09-11סורג קדמי תחתון

AG315MI13 - חליפי548.86כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח משקפיים עליון קד' שמאל

AG326MI2D 4X4 15 - חליפי1,555.84כןמיצובישי טרייטון 15-19סורג קדמי

AG328MI16 - סורג קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18חליפי1,128.60כן

AG32CV13- חליפי2,725.87כןשברולט קפטיבה ש' 11-16סורג קדמי עליון

AG33CH14 - חליפי1,036.83כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22רשת לסורג קדמי

AG350MA00-02 חליפי96.6כןמאזדה 626 ש' 00-02סורג קדמי

AG360MA03-06 (לצבע) ש' 03-06סורג קדמי B2500 חליפי680.02לאמאזדה

AG372NIV 14-16 חליפי1,578.88כןניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

AG373NI17 - חליפי941.45כןניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי

AL1047FO20 - חליפי386.02לאפורד אקספלורר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL105VW97-05 -'ש' 97-06פנס אחורי שמ LT חליפי350.02לאפולקסווגן

AL106PE10- 'חליפי760.02לאפיג'ו 3008 10-16פנס אחורי שמ

AL110KI09- חליפי396.02לאקאיה פורטה 09-12פנס ערפל קדמי ימין

AL111AU09-12 - ש' 09-16כיסוי לפנס ערפל קדמי שמאל Q5 חליפי680.02לאאודי



AL114AU11-14 ש' 11-18פנס ראשי שמאל A1 חליפי1,536.02לאאודי

AL115OP15- חליפי436.02לאאופל קורסה ש' 15-19פנס ערפל קדמי ימין

AL118KI4D - 17 5פנס אחורי שמאל חיצוניD/4D 17-22 'חליפי648.02לאקאיה ריו ש

AL119VW09- 'חליפי640.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי ימ' פנ

AL121HY07-08 5פנס ראשי שמאלD 07-12 'ש i30 חליפי1,256.02לאיונדאי

AL122HY07-08 '5פנס אחורי ימD 07-12 'ש i30 חליפי886.02לאיונדאי

AL122SKH7 08-11 חליפי1,248.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL123NI17 - חליפי1,586.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי ימין

AL123SKH7 08-11 חליפי1,248.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL125SK08-09-חליפי1,586.02כןסקודה סופרב ש' 08-13פנס ראשי ימין

AL126NI14-16 'חליפי680.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

AL126SK17- חליפי1,306.02כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי ימין

AL126VW97-03 חליפי236.02לאפולקסווגן טרנספורטר 97-03מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL129HY11-13  ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל i35 חליפי120.02לאיונדאי אלנטרה

AL129MA07-08 '5פנס אחורי ימD 04-08 'חליפי536.02לאמאזדה  3 ש

AL12DC15 - (בכנף) חליפי159.41לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס צד קדמי ימין

AL130NI19 - חליפי806.02לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל

AL131CV08-12 חליפי1,396.02לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין + מנוע

AL132AU13 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל קסנון + לד A3 חליפי4,506.02לאאודי

AL133NI20 - 'חליפי540.02לאניסאן מיקרה - 20פנס אחורי ימ

AL134AU4D 13 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי שמאל A3 חליפי506.02לאאודי

AL134KIV 17 - 5פנס ראשי ימיןD/4D 17-22 'חליפי1,860.02לאקאיה ריו ש

AL137OP11-12 חליפי1,506.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס ראשי ימין+מנוע+ניקל

AL140TO07-09 חליפי1,356.02לאטויטה אוריס ש' 07-09פנס ראשי שמאל

AL141NI20 - חליפי1,906.02לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

AL141PE19 - חליפי2,260.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי ימין

AL142CVV 15 - 'חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי שמ

AL146OP20 - 'חליפי1,906.02לאאופל קורסה ש' - 20פנס אחורי שמ

AL147NI18 - טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין X חליפי586.02לאניסאן

AL149SE(2H7 ניקל) חליפי1,106.02לאסיאט אלהמברה ש' 13-18פנס ראשי שמאל -09

AG39CH17 - חליפי3,870.90כןקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23תושבת לסורג קדמי

AG39TO4X4 חליפי906.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05סורג קדמי 02-05 ניקל

AG3AL10- חליפי1,268.02לאאלפא מיטו 10-16סורג קדמי ניקל

AG3IN18 - ש' 14-19סורג קדמי Q50 חליפי1,823.71כןאינפיניטי

AG40TO97-08 (שני פסים) חליפי1,063.02כןטויוטה היאס ש' 97-08סורג קדמי

AG45TO06-08 (שחור) חליפי756.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סורג קדמי

AG475HY09-11 (שחור) 5סורג קדמי פנימיD 07-12 'ש i30 חליפי156.8כןיונדאי

AG485HY11 - חליפי986.02לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16סורג קדמי

AG508TO13- תושבת לסמל סורג קדמי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי986.02לא15

AG525TO15-19 חליפי3,451.41כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי + ניקלים

AG52TO5D 03-04 5סורג קדמי ניקלD 03-04 חליפי1,020.90כןטויוטה קורולה רנקס

AG537TO14-16חליפי454.85כןטויוטה יאריס ש' 14-19קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

AG53NI07- חליפי1,286.02לאניסאן נבארה ש' 07-09סורג קדמי +ניקל

AG53SU09-10 (לפנס) חליפי352כןסובארו פורסטר ש' 09-12שפם ימין תחתון לסורג

AG54RE13-  4סורג קדמיD 09-15 'חליפי416.66כןרנו פלואנס ש

AG55KI13-15  חליפי186.02לאקאיה פורטה 13-18כיסוי על' לפח חזית

AG56TO4X4 חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05סורג קדמי 02-05 שחור

AG58SE16-19 חליפי1,103.81כןסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי

AG5DC15- חליפי198.44כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט ימין תחתון לסורג קדמי



AG61TO08-09 חליפי886.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10סורג קדמי + קישוטים ניקל

AG631MA17 - ש' 17-22כונס מצננים תחתון לסורג קדמי CX-5 חליפי279.22כןמאזדה

AG637MA19 - חליפי808.47כןמאזדה 6  ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

AG638MA4/5סורג קדמי 13-14 מושלם עם ניקלD 13-18 'חליפי290.1כןמאזדה 3 ש

AG66PE12-(שחור) חליפי582.52כןפיג'ו 208 ש' 12-14מסגרת סורג קדמי

AG68HY11- (לפנס) ש' 11-15שפם ימין תחתון לסורג i35 חליפי65כןיונדאי אלנטרה

AG71RE14- (סטיישן) 3/5סורג מגן קדמיD/CW 10-16 'חליפי636.36כןרנו מגאן ש

AG72KI15- 5סורג קדמיD 11-16 חליפי691.39כןקאיה פיקנטו

AG72RE14- (סטיישן) 3/5שפם שמאל תחתון לפנסD/CW 10-16 'חליפי883.12כןרנו מגאן ש

AG73RE14- (סטיישן) 3/5שפם ימין תחתון לפנסD/CW 10-16 'חליפי596.58כןרנו מגאן ש

AG85TO07-08 חליפי906.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08סורג קדמי

AG89MA99-01 חליפי57.88כןמאזדה לנטיס ש' 99-04סורג קדמי רשת שחור

AG90BM97-00 חליפי350כןב.מ.וו 500 ש' 97-03סורג קדמי ימין

AG91CI

סורג קדמי (ברלינגו) ללא הניקלים 09-

חליפי896.96כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 1109-18

AG92ME96-99 סורג קדמי

מרצדס 400 ספרינטר ש' 96-

חליפי350כן99

BHS269182A(ח) 4/5פנס איתות למראה שמאל -13D 13-18 'מקורי132.73כןמאזדה 3 ש

260106343R22 - מקורי4,938.00לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22פנס ראשי ימין

BJF1513G0B5 13-16 '(ח) פנס אחורי שמ' פנD4/5D 13-18 'מקורי451.63לאמאזדה 3 ש

92201Q000021 - פנס ערפל קדמי שמאלi20 - 21 מקורי1,297.00כןיונדאי

B45C513F0B5 13-16 '(ח) פנס אחורי ימ' פנD4/5D 13-18 'מקורי266.75לאמאזדה 3 ש

92402B910017 - 'ש' 14-19פנס אחורי ימ i10 מקורי1,191.00כןיונדאי

KD5369122B12-14 ש' 12-16פנס איתות למראה ימין CX-5 מקורי129.89כןמאזדה

6351LC'ש' 11-14פנס אחורי ימ RCZ מקורי3,926.69לאפיג'ו

מקורי1,214.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי שמ' פנ' - 6321747088717

מקורי883.54לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס איתות למראה ימין -898092087007

922022W52016 - מקורי1,670.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ערפל קדמי ימין

92401F1000(ח) מקורי2,053.90כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמאל חיצוני 16-18

92406J9500V 21 - 'מקורי830לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' ימ

6340G3(ח) מקורי107.99כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס לוח זיהוי אח' -14

92405J9510V 21 - 'מקורי830כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' שמ

260109550R21 - מקורי2,743.39לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

מקורי883.26לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס איתות למראה שמאל -07 (ח)8980920880

מקורי222.7לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס איתות למראה ימין -14 (ח)1610708280

92409AA12021 - (לכל האורך) מקורי2,760.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס למכסה מטען

6350GH14- 'מקורי935.75כןפיג'ו 2008 13-19פנס ערפל אח' שמ

92102E665018 - מקורי10,602.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס ראשי ימין

6350GJ(ח) מקורי880.23כןפיג'ו 2008 13-19פנס רוורס אח' ימ' - 14 לבן

92406C150018 - מקורי50לאיונדאי סונטה ש' 18-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

92405C150018 - מקורי50כןיונדאי סונטה ש' 18-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

פנס אחורי ימ' - 156906205814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי1,269.55לא14-18

מקורי413.29לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ' -201909513

924011G2105D 07-08 'מקורי379.2לאקאיה ריו ש' 07-12פנס אחורי שמ

8117002J6113- פנס ראשי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,293.00לא15

87624J900018-20 מקורי401לאיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות למראה ימין



92402G600017-20 פנס אחורי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,451.60כן

8113060J0014-17 פנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,165.48לא21

55112892AG20 - 'מקורי1,954.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס אחורי ימ

87613G400018 - פנס איתות למראה שמאלi30 - 18 מקורי788כןיונדאי

AL28HY(לבן) חליפי820.02לאיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פנס ראשי ימין 03-06

AL291SZ09- חליפי906.02כןסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס ראשי ימין

AL294HY09- פנס ראשי שמאלi20 09-12 חליפי1,186.02לאיונדאי

AL294TO19 - 4פנס איתות למראה ימיןD 19 - 'חליפי556.02לאטויוטה קורולה ש

AL301NI06-08 חליפי806.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס ראשי ימין

AL302NI4D 08-10 '4/5פנס אחורי שמD 08-11 'חליפי780.02לאניסאן טידה ש

AL304NI08- 4/5פנס ראשי ימיןD 08-11 'חליפי996.02לאניסאן טידה ש

AL307NI06-08 'חליפי196.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס איתות קד' ימ

AL308NI09- חליפי806.02לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס ראשי ימין

AL308SU4D 08- ש' 08-13פנס אחורי שמ' חיצוני B3 חליפי780.02לאסובארו

AL309SZ13- קרוסאובר 13-16פנס ערפל מרכזי במגן SX4 חליפי260לאסוזוקי

AL30DC15 - חליפי806.02כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ראשי שמאל

AL311SZ15 - חליפי2,680.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי ימין

AL324HO05- 4פנס ראשי שמאלD 01-06 'חליפי1,198.01לאהונדה סיווק ש

AL324TOV 21 - 'חליפי1,206.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל אח' ימ

AL328CI98- חליפי306.02לאסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פנס ראשי ימין

AL33CV11- 4/5פנס ראשי ימין ניקל+ מנועD 11-17 'חליפי1,506.02לאשברולט סוניק ש

AL33FO08-11 חליפי1,016.02לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס ראשי ימין

AL340HO4פנס ראשי ימין 96-98 חשמליD 96-00 'חליפי680.02לאהונדה סיוויק ש

AL344CI04- חליפי986.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס ראשי ימין

AL349ME14 - 'פנס אחורי ימ

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי1,256.02לא14-18

AL349MI15 - חליפי4,560.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל

AL351FO5D 15 - פנס אחורי ימ' לד

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי1,056.02לא19

AL351HY06- חליפי268.02לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל קדמי שמאל

AL352BM07- חליפי506.02לאב.מ.וו 500 ש' 08-11פנס ערפל קדמי שמאל

AL353AU09- ש' 09-11פנס ראשי שמאל חשמלי A3 חליפי1,680.02לאאודי

AL362HO4D 06-09 '4פנס אחורי שמD 06-12 'חליפי420.02לאהונדה סיווק ש

AL365BM09- חליפי2,591.62לאב.מ.וו 300 ש' 09-11פנס ראשי שמאל

AL371CI05-08 חליפי906.02לאסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פנס ראשי שמאל

AL374CI09-11 (ברלינגו) חליפי1,256.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי ימין

AL376AU12-ש' 11-18(ח) פנס אחורי ימ' עליון Q3 חליפי1,036.02לאאודי

AL376CI08- חליפי1,196.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11פנס ראשי ימין

AL385MA99-01 'חליפי106.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס איתות קד' שמ

AL388MA98-99 'חליפי156.02לאמאזדה 626 ש' 98-99פנס איתות קד' ימ

V3T994510514- מקורי63לאסקודה סופרב ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

84002AN08021 - מקורי19,800.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס ראשי ימין

922081Y000(ח) 5פנס ערפל קדמי ימין - 15D 11-16 מקורי348.6כןקאיה פיקנטו

V6F0945095H17 - 'מקורי721כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס אחורי שמ

84002AN09021 - מקורי12,200.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס ראשי שמאל



84912AN03021 - 'מקורי2,538.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס אחורי שמ

מקורי1,547.00כןפיאט 500 ש' - 21פנס אחורי שמ' - 21 (3+1)52140408

92207G410018 - פנס תאורת יום לד קדמי שמאלi30 - 18 מקורי3,606.00לאיונדאי

265551679RV 15-17 'מקורי587.36לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ

261605FA0B

פנס איתות למראה ימין - 20 (דגם 

מקורי204.14לאניסאן מיקרה - 20ספורט)

A906820016406 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי641.69לא18

63177329170V 15 - מקורי449.74לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס אור יום קדמי ימין

מקורי1,650.00לאטויוטה RAV-4 ש' 10-12פנס ראשי ימין -811304250110

924041W200(ח) 5פנס אחורי ימ' פנ' על' -12D 12-16 'מקורי814.7כןקאיה ריו ש

V5N0813320(ח) מקורי2,280.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10שפם תחתון פנס אח' שמ' 08-11

V5F0945105H17 - מקורי95כןסיאט לאון ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V57B941016F

פנס ראשי ימין לד מושלם - 18 

(STYLE)18-21 מקורי4,169.00כןסקודה קארוק

3512074S0019 - מקורי6,669.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי ימין

924061W20012-14 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 12-16 'מקורי545.9כןקאיה ריו ש

V1J5943021D(ח) מקורי67כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פנס לוח זיהוי אח' 08-11

3565064R0013 - קרוסאובר 13-16פנס אחורי ימ' לד SX4 מקורי1,990.10כןסוזוקי

V8T0941700F12 - ש' 09-16פנס ערפל קדמי ימין A5 מקורי501לאאודי

מקורי994.38לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס בלימה אחורי - 185409908

265108991E20 - 'מקורי259לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס לוח זיהוי אח

מקורי2,383.82לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי שמ' - 6321748854515

261F67974R20 - מקורי1,441.00כןרנו גרנד סניק ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

923032H00012- (בכנף) 5פנס צד קדמי ימיןD 12-16 'מקורי85לאקאיה ריו ש

B00103118015 - 'מקורי911.33לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס אחורי ימ

68477196AA20 - מקורי1,879.60לאדודג' ראם - 20פנס ערפל קדמי ימין

261356CA0A19 - (במגן) 'מקורי539.67לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס איתות שמ' קד

92202K7000

פנס ערפל קדמי ימין - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי1,197.00כןיונדאי

V3V1941018A15-17 מקורי4,957.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי קסנון ימין

84001AL05015 - ש' 15-18פנס ראשי שמאל B4 מקורי3,900.00כןסובארו

V4M0945093M15-16 'ש' 15-21פנס אחורי ימ Q7 מקורי4,533.00לאאודי

260601732R17 - 5פנס ראשי שמאלD 13-19  מקורי1,267.38כןרנו קליאו

34150TB9G01(סטיישן) -מקורי1,011.19כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס אחורי ימין פנימי 14

V6R094151110- 5תפס פנס ראשי ימיןD 10-17 'מקורי40כןפולקסווגן פולו ש

265506147R18 - 'מקורי660.25לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי ימ

84401AE000

פנס צד קדמי R=L (בכנף) כתום 01-

02 (ח)

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי105כן08

מקורי1,650.05לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס ראשי ימין (ניקל)-9683109211

92501D300015 - 'מקורי470.93לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס לוח זיהוי אח

V65894101620 - מקורי2,235.00כןסקודה קאמיק - 20פנס ראשי ימין

V65894101520 - מקורי1,968.00כןסקודה קאמיק - 20פנס ראשי שמאל

33350TM800309 - (במגן) 'מקורי468.46כןהונדה אינסייט 09-14(ח) פנס איתות שמ' קד

265507871R13 - 4פנס אחורי ימ' חיצוני לדD 09-15 'מקורי1,442.14לארנו פלואנס ש

V6V0941699A18 - מקורי560כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל

V4K094103518 - ש' 18-22פנס ראשי שמאל A6 מקורי22,094.00לאאודי

71516S5AG0001-04 '4בית פנס ערפל אחD 01-06 'מקורי133.97לאהונדה סיווק ש

V8W094177416 - ש' 16-19פנס ראשי ימין לד A4 מקורי12,374.00לאאודי



מקורי46.35לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס צד קדמי שמאל (בכנף) -4237169311

3595079J0200013- קרוסאובר 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין SX4 מקורי105.7כןסוזוקי

924011F51009-10 'מקורי2,043.60לאקאיה ספורטג' ש' 06-09פנס אחורי שמ

68316192AC17 - 'מקורי5,813.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ

924010X02008-10 'ש' 08-14(ח) פנס אחורי שמ i10 מקורי473לאיונדאי

92201A2000

פנס ערפל קדמי שמאל 5D/SW ש 13-

מקורי1,037.40לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1513-18

3532061M1100013- קרוסאובר 13-16פנס ראשי שמאל SX4 מקורי1,964.80כןסוזוקי

921021Y3113D 13- 3פנס ראשי ימיןD 13-16 מקורי2,800.40לאקאיה פיקנטו

V8U0945096D15-18 'ש' 11-18פנס ערפל/מחזיר אור אח' ימ Q3 מקורי1,892.00לאאודי

84201FE28103-05 'פנס אחורי ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי660לא08

מקורי274.08לאטויוטה קאמרי ש' 12-14בית פנס ערפל קדמי ימין -521250632012

33550TR0E0112-4פנס אחורי שמ' חיצוניD 12-17 'מקורי1,201.82לאהונדה סיווק ש

3532065JD012-מקורי5,678.30לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי אוטומטי שמאל קסנון

V65894530820 - 'מקורי738כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי ימ' פנ

מקורי2,192.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס ראשי שמאל -811500647012

V2G0945096BV 18-20 '5-פנס אחורי ימD 18 'מקורי660לאפולקסווגן פולו ש

260605371R11 - 5פנס ראשי שמאל מושחרD 11-13  מקורי1,026.33לארנו קליאו

מקורי3,200.00לאטויוטה פריוס ש' 13-15פח אחורי פנימי -583074706013

מקורי1,327.22לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13מיכל למתיז מים שמשה קד' - 6166739493311

86631AJ01010- 'ש' 09-14מיכל למתיז מים שמשה קד B4 מקורי248לאסובארו

7243V6(ח) מקורי2,526.69כןפיג'ו 307 ש' 06-08פח אחורי פנימי 06-09

מקורי162.64כןטויוטה קורולה ש' 13-18פיה למיכל למתיז מים שמשה קד' - 853010202013

V2G0955463C20 - 'מקורי331לאסקודה קאמיק - 20צינור מיכל למתיז מים שמשה קד

6471602140C113 - (פלסטיק) כיסוי פח אחורי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,085.90כן15

3845080J0008- '4/5מיכל למתיז מים שמשה קדD 08-14 'ש SX4  מקורי404.5לאסוזוקי

52401SG0009P13- מקורי2,653.00לאסובארו פורסטר 13-18פח אחורי

V3V095545319 - 'מקורי1,246.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,439.61כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי נוי לפח אחורי - 583870222213

52401FL0309P17 - מקורי2,399.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18פח אחורי

6550054G13(ח) 5D 02-04 4/5פח אחורי פנימיD 02-04 'מקורי443.4כןסוזוקי ליאנה ש

86631FL05019 - 'מקורי544לאסובארו פורסטר - 19מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,986.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח אחורי - 583070250019

6431N7(ח) ש' 07-10מיכל למתיז מים שמשה קד' -07 C-4 מקורי541.65כןסיטרואן פיקסו

G91101KAMA10- מקורי2,055.87כןניסאן ג'וק 10-14פח אחורי פנימי

מקורי4,440.15כןטויוטה קאמרי ש' - 18פח אחורי - 583073318018

מקורי4,440.15לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פח אחורי פנימי - 583071647122

V6F081331917 - מקורי735לאסיאט איביזה  ש' 17-22פח משקף אח' שמאל

5052028200C1522 - ש' - 22פח אחורי פנימי C מקורי2,965.20לאג'ילי גיאומטרי

מקורי120.43לאאם ג'י ZS ש' 18-23מיכל למתיז מים שמשה קד' - 1036159818

V5E581332013 - מקורי822לאסקודה אוקטביה 13-16פח משקף אח' ימין

28916JD00B

פיה למיכל למתיז מים שמשה קד' - 08 

מקורי204.1כןניסאן קשקאי ש' 08-14(ח)

V6F981331921 - מקורי841כןסיאט ארונה ש' - 18פח משקף אח' שמאל

MN18239405-08 'מקורי241לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מיכל למתיז מים שמשה קד

5257A134(ח) מקורי8,800.90כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פח אחורי פנימי 08-10

7631154G00P4Z(ח) 5/4כיסוי נוי לפח אחוריD 05-07 'מקורי129.8כןסוזוקי ליאנה ש

8260A27613- 'מקורי415לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד



V3Q0955455

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי88כןסקודה ראפיד ש' 1313-18

5257A56017 - ש' 17-19פח אחורי ASX מקורי1,359.00כןמיצובישי

5281A59918 - כיסוי נוי לפח אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,892.00כן21

8260A40315 - 'מקורי661לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

AL388NI11- חליפי1,706.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי ימין

AL389BM12 - חליפי2,306.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי שמאל + מנוע

AL391MA98-00  חליפי596.02לאמאזדה 626 ש' 98-99פנס ראשי ימין

AL392AU16 - ש' 16-19פנס ראשי ימין קסנון A4 חליפי5,406.02לאאודי

AL392CI05 -  'ש' 05-10פנס אחורי ימ  C-4 חליפי456.02כןסיטרואן

AL393AU16 - ש' 16-19פנס ראשי שמאל קסנון A4 חליפי5,406.02לאאודי

AL398MI98-00 חליפי540.02לאמיצובישי כריזמה ש' 98-00פנס ראשי ימין

AL399MI98-00 חליפי540.02לאמיצובישי כריזמה ש' 98-00פנס ראשי שמאל

AL400TO92-97(צהוב)חליפי86.02לאטויוטה היילקס ש' 92-97פנס איתות שמ' במגן קד

AL401TO92-97 'חליפי186.02כןטויוטה היילקס ש' 92-97פנס אחורי ימ

AL402BM15 - ש' 13-21פנס ראשי שמאל קסנון X3 חליפי5,306.02לאב.מ.וו

AL408HY11- ש' 11-18פנס ערפל קדמי שמאל i25 חליפי368.02לאיונדאי אקסנט

AL410MAR=L 99-04 חליפי56.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס צד קדמי בכנף

AL411TOחליפי456.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97פנס ראשי ימ' 4 93-97 דלתות

AL414ME14 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי2,306.02לא14-21

AL414MI17 - 'פנס אחורי שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי1,068.02כן19

AL415HY5D 12- 'פנס ערפל אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי336.02לא/סטישין

AL419MA95-98 'חליפי250כןמאזדה לנטיס / 323 ש' 95-98שפם תחתון פנס אח' שמ

AL419TO93-97 'חליפי96.02לאטויוטה קורולה ש' 93-97פנס איתות קד' ימ

AL421HY08- (בכנף) R=L 5פנס צד קדמיD 07-12 'ש i30 חליפי120.02לאיונדאי

AL427CV15 - 'חליפי2,306.02לאשברולט סילברדו 13-19פנס אחורי שמ

AL428HY10- חליפי339.65לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל קדמי שמאל

AL429MI08- (עליון בכנף) 'חליפי956.02לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס אחורי שמ

AL437TO98-00 חליפי460.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס ראשי שמאל

AL438TO98-00 'חליפי86.02לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס איתות קד' שמ

AL441MA07-08 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 04-09 'חליפי136.02לאמאזדה 3 ש

AL442MA04-06 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 04-09 'חליפי186.02לאמאזדה 3 ש

AL443HY

פנס ראשי שמאל +מנוע -14 2 נורות 

H4/H714-19 'ש i10 חליפי1,886.02לאיונדאי

AL446HY12-(בכנף) פנס צד קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי116.02לא/סטישין

AL467MI04-08 (אדום) 'חליפי486.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס אחורי שמ

AL467SU93-00 (במגן) 'פנס איתות ימ' קד

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

חליפי186.02לא00

AL468CV11- 4/5פנס ערפל קדמי ימיןD 11-17 'חליפי436.02לאשברולט סוניק ש

AL470MA06-07 'חליפי356.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי ימ

AL482ME19 - 'חליפי936.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי ימ

AL150FI(קבריולה) 3פנס אחורי ימ' - 15D 08-20 500 חליפי906.02לאפיאט

AL151TOR=L 08-09  חליפי112.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מחזיר אור במגן אחורי

AL153MA17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד CX-5 חליפי3,306.02לאמאזדה



AL153OP13- 'חליפי996.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL154AUV 13-16 ש' 09-16פנס ראשי ימין Q5 חליפי3,106.02לאאודי

AL159SKCW 15 - 'חליפי806.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי שמ

AL15HY4/5D 98-99 'חליפי586.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס ראשי ימ

AL167HY2.0 15-18 חליפי1,586.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' חיצוני

AL168BM15 - חליפי2,540.44לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי שמאל

AL168HY16-18 חליפי4,625.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין

AL169FO10- 'חליפי409.5לאפורד קונקט ש' 03-13פנס אחורי ימ

AL169TO15-19 חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל קדמי ימין

AL170CV16 - חליפי268.02לאשברולט מאליבו ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL170RECW 17 - 5פנס ראשי שמאלD 13-19  חליפי1,124.02כןרנו קליאו

AL173BM15 - חליפי174.12לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס צד קדמי ימין (בכנף) לבן

AL174KI20 - חליפי268.02לאקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL176RE5D 15 - '3/5פנס ערפל אח' שמD/CW 10-16 'חליפי706.02לארנו מגאן ש

AL178KI5D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי ימיןD חליפי3,806.02לאקאיה סיד

AL178TO17-19 פנס ראשי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי4,645.00כן22

AL179CV16-18 'חליפי2,046.02לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי שמ

AL179HO06- 4פנס ערפל קדמי ימיןD 06-12 'חליפי1,056.02לאהונדה סיווק ש

AL179TO17-19 פנס ראשי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי4,645.00לא22

AL17DC15 - 'חליפי468.02לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פנס אחורי ימ

AL180PE08-09 חליפי1,360.02לאפג'ו 308 08-13פנס ראשי שמאל

AL182HO09-11 '4פנס אחורי שמD 06-12 'חליפי680.02לאהונדה סיווק ש

AL187HO17 - 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 17-22 'חליפי286.02לאהונדה סיווק ש

AL190HY(דגם מפואר) חליפי3,386.02כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי ימין 15-18

AL192KI21 - 'חליפי486.02לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

AL195BM18 - ש' 13-21פנס ערפל קדמי ימין X3 חליפי1,136.02לאב.מ.וו

AL197CI10- ש' 10-13פנס ראשי ימין C-1 חליפי956.02לאסיטרואן

AL197HY19 - חליפי3,806.02כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ראשי שמאל

AL200VWV 18-20 '5-פנס אחורי שמD 18 'חליפי648.02לאפולקסווגן פולו ש

AL202TO14-17 פנס ראשי ימין לד

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

חליפי5,836.62לא21

AL205HO1.0L 17 - 5פנס ראשי ימיןD 17-22 'חליפי3,586.02לאהונדה סיווק ש

5281A63120 - מקורי1,944.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח אחורי פנימי

8260A58222 - 'מקורי685כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מיכל למתיז מים שמשה קד

6550061MA000013- קרוסאובר 13-16פח אחורי פנימי SX4 מקורי1,553.50כןסוזוקי

V7M091938209- מקורי28לאפולקסווגן גולף ש' 09-13אטם (גומי)למיכל מתיז מים

V8E0955465A09- מקורי14כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פקק גומי למיכל מתיז מים

מקורי1,229.62כןרנו לוגן 08-11פח אחורי פנימי 08-10 (ח)6001548823

מקורי970.54כןפיג'ו 301 ש' 13-18פח משקפיים אחורי שמאל -13 (ח)1608363280

691003X00011- ש' 11-15פח אחורי פנימי i35 מקורי724לאיונדאי אלנטרה

מקורי196.32לאפיג'ו 3008 17-21מנוע למיכל מתיז מים - 981336338017

643232

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי36.06כןפיג'ו 301 ש' 1313-18

79110EL130(ח) 4D 08- 4/5פח אחורי פנימיD 08-11 'מקורי249.26כןניסאן טידה ש

מקורי433.02לאאופל קרוסלנד X - 18מיכל למתיז מים שמשה קד' - 1347826518

V3Q0955453A15 - 'מקורי310לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד

76840SMGE0106-10 '5/3מיכל למתיז מים שמשה קדD 06-12 'מקורי498.35לאהונדה סיוויק ש



BN8V70750F(ח) 4פח אחורי מושלם 04-08D 04-09 'מקורי391.18כןמאזדה 3 ש

76870SEAS01

-(ח) מיכל למתיז מים שמשה קד'- 03

מקורי803.86כןהונדה אקורד ש' 0703-08

66100TR0G60ZZ12- 4פח אחוריD 12-17 'מקורי1,673.42לאהונדה סיווק ש

986201J20012- 'מיכל למתיז מים שמשה קדi20 12-15 מקורי335כןיונדאי

986101W50015- '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 12-16 'מקורי736.8לאקאיה ריו ש

8983909623

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי482.51לאאיסוזו די. מקס ש

G9110BG0MA06-10 מקורי1,780.89לאניסאן מיקרה ש' 06-11פח אחורי פנימי

69100G600017 -   פח אחורי תחתון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,488.30כן

76841TARE0115- 'מקורי420.47כןהונדה ג'אז ש' 15-19מיכל למתיז מים שמשה קד

66100T5AG10ZZ15-  מקורי3,332.39לאהונדה ג'אז ש' 15-19פח אחורי פנימי

715601Y01011 - 5פח משקף אח' ימיןD 11-16 מקורי639.1לאקאיה פיקנטו

84640TEAZ01ZA18 - 4כיסוי נוי לפח אחוריD -18 'מקורי815.16לאהונדה סיווק ש

B1Z581330109- מקורי601כןסקודה אוקטביה 09-13פח אחורי פנימי

GS1E67480A

 4D 08- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי392.9כןמאזדה 6  ש' 08-13(ח)

6.43E+03(ח) ש' 05-08מיכל למתיז מים שמשה קד' -05 C-5 מקורי243.86כןסיטרואן

791025782R17 - מקורי601.65לאדאצ'יה לוגאן 17-18פח אחורי פנימי

98620F180019 - 'מקורי949כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מיכל למתיז מים שמשה קד

98620B901017 - ש' 14-19מיכל למתיז מים שמשה קד' ערום i10 מקורי262כןיונדאי

85770G5000WK16 - מקורי310כןקאיה נירו 16-23כיסוי נוי לפח אחורי

AL482SU07-08 פנס אחורי שמ' אדום+ניקל

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

חליפי950.02לא08

AL487CV4D 11- '4/5פנס אחורי ימD 11-17 'חליפי506.02לאשברולט סוניק ש

AL487HO09- ש' 08-12פנס ראשי שמאל CR-V חליפי2,456.02לאהונדה

AL490CI10- (במגן) 'פיקסו ש' 10-18פנס לד שמ' קד C-3 חליפי624.02לאסיטרואן

AL490TO00-01 חליפי806.02לאטויוטה יאריס ש' 00-02פנס ראשי ימין

AL494CI05- 'ש' 05-10פנס ערפל אח' שמ  C-4 חליפי148.02לאסיטרואן

AL496CI14- ש' 10-16פנס אחורי שמ' חיצוני C-3 חליפי536.02לאסיטרואן

AL498CI13 - חליפי995לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי שמאל

AL498HO09-10 'חליפי960.02כןהונדה ג'אז ש' 09-11פנס אחורי שמ

AL499ME19 - חליפי320.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס איתות למראה שמאל

AL499MI07- פנס ראשי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי2,306.02לא15

AL500CV13-חליפי1,436.62לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי שמאל

AL501HO'4פנס אחורי ימD 12-17 'חליפי986.02כןהונדה סיווק ש

AL501SULH=RH   -13  חליפי856.02לאסובארו אימפרזה 13-16פנס ערפל קדמי

AL505CI(פרטנר) חליפי1,206.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי ימין - 12

AL509HO14 - (במגן) 'חליפי1,156.02לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס איתות שמ' קד

AL511CI10 - 'ש' 10-16פנס אחורי שמ C-3 חליפי706.02לאסיטרואן

AL512CI10-11 פיקסו ש' 10-18פנס ראשי ימין C-3 חליפי1,106.02לאסיטרואן

AL512TO03-06 חליפי806.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06פנס ראשי שמאל

AL523CV13 - 'חליפי968.02לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס אחורי ימ

AL523MA07-11 5פנס ראשי שמאל חשמלי + מנועD 07-14 'חליפי1,206.02לאמאזדה 2 ש

AL528CV15 - 'חליפי986.02לאשברולט ספארק 15-18פנס אחורי ימ

AL538TO05-07 4פנס ראשי שמאלD 05-07 'חליפי820.02כןטויוטה קורולה ש



AL541TO05-07 5פנס ראשי ימיןD 05-07 חליפי906.02לאטויוטה קורולה רנקס

AL542VW5DR 95-99 (לבן)'3/5פנס איתות קד' שמD 95-99 'חליפי109.45לאפולקסווגן פולו ש

AL544OP98> חליפי586.02לאאופל אסטרה ש' 98-04פנס ראשי שמאל

AL548NI14-16 חליפי2,106.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי שמאל

AL552PEH4 98-99 חליפי549.62לאפיג'ו 306 ש' 98-02פנס ראשי ימין

AL554TO03-07 (בכנף)L=R (לבן) 4פנס צד קדמיD 03-04 'חליפי76.02כןטויוטה קורולה ש

AL560NI08 - חליפי436.02לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ערפל קדמי שמאל

AL563MA09- '4/5פנס אחורי ימ' פנD 09-13 'חליפי336.02לאמאזדה 3 ש

AL578TO09-11 'פנס אחורי שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,706.02לא13

AL581MA11- חליפי906.02לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס אחורי ימ' עם לדים

AL583NI18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל X חליפי3,680.02לאניסאן

DB7A513F0B4D 15- 4פנס אחורי ימין פנימיD/5D 15-21 'מקורי311.1לאמאזדה 2 ש

6351GH(ח) מקורי1,021.93כןפיג'ו 2008 13-19פנס ערפל אח' ימ' - 14 אדום

L20869122A(ח) מקורי421.33לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס איתות למראה ימין - 10

B45B51160E4 (ח) פנס אחורי שמ' חיצוני לדD - 134/5D 13-18 'מקורי1,289.60כןמאזדה 3 ש

92700D700015 - מקורי75לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אור בלימה דלת תא מטען

92401D71002.0 15-18 מקורי1,594.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' חיצוני

68266648AF17 - מקורי13,897.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

92102E6030V 15 - מקורי4,670.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי ימין

92102E6600V 18 - מקורי9,873.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס ראשי ימין

8312A02015 - (במגן) 'מקורי3,348.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס איתות לד ימ' קד

GMH351041G17 - פנס ראשי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,935.02לא18

מקורי5,536.71כןפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי ימין 161687808017-20

B63B69182A17 - פנס איתות למראה שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי222.95כן18

מקורי533.5כןפיג'ו 3008 17-21פנס איתות למראה ימין - 161804878017

GJA1513G0B17 - 'פנס אחורי שמ' פנ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,011.25לא18

מקורי298.3כןפורד פיאסטה ש' 13-18פנס איתות למראה ימין1748314

87614A900015 - מקורי540.5לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס איתות למראה ימין

DB4P51030F17-18 ש' 17-21פנס ראשי ימין לד CX-3 מקורי7,324.08כןמאזדה

92402Q050022 - 'מקורי3,581.00כןיונדאי באיון ש' - 22פנס אחורי ימ

מקורי1,593.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס לד ימ' קד' (במגן) -814304705015

DB2R5135017 - (במגן) 'ש' 17-21פנס איתות ימ' קד CX-3 מקורי319.32לאמאזדה

מקורי2,944.18כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס אחורי שמ' -815614726215

92201D760019 - מקורי1,960.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי271.97לאפיג'ו 5008 17-21פנס ערפל אח' ימ' - 981198198017

8355A09717 - ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל ASX מקורי698כןמיצובישי

266055020R14 - 3/5פנס איתות שמ' קד' (במגן) לדD/CW 10-16 'מקורי624.84לארנו מגאן ש

921021W030(ח) 4פנס ראשי ימין (כוונון חשמלי) -12D 12-16 'מקורי1,625.20כןקאיה ריו ש

מקורי735.64לאפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי שמ' פנ' - 981102788017

8156102A51CW 15- 'מקורי989לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי שמ

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 217820017416

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי224.89לא18

261652475R11 - מקורי243.34לארנו מאסטר ש' 09-22פנס איתות למראה שמאל כתום



8117006780

פנס ראשי שמאל קסנון ריק (ללא מנוע 

מקורי2,856.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14ומנורה) 12-14

8114560J2014-17 פנס ראשי ימין לד

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,335.00לא21

92406F1000V 16-18 'מקורי819.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ' פנ

260102734R1.2 13-17 מקורי1,416.23לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי ימין

V5F0941700A12-16 מקורי730לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין

D2619915 - מקורי5,969.71לאפורד אדג' ש' 15-18פנס ראשי ימין

927001Y30013 - 3פנס אור בלימה לדD 13-16 מקורי521.2לאקאיה פיקנטו

מקורי378.44לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס איתות למראה ימין -817302218010

V5F0945207E(FR דגם) מקורי1,090.00לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי (לד) שמ' -13

92201G5510V 19 - מקורי1,280.10כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי שמאל

92102H602019-20 מקורי3,333.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי ימין

261501HA0A14 - מקורי1,265.16לאניסאן נוט ש' 14-17פנס ערפל קדמי ימין

V5C6945094K15 - מקורי693כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ' מושחר

מקורי148.56כןפורד פומה ש' - 21פנס ערפל אח' שמ' - 241837721

מקורי3,225.52לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין - 18 (קאסטום)2481751

מקורי343.71לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314721731613

52113799V 16 - מקורי1,460.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי שמאל

1493986

מחזיר אור במגן אחורי ימין סטיישן 08-

מקורי232.71לאפורד פוקוס ש' 1008-11

פנס אחורי ימ' לד - 246906820014

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי893.01לא19

מקורי212.76לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס איתות למראה שמאל - 191047114

811100KJ7020 - מקורי6,544.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי ימין

מקורי857.42לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 211858218

84002FL18018 - ש' - 18פנס ראשי ימין לד XV מקורי6,989.00לאסובארו

92201J730020 - מקורי1,212.00לאקאיה אקס סיד - 20פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי292.78לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס איתות למראה ימין - 204375514

87624F110019 - מקורי1,050.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס איתות למראה ימין

2491053V 21 - מקורי2,892.91לאפורד פומה ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי1,290.08לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ' לד - 229028817

87614G6000

 X) 20 - פנס איתות למראה שמאל

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי383כן

מקורי1,342.45לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי שמ' פנ' - 6321736911916

פנס צד קדמי ימין (בכנף) 817315101103-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי136.26לא08

8.11E+17V 18-20 מקורי8,243.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

81561K0040(HYBRID) 20 - 'מקורי2,935.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס אחורי שמ

מקורי1,549.55לאפורד S-MAX ש' 06-14פנס אחורי שמ' -171278906

AG92VO15 - ש' 15-18סורג קדמי S60 חליפי2,821.89כןוולוו

מקורי426.82לאפורד טרנזיט ש' 14-21שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 202953814

מקורי1,189.76כןפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי עליון - 14 (ח)2205562

86390S1000(ח) מקורי746כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כיסוי עליון לסורג קדמי - 19

מקורי836.85לאפורד פיאסטה ש' 13-18סורג קדמי - 209101818

865562V000(ח) מקורי53כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) -11

86350A2AA0V 16 - 5/סטיישן ש' 13-18סורג קדמיD מקורי2,774.10לאקאיה סיד

86350G210016-18 מקורי4,041.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20סורג קדמי

6400B39808- מסגרת ניקל לסורג קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי2,532.00לא

71105TARG0015 - מקורי126.96כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי עליון לסורג קדמי



86350H8010( דגם טורבו) 5סורג קדמי -18D/4D 17-22 'מקורי1,481.60כןקאיה ריו ש

156144237(VALOCA) 20 - מקורי1,967.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22סורג קדמי

31425934V 15 - ש' 15-22סורג קדמי XC90 מקורי5,376.25לאוולוו

86350E6AC018 - מקורי6,267.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19סורג קדמי

620363937R20 - מקורי1,682.96כןרנו גרנד סניק ש' - 20תושבת סורג קדמי

622562901R17 - 5סורג קדמי ערוםD 13-19  מקורי1,432.13לארנו קליאו

FT4Z8200AA15 - מקורי12,207.84לאפורד אדג' ש' 15-18סורג קדמי

86355G410018 - מסגרת ניקל לסורג קדמיi30 - 18 מקורי1,516.00לאיונדאי

מקורי440כןטויוטה אוריס ש' 15-18גומי אטימה לסורג קדמי - 530370202015

86350E6100V 15 - מקורי4,757.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17סורג קדמי

71125T1GG0113-15 ש' 13-18קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי CR-V מקורי460.44לאהונדה

מקורי1,095.90כןפורד פומה ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי - 251501021

מקורי1,781.45לאלקסוס NX ש' 15-23קישוט ניקל לסורג קדמי - 531217801015

מקורי1,418.12לאאופל קורסה ש' 11-15סורג קדמי -1334448211

מקורי1,819.14לאפורד טרנזיט ש' 14-21סורג קדמי - 18 (קאסטום)2260372

5.31E+76V 18-20 סורג קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,268.00לא21

86350J701019 - 5/סטיישן ש' - 19סורג קדמיD מקורי2,180.90לאקאיה סיד

86525B950017 - (לפנס) ש' 14-19שפם שמאל תחתון לסורג i10 מקורי322כןיונדאי

6405A278(ח) ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי - 20 ASX מקורי690כןמיצובישי

7403A31415 - מקורי1,446.00לאמיצובישי טרייטון 15-19כיסוי עליון לסורג קדמי

7450A86814- סורג קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,894.00כן15

623857297R19 - מקורי431.9כןרנו קדג'אר 16-20קישוט תחתון סורג קדמי

מקורי1,279.48כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20סורג קדמי עליון - 898327738117

LB5Z8200GC(ST 4X4) 20 - מקורי4,692.71לאפורד אקספלורר ש' - 20סורג קדמי עם ניקל

מקורי6,085.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס ראשי ימין - 131827430022

מקורי10,064.20לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס ראשי שמאל -705104370022

8321A66915- מקורי1,564.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין=שמאל

4121010CA0122 - ש' - 22פנס ראשי שמאל EV3 מקורי797לאסרס

V56594520717 - מקורי1,334.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי שמאל חיצוני

V56594520817 - מקורי1,334.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי ימין חיצוני

V657945308A(ספורט) מקורי649לאסקודה סקאלה - 19פנס אחורי ימ' פנ' - 19

V65780739419 - 'מקורי62כןסקודה סקאלה - 19שפם תחתון פנס אח' ימ

92401B202014 - 'מקורי1,500.70לאקאיה סול ש' 14-18פנס אחורי שמ

V5E3945208A20 - 'מקורי1,557.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אחורי ימ

924012R200

סט פנסי ערפל אח'R+L (לדגם עם 

מקורי547כןיונדאי CW i30 (סטישין)09-12הכנה לקישוטי ניקל) 09-10 (ח)

92406H650021 - 'מקורי178לאיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל אח' ימ

26060JG40A(ח) טרייל ש' 09-10פנס ראשי שמאל - 09 X מקורי1,470.87כןניסאן

V5E794510520 - מקורי85כןסקודה אוקטביה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

265855178R18 - 'מקורי510.57לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ערפל אח' שמ

מקורי5,036.48לאלקסוס NX ש' 15-23פנס אחורי ימ'815507806018-21

26915BR00A-11 מקורי340.14כןניסאן קשקאי ש' 08-14בית פנס ערפל קדמי שמאל

V6C0945105B14- 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 10-17 'מקורי243כןפולקסווגן פולו ש

261251KL0C10- מקורי866.21כןניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי שמאל עליון

V3V5945307B 20 - 'מקורי926לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ' פנ

V3V5945308B(BUSINESS) 20 - 'מקורי886כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' פנ

מקורי3,676.77לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס ראשי שמאל-9683092711

33900STKA1112- מקורי1,723.11לאהונדה אקורד ש' 12-15פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

V5E4941015(AMBITION) 20 - מקורי2,275.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי שמאל

V3V5945207A(BUSINESS) 20 - 'מקורי1,360.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ



מקורי2,150.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ראשי שמאל 13-15 (ח)8117042540

260609454R18 - מקורי2,411.79לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל

265557849R18 - 'מקורי1,185.94לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי שמ

V5E0945105BRS 17 - מקורי43לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

84931SC060(ח) מקורי664כןסובארו פורסטר ש' 09-12פנס לוח זיהוי אח' -09

מקורי116.45לאטויוטה קורולה ש' 10-13מחזיר אור במגן אחורי ימין -819101212010

V6C1941005B14 - 5פנס ראשי + מנוע שמאלD 10-17 'מקורי1,251.00לאפולקסווגן פולו ש

V7P194175210- מקורי6,484.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס ראשי ימין

92406D450018 - מקורי173.4כןקאיה אופטימה ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

92201C5500V 18 - מקורי1,206.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

92202C5500V 18 - מקורי1,206.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,465.50לאב.מ.וו X6 ש' 10-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314718721910

מקורי1,587.28לאפורד S-MAX ש' 06-14פנס אחורי שמ' פנ' -174711106

מקורי2,281.16לאטויוטה פריוס ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 815414703016

מקורי5,994.00לאפיאט 3D 08-20 500פנס ראשי ימין קסנון - 5184493608

84912SJ06019 - 'מקורי1,512.00לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי ימ

LJ8Z13008G(חשמלי) מקורי25,453.40לאפורד מוסטנג 18-22פנס ראשי שמאל - 22

LJ8Z13A565A

מחזיר אור במגן אחורי ימין - 22 

מקורי737.2לאפורד מוסטנג 18-22(חשמלי)

92403Q511020 - 'מקורי1,316.10כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

5256206090V 18 - 'מקורי323.66לאטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' ימ

92406J7100CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל אח' ימD מקורי401.7כןקאיה סיד

84912FL07118 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ XV מקורי2,514.00לאסובארו

92109Q500020 - מקורי1,463.80כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי מרכזי ימין

מקורי4,885.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' - 815603388021

מקורי1,562.11לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ראשי ימין -811304751013

מקורי186לאטויוטה פריוס ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819204703019

84912FL05118 - ש' - 18פנס אחורי שמאל חיצוני XV מקורי1,397.00לאסובארו

815610D60014-16 'מקורי1,111.51לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ

92101P202021 - מקורי7,355.20כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס ראשי שמאל

92405P201021 - 'מקורי857.1לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

92102F101119 - מקורי4,455.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי ימין

815600DE1021 - 'מקורי3,922.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס אחורי שמ

מקורי227.86כןפורד טרנזיט ש' 14-21מחזיר אור במגן אחורי ימין -177845714

פנס ערפל אח' שמ' - 814566007016

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,522.63לא21

מקורי4,779.35לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי שמ' מושלם (מפואר) -  898328798321

8200013577L=R  09-11  '4פנס לוח זיהוי אחD 09-15 'מקורי76.34כןרנו פלואנס ש

260603007R15- מקורי935.75לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס ראשי שמאל

105357300D21 - ש' - 21פנס ראשי ימין S מקורי3,910.34לאטסלה מודל

92101F1011V 19 - מקורי4,455.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי שמאל

8.15E+7521 - 'מקורי893.82כןטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל אח' ימ

79122BA60A10- 'מקורי337.85כןניסאן ג'וק 10-14פלסטיק תומך לפח אח

AQ109VW17 - 'חליפי771.8כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ111HY11- ש' 11-18בטנה לכנף אח' ימין i25 חליפי98כןיונדאי אקסנט

AQ133TO17 - 'קשת לכנף אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי952.43כן22

AQ141TO4WD 15- חליפי596.02לאטויוטה היילקס ש' 15-21בטנה לכנף אחורי ימין

AQ150TO19 - (קטנה) 4בטנה לכנף אח' שמאלD 19 - 'חליפי1,018.30כןטויוטה קורולה ש

AQ152MI15 - חליפי857.65כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן בוץ אחורי ימין

AQ153TO

קשת אחורית לכנף אחורי ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי861כןטויוטה



AQ18OP11-16 חליפי223.01כןאופל אסטרה ש' 11-15בטנה לכנף אח' שמאל

AQ1LE15 - 'ש' 15-23פס קישוט לכנף אח' ימ NX חליפי431.77כןלקסוס

AQ23PE20 - 'חליפי810כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ24RE20 - 'חליפי784.9כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ2MG21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ EHS חליפי116.14כןאם ג'י

AQ4VO15 - 'ש' 15-22פס קישוט לכנף אח' ימ XC90 חליפי916.53כןוולוו

AQ76RE98-02 'חליפי258כןרנו קנגו ש' 98-03פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ7SK17 - 'חליפי349.35כןסקודה קודיאק ש' 17-22קשת לכנף אח' ימ

AQ92VW11- חליפי438.4כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15בטנה לכנף אח' ימין

V1S4809603(ח) מקורי6,051.00לאפולקסווגן אפ ש' 14-17כנף אח' שמ' -14

715032TC00(ח) מקורי4,326.10לאקאיה אופטימה ש' 12-15כנף אח' שמ' -12

V565809602C17 - 'מקורי5,921.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף אח' ימ

616020H01015- מקורי1,918.00לאטויוטה אייגו ש' 15-21כנף אחורית שמאל

975103V000(ח) מקורי142כןקאיה אופטימה ש' 12-15תריס לכנף אח' -12

V5E0807905B

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

מקורי237כןסקודה אוקטביה ש' 1717-19

767489440R17 - 4 ש' 17-23בטנה לכנף אח' ימיןD מקורי1,543.36לארנו גרנד קופה

868212K000(ח) מקורי114.9כןקאיה סול ש' 10-11בטנה לכנף אח' שמאל -10

868412S00010- מגן בוץ אחורי שמאלIX35 10-15 מקורי241כןיונדאי

DAYV7041X5D 15- 4כנף אחורית ימיןD/5D 15-21 'מקורי2,770.34לאמאזדה 2 ש

5370A75717 - ש' 17-19מגן בוץ אחורי שמאל ASX מקורי308לאמיצובישי

695102V000(ח) מקורי200כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16דלתית מיכל דלק -11

61602025405D 19 - '5כנף אח' שמD/SW 19 - 'מקורי4,396.00כןטויוטה קורולה ש

V3G5809909AGRU15 - מקורי349כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23דלתית מיכל דלק

788308479R13 - מקורי216.73לארנו קפצ'ור ש'  13-22דלתית מיכל דלק

71504J7C10CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19כנף אח' ימD מקורי6,498.30לאקאיה סיד

DBYA7041X(ח) 4D 15- 4כנף אחורית ימיןD/5D 15-21 'מקורי2,574.70כןמאזדה 2 ש

V6R0945095AH10-13 '5פנס אחורי שמD 10-17 'מקורי487לאפולקסווגן פולו ש

924011W01012- '4פנס אחורי שמD 12-16 'מקורי1,300.00לאקאיה ריו ש

8355A11921 - מקורי358כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מחזיר אור קדמי שמאל

מקורי1,934.59לאאופל אינסיגניה 17-18פנס אחורי שמ' - 3902420017

9816431380V 16 - 'ש' 16-18פנס אחורי ימ C-4 מקורי1,779.55לאסיטרואן פיקסו

מקורי774.75לאאופל קרוסלנד X - 18פנס אחורי שמ' - 3913751918

84912FL200(CROSSTREK) 20 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ XV מקורי1,165.00לאסובארו

V8V3945093B3D 13 - ש' 12-19פנס אחורי שמ' פנ' לד A3 מקורי1,202.00לאאודי

A099820870019- ש' -19מחזיר אור במגן אחורי שמאל A קלאס W177 מקורי225לאמרצדס

260109958R14- מקורי943.9לארנו קנגו 09-18פנס ראשי ימין

3570163T0022 - 'קרוסאובר - 22פנס אחורי ימ' פנ SX4 מקורי1,959.80לאסוזוקי

V7L6941700F(ח) מקורי591כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פנס ערפל קדמי ימין -04

מקורי81.81כןאופל אסטרה ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי ימין -1346091916

מקורי175.41לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס איתות למראה ימין - 1056218621

103431900EV 21 - ש' - 21פנס ראשי ימין X מקורי5,217.95לאטסלה מודל

מקורי474.4לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 1336714313

פנס ערפל קדמי ימין - 187468715

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי597.5לא19

922021W210(ח) 4פנס ערפל קדמי ימין -12D 12-16 'מקורי633.1לאקאיה ריו ש

6.34E+10

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 05-08 

(SALOON)08-11 מקורי192.77לאסיטרואן ג'אמפי

92102K210020 - מקורי4,883.00כןיונדאי וניו - 20פנס ראשי ימין תחתון

92207K200020 - מקורי859כןיונדאי וניו - 20פנס ראשי שמאל עליון



V6V1941016CV 15 - מקורי1,315.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין

V7L6949101B04- (בכנף) מקורי327לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09פנס צד קדמי שמאל

V6V1941015CV 15 - מקורי1,315.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל

33100TLAD0119 - ש' - 19פנס ראשי ימין CR-V מקורי5,748.56לאהונדה

מקורי895.36לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס אחורי שמ' - 981730118017

922013W10010- מקורי1,486.00לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס ערפל קדמי שמאל

8310A06422 - מקורי7,245.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ראשי ימין עליון

מקורי69.72כןאופל אסטרה ש' 16-19פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 1349108916

מקורי1,279.67לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס אחורי ימ' 815514709107-08

68111001AFV 14 - מקורי13,008.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

265556UN1A21 - 'מקורי1,204.71כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

8310A06322 - מקורי7,245.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ראשי שמאל עליון

6208N9(ח) מקורי1,725.83לאפיג'ו 5008 10-16פנס ראשי שמאל -10

V6J3945095Q3D מקורי1,530.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ' - 13 מושחר

V65794101619 - מקורי1,840.00לאסקודה סקאלה - 19פנס ראשי ימין

6208N510-11 פיקסו ש' 10-18פנס ראשי שמאל C-3 מקורי1,344.16לאסיטרואן

מקורי376.76לאב.מ.וו X4 ש' 18-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314733880719

265550038R5D 10- '3/5פנס אחורי שמD/CW 10-16 'מקורי455.62לארנו מגאן ש

6351GL10- 'פיקסו ש' 10-18פנס אחורי ימ C-3 מקורי597.38לאסיטרואן

265500036R5D 10- '3/5פנס אחורי ימD/CW 10-16 'מקורי551.56לארנו מגאן ש

A118906400019 - קלאס ש' 13-22פנס ראשי ימין CLA מקורי11,698.00לאמרצדס

V8V5945095A4D 13 - ש' 12-19פנס אחורי שמ' לד A3 מקורי2,073.00לאאודי

265800001R3D 12- '3/5פנס ערפל אח' ימD/CW 10-16 'מקורי352.32לארנו מגאן ש

V576941773AFR 19 - מקורי5,138.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי שמאל

4133101XVC01A23 - 'מקורי4,451.00לאוואי קופי 01 ש' - 23פנס אחורי ימ

V4M0941040C20 - ש' 15-21פנס ראשי ימין Q7 מקורי8,719.00לאאודי

מקורי7,697.57לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס ראשי ימין לד 6311737784414-17

V4M0945093F20 - 'ש' 15-21פנס אחורי שמ Q7 מקורי4,750.00כןאודי

V4M0945094F20 - 'ש' 15-21פנס אחורי ימ Q7 מקורי4,859.00כןאודי

V5E5945112B17- מקורי1,598.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי ימין

מקורי428.88כןפיג'ו 2008 - 20פנס איתות למראה שמאל - 983726068020

V575949101A

פנס איתות למראה שמאל - 20 

מקורי290כןסיאט אטקה ש' 16-21(קופרה)

V5E5945106A17- מקורי86כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי891.33לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס אחורי ימ' - 981225748017

13446795V 15 - מקורי6,241.63לאאופל קורסה ש' 15-19פנס ראשי שמאל

42704893

 LT (6 פנס ראשי שמאל - 19 דגם

מקורי4,299.47כןשברולט ספארק - 19פינים)

92207K7000

פנס תאורת יום שמאל קדמי - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי619כןיונדאי

מקורי4,732.02לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 3142012113

מקורי1,131.60לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פנס אחורי ימ' - 981475718016

A253906100115 - פנס ראשי ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,271.43לאש' 15-21

מקורי5,937.03כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס ראשי שמאל - 165623868020



מקורי2,494.04לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ערפל קדמי ימין לד - 6317740636619

מקורי1,799.39כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל - 982424138020

V2K5945105D16 - מקורי190לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

33101SMGG016- 5/3פנס ראשי ימיןD 06-12 'מקורי1,202.92לאהונדה סיוויק ש

V4G5949101B12 - ש' 12-17פנס איתות למראה שמאל A6 מקורי289לאאודי

V6J1941021K15- מקורי1,560.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי שמאל

3532065J1206-11 מקורי3,061.70כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל

92201G5520V 19 - מקורי1,055.60כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי שמאל

92404D71002.0 15-18 'מקורי1,811.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ

819100H03022 - ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין X מקורי207.83כןטויוטה אייגו

92700G200016 - מקורי565לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס בלימה אחורי

8337A13420 - 'ש' - 20פנס ערפל אח ASX מקורי1,519.00כןמיצובישי

92102R210022 - מקורי12,698.40לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ראשי ימין

8115006G10(LE PLUS) 21 - מקורי12,062.25כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

265904BA0A18 - טרייל ש' 15-23אור בולם דלת תא מטען X מקורי855.99לאניסאן

מקורי376.76לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6325735221017

92102R2000(URBAN) 22 - מקורי8,857.30כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ראשי ימין

8158116030

פנס אחורי ימ' פנ' - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי4,385.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

924031H350

פנס אחורי שמ' (עליון) סטיישין 10-11 

מקורי901.1כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 10-12(ח)

92202Q5010(URBAN) 20 - מקורי661.9לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

92401DB20022- 'מקורי4,214.60לאקאיה נירו פלוס - 22פנס אחורי שמ

8117002S7019 - 5פנס ראשי שמאל לדD/SW 19 - 'מקורי6,676.00לאטויוטה קורולה ש

815500R09019 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ RAV-4 מקורי3,607.70לאטויוטה

92405G600021 - 'פנס ערפל אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי877.7לא

92700J900018 - מקורי255כןיונדאי קונה ש' - 18פנס בלימה אחורי

V6F1941015BFR 18 - מקורי2,975.00כןסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

מקורי1,457.00לאפיאט 500L ש' 13-17פנס אחורי שמ' לד - 5188357213

V5E194101813-מקורי1,540.00כןסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי ימין

3532051K0009-12 'מקורי2,542.00לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי שמאל חש

A156906310014-17 ש' 13-19פנס ראשי שמאל GLA X156 מקורי8,857.97לאמרצדס

265500023R11 - 'מקורי762.31לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי ימ

מקורי21,663.89לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ראשי שמאל - 6311793333319

924502K01010-11 'מקורי341.5כןקאיה סול ש' 10-11(ח) פנס ערפל אח' שמ

265853901R

פנס ערפל אח' שמ' - 17 (ללא בית 

מקורי952.4כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23מנורה)

84002XC01B20 - מקורי12,084.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס ראשי שמאל

84912XC01A20 - 'מקורי1,872.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי שמ

מקורי304.92לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס איתות למראה ימין - 5116987912820

V81A945069B17 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ Q2 מקורי1,336.00לאאודי

V6C1941006B14 - 5פנס ראשי + מנוע ימיןD 10-17 'מקורי1,251.00לאפולקסווגן פולו ש

260B27408R17 - 4 ש' 17-23פנס ערפל קדמי שמאל לדD מקורי1,788.10לארנו גרנד קופה

921021R04011-13 ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 מקורי1,496.00לאיונדאי אקסנט

924053W51015- 'מקורי749כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס אחורי שמ' פנ

3641063J21

פנס צד קדמי ימין = שמאל (בכנף) 17-

מקורי89.3לאסוזוקי איגניס ש' 1917-21

921011R04011-13 ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 מקורי1,696.00כןיונדאי אקסנט

מקורי11,910.09לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי ימין קסנון + לד - 6311727699213



מקורי307.12לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ערפל אח' ימ' - 3139555113

92401Q000021 - 'פנס אחורי שמi20 - 21 מקורי2,842.00כןיונדאי

מקורי220.92כןטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס איתות למראה ימין -817305209011

92101A704013-15 מקורי5,279.40כןקאיה פורטה 13-18פנס ראשי שמאל קסנון

V3G0945105A

מחזיר אור במגן אחורי שמאל חיצוני 

מקורי201כןפולקסווגן פאסט ש' 15-1915-23

33150T1GG7116- ש' 13-18פנס ראשי שמאל CR-V מקורי4,661.24לאהונדה

V3G0945106A-15 מקורי201לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין חיצוני

92402Q000021 - 'פנס אחורי ימi20 - 21 מקורי2,842.00כןיונדאי

925021M40011- 'ש' 11-15פנס לוח זיהוי אח' ימ i35 מקורי59לאיונדאי אלנטרה

922081Y500(ח) 5פנס ערפל קדמי ימין -15D 11-16 מקורי621.3כןקאיה פיקנטו

99132YZZBLR+L-13 'מקורי15.27לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ערפל אח

מקורי1,815.46לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' פנ' 8434167018-20

921012V05011- מקורי4,538.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ראשי שמאל

261508990A

- (ח) פנס ערפל קדמי ימין (7 מקומות)

מקורי809.95כןניסאן קשקאי ש' 0808-14

6413068P10000M(ח) מקורי194.8כןסוזוקי בלנו ש' 16-18שפם תחתון פנס אח' ימ' - 16

261558992A08- (7 מקומות) מקורי812לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ערפל קדמי שמאל

811300D45012- 5 ימיןD מקורי1,000.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ראשי

V2K1945096AAV 16 - 'מקורי634כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ

33500TV0E2115- 5פנס אחורי ימין חיצוניD 15-16 'מקורי1,384.94לאהונדה סיווק ש

260606305R(INTENSE) 20 - מקורי3,529.56לארנו קליאו - 20פנס ראשי שמאל

DR6151690A5 (ח) פנס ערפל קדמי שמאלD 10-115D 07-14 'מקורי265.06כןמאזדה 2 ש

260600380R18 - מקורי1,461.68לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל לד

V2E094510507 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי62לא11

57707AG370(ח) ש' 04-06שפם תחתון פנס אח' שמ' 04-06 B4 מקורי899כןסובארו

פנס אחורי ימ' פנ' -5D 13 (ח)8158102460

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי535.24כן15

86599Q500020 - מקורי361.4כןקאיה סלטוס ש' - 20קישוט עליון לסורג קדמי

86374S102019 - מקורי1,342.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20קישוט עליון מרכזי לסורג קדמי

86390Q500020 - מקורי1,803.70לאקאיה סלטוס ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

86350F1610(PREMIUM) 19 - מקורי3,826.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סורג קדמי

531000K909V 15-19 מקורי6,698.68כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי

V658853761D2ZZ20 - מקורי565כןסקודה קאמיק - 20מסגרת ניקל לסורג קדמי

86362G400018 - כיסוי עליון לסורג קדמיi30 - 18 מקורי193לאיונדאי

6402A50417 - ש' 17-19סורג קדמי ASX מקורי2,426.00לאמיצובישי

62310W120P21 - מקורי3,993.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21סורג קדמי

620785509R20 - מקורי2,217.19כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קישוט תחתון לסורג קדמי

6400A33021 - (לפנס) מקורי323כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21שפם ימין תחתון לסורג

960109493R

סט קישוטי ניקל לסורג קדמי (4 חלקים) 

מקורי1,840.11לארנו קפצ'ור ש'  13-22- 20

6400A32921 - (לפנס) מקורי323כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21שפם שמאל תחתון לסורג

9912A53R000PG17 - מקורי487.8כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21קישוט סורג קדמי

מקורי649.59לאאופל מוקה X ש' 17-20סורג קדמי - 4250690017

57707SG01013- מקורי662לאסובארו פורסטר 13-18שפם שמאל תחתון לפנס

86360G6AA021 - כיסוי עליון לסורג קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי223כן

GDL650710BPZ10- (2.5) מקורי812.6לאמאזדה 6  ש' 08-13סורג קדמי + ניקל + סמל

מקורי785.29לאאופל אינסיגניה 17-18קישוט ניקל ימין לסורג קדמי - 1349119117

91121SJ100(X דגם) מקורי2,269.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי תחתון - 19

531220K41015 - מקורי149לאטויוטה היילקס ש' 15-21קישוט ימין תחתון לסורג קדמי



86390L101020 - מקורי540לאיונדאי סונטה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי

7237164R0017 - קרוסאובר 17-21כיסוי עליון לסורג קדמי SX4 מקורי382.4לאסוזוקי

86350R011021 - מקורי4,778.00לאקאיה קרניבל ש' - 21סורג קדמי

86350R2020CAD22 - מקורי7,059.20כןקאיה ספורטג' ש' 22-23סורג קדמי

V565853761AF9R(RS) - 17 מקורי575לאסקודה קודיאק ש' 17-22מסגרת שחורה לסורג קדמי

91123FL03017 - מקורי669לאסובארו אימפרזה ש' 17-18קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי

68258419AC17 - מקורי4,347.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי

863A0P2100(חשמלי) מקורי4,421.60כןקאיה סורנטו ש' - 21סורג קדמי - 21

865612B71006-11 מקורי464לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12סורג קדמי שחור

KD4950711B

- '(ח) פס קישוט עליון (שחור) לסורג קד

מקורי229.27כןמאזדה CX-5 ש' 1212-16

V565853343A9B921 - מקורי628לאסקודה קודיאק ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי

260607004R14 - מקורי1,505.59לארנו טראפיק ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי273.34לאטויוטה אוריס ש' 15-18שפם תחתון פנס אח' ימ'5256202240

260100923R5D 15 - 3/5פנס ראשי ימיןD/CW 10-16 'מקורי1,943.92לארנו מגאן ש

92461G600017-20 פנס ערפל ימין אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי499.6כן

B53W513F0A4D 13 - 4/5פנס אחורי ימ' פנ' לדD 13-18 'מקורי708.83כןמאזדה 3 ש

8159102880CW 15- 'מקורי899כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ

8158102880CW 15- 'מקורי899כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ

92501G600017 -  פנס לוח זיהוי אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי162.5כן

מקורי721.56כןפיג'ו 208 ש' 15-19פנס אחורי שמ' - 982560128015

8330B01118 - 'פנס אחורי שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,995.00כן21

20605884D 15 - פנס ראשי ימין

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי3,017.60לא19

KR8251031D12 - ש' 12-16פנס ראשי ימין קסנון CX-5 מקורי2,342.92לאמאזדה

8301D07218 - פנס ראשי ימין קסנון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי8,967.00כן21

מקורי1,509.00כןפיאט 500X ש' 15-18פנס ערפל שמאל קדמי -5202898015

מקורי97.45כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס לוח זיהוי אח' -898200930012

812200D11015-19 מקורי1,410.16לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל שמאל קדמי

92202A750016 - מקורי1,143.20כןקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי ימין

815500K26115 - 'מקורי1,298.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי ימ

92406G500016-18 מקורי694.3כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל ימין אחורי

KB8B513G0C17 - ש' 17-22פנס אחורי שמ' פנ' מושחר CX-5 מקורי788.79לאמאזדה

815810D22015-'מקורי506.9לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' ימ

KB8P51031H17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין לד CX-5 מקורי3,377.16לאמאזדה

92401G7000(גרסא חשמלית) מקורי3,420.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 19

92406D410016 - מקורי136.4לאקאיה אופטימה ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

92101G7000WPR(גרסא חשמלית) מקורי7,970.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 19

92402F250019 - 'מקורי1,600.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי ימ

92406F251019 - 'מקורי694כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ערפל אח' ימ

מקורי1,640.02לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי ימ' - 815500664015

92301F250019 - מקורי801כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ערפל קדמי שמאל

92101F250019 - מקורי4,273.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ראשי שמאל

מקורי833.11כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ערפל ימין אחורי -814574206016

מקורי2,145.93לאטויוטה אוונסיס 15-18פנס אחורי ימין פנימי -815800516015

924041M02009-11 'מקורי646.6לאקאיה פורטה 09-12פנס אחורי ימ' פנ



AL583VW

פנס ראשי שמאל (רקע ניקל+מנוע) 06-

095D 06-09 'חליפי986.02לאפולקסווגן פולו ש

AL587HY12-  חליפי2,806.02לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ראשי שמאל

AL590PE06-07 חליפי996.02לאפיג'ו 307 ש' 06-08פנס ראשי ימין

AL592HYH4 1 ש' 14-19פנס ראשי ימין - 14 נורה i10 חליפי1,640.02כןיונדאי

AL594PE08- חליפי48.02לאפיג'ו 207 ש' 08-12פנס איתות למראה שמאל

AL595HY14 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 חליפי1,506.02כןיונדאי אקסנט

AL59HY08-10 ש' 08-14פנס ראשי שמאל i10 חליפי1,106.02לאיונדאי

AL5IS97-01 'חליפי236.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס אחורי שמ

AL603MI04-08 חליפי760.02כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס ראשי ימין

AL605MI04- 'חליפי120.02כןמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס ערפל אח' שמ

AL612HY15-18 פנס ערפל קדמי ימיןi20 15-20 חליפי386.02לאיונדאי

AL613MI04-08 'חליפי64.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08מסגרת פנס ערפל אח' שמ

AL616HY16- חליפי1,356.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי ימין חיצוני

AL625VWH-4 00- חליפי756.02לאפולקסווגן בורה ש' 00-05פנס ראשי ימין

AL62IS12- (רגיל) 'חליפי640.02כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי ימ

AL640MI08-12 חליפי368.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס ערפל אח' שמ' תחתון

AL642VW98-03 'חליפי436.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פנס אחורי שמ

AL644FI96- 'פנס איתות קד' ימ

פיאט דוקאטו 96-02/בוקסר 

חליפי145.02לא95-02

AL646RE96-01 'חליפי68.02כןרנו מגאן ש' 96-98פנס איתות קד' שמ

AL64IS07-  חליפי1,260.02לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס ראשי ימין חשמלי

AL657MI13 - חליפי386.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס איתות למראה שמאל

AL659VW5פנס ראשי ימיןD 03-05 'חליפי1,086.02לאפולקסווגן פולו ש

AL660RE99- חליפי314.62לארנו קליאו ש' 99-01פנס ראשי ימין

AL665FO17 - 'ש' 17-21פנס אחורי ימ F -350 חליפי1,396.02לאפורד

AL671VW03-'5פנס אחורי שמD 03-05 'חליפי420.02לאפולקסווגן פולו ש

AL677FI07-10 חליפי1,306.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס ראשי ימין

AL678FI08-14 '3פנס אחורי ימD 08-20 500 חליפי436.02לאפיאט

AL681MA-13 4/5פנס אחורי פנימי 5דD 09-13 'חליפי420.02לאמאזדה 3 ש

AL687RE98- חליפי460.02לארנו קנגו ש' 98-03פנס ראשי שמאל

AL688VW04-08 (רקע ניקל) חליפי1,306.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס ראשי שמאל

AL689PE14- 'חליפי253.46כןפג'ו 308 ש' 14-20סט שפם תחתון פנס אח

AL689TO14- 'חליפי306.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' ימ

AL690TO13- 'חליפי498.14כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' ימ

AL691TO13- 'חליפי435.12כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' שמ

A2929064800V 15 - 'פנס אחורי ימ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי2,200.08לאש' 15-20

84501VA01020 - מקורי2,649.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי2,299.55לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי ימין 180834813-16

265506PA0A20 - 'מקורי1,164.08לאניסאן ג'וק - 20פנס אחורי ימ

V5E5945312A13- 'מקורי66כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי צד פנס אח' ימ

84281FL00A20 - מקורי30לאסובארו איבולטיס - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

266057986R13- (לד) (במגן) '4פנס איתות שמ' קדD 09-15 'מקורי553.71לארנו פלואנס ש

266005976R13- (לד) (במגן) '4פנס איתות ימ' קדD 09-15 'מקורי803.42לארנו פלואנס ש

A910906260019 - מקורי1,066.30לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין

2615500Q0E20 - מקורי942.2כןניסאן ג'וק - 20פנס ערפל קדמי שמאל

8301D44520 - מקורי2,582.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי2,627.23לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי ימין -9551068811

V5F0945208F(קופרה) מקורי1,112.00לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ' - 17



V5N0943021BCW -13 'מקורי105כןסקודה אוקטביה 13-16פנס לוח זיהוי אח

265903SG6A17 - מקורי1,119.99לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אור בלם בספוילר אחורי

922024H10013 - פנס ערפל קדמי ימיןi800 08-21 מקורי761לאיונדאי

8334A149XA20 - מקורי653.22כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אור בלימה דלת תא מטען

3512065JB200006 - מקורי4,591.80כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי ימין קסנון

מקורי21,663.89לאב.מ.וו X6 ש' - 20פנס ראשי שמאל - 6311985041720

922014H10013 - פנס ערפל קדמי שמאלi800 08-21 מקורי761לאיונדאי

265659650R13- 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 13-19  מקורי197.01כןרנו קליאו

V3AE945094J(ח) מקורי563לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ' -11

92208C870019 - פנס ערפל קדמי ימין לדi20 15-20 מקורי1,103.00כןיונדאי

265509HU0A19 - 'מקורי1,572.57לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי ימ

68360185ADV 20 - מקורי10,472.80לאדודג' ראם - 20פנס ראשי שמאל

8315A061V 20 - מקורי2,061.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי שמאל

84001FL100V 18 - ש' - 18פנס ראשי ימין XV מקורי6,989.00לאסובארו

265500027R10- '3/5פנס אחורי ימ' פנD/CW 10-16 'מקורי523.58כןרנו מגאן ש

V6F0941701A17 - מקורי655כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ערפל קדמי שמאל

3567079J005D 09-11 '4/5פנס אחורי שמD 08-14 'ש SX4  מקורי1,632.30לאסוזוקי

921011G63009-11 מקורי1,269.20כןקאיה ריו ש' 07-12(ח) פנס ראשי שמאל

8351A09420 - מקורי809כןמיצובישי טרייטון - 20פנס איתות למראה ימין

8113012A6008-09 מקורי1,166.45לאטויוטה קורולה ש' 08-10פנס ראשי ימין

פנס איתות למראה ימין -817300211010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי463לא12

95089901CW 13- 'מקורי673.56לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' פנ

פנס איתות למראה שמאל -817400202010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי463לא12

V3G5945095E20 - 'מקורי1,227.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי שמ

260603HN1A13- מקורי1,093.98לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ראשי שמאל

מקורי700לאפיאט 3D 08-20 500פנס ערפל קדמי שמאל 5182288908-14

107740300C21 - 'מקורי461.64לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

V8U0941003M12-ש' 11-18פנס ראשי שמאל Q3 מקורי2,422.00לאאודי

92405Q000021 - 'פנס ערפל אח' שמi20 - 21 מקורי966לאיונדאי

V3G0945105D20 - מקורי147לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי578כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819204701013

V565945105B21 - מקורי68לאסקודה קודיאק ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

952753845D 13- 'מקורי1,174.77לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ

92409Q010021 - פנס אחורי מרכזיi20 - 21 מקורי693כןיונדאי

GRF5515M0A19 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD -19 'מקורי125.78לאמאזדה 3 ש

V5E6949145

פנס אזהרה למעבר נתיב למראה 

מקורי192כןסקודה אוקטביה ש' - 20שמאל - 20

33510TB9G01(סטיישן) -מקורי2,037.23לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס אחורי ימין חיצוני 14

מקורי376.76לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314738223312

B0J8515L04D 19 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD -19 'מקורי107.05כןמאזדה 3 ש

26565JJ90A14- מקורי307.48לאניסאן קשקאי ש' 14-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

84501SC070(ח) מקורי2,105.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12פנס ערפל קדמי שמאל -09

521550D10012 - 'מקורי310.26לאטויוטה יאריס ש' 12-13שפם תחתון פנס אח' ימ

92102J960021 - מקורי5,943.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי ימין

265504EA5D14-16 'מקורי909.91לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ

V2K1941006D19 - מקורי2,512.00כןסקודה סקאלה - 19פנס ראשי שמאל לד

924013Z30012- 'פנס אחורי שמCW/4D i40 12-15  מקורי1,867.00לאיונדאי

26010BV90B15- מקורי1,367.03לאניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי ימין תחתון

815810D23014- 'מקורי218.85לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' ימ



מקורי276.49לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314738223412

מקורי671.01כןשברולט טראקס ש' 13-16פנס ערפל קדמי שמאל - 9455177213

84501AJ020(ח) מקורי1,847.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11פנס ערפל קדמי ימין-10-11

33100TEDP111.5L 17- 5פנס ראשי ימין לדD 17-22 'מקורי5,374.03כןהונדה סיווק ש

26555BV80A15 - 'מקורי1,712.87לאניסאן ג'וק 15-19פנס אחורי שמ

AL207TOV 18-20 'חליפי1,396.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ

AL210HY(פרימיום) חליפי5,076.55כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 19

AL214CI19 - 'חליפי806.02לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס אחורי ימ

AL214TO07-09 ש' 07-09פנס ראשי שמאל RAV-4 חליפי1,506.02לאטויוטה

AL220BM17 - חליפי2,860.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי שמ' לד

AL221TO07  'חליפי586.02לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס אחורי שמ' פנ

AL223BM15 - ש' 13-21פנס ראשי שמאל X1 חליפי3,506.02לאב.מ.וו

AL224VW10- 5תפס פנס ראשי ימיןD 10-17 'חליפי34כןפולקסווגן פולו ש

AL226SZ98- 'חליפי136.02לאסוזוקי יורוסוופיט ש' 98-05פנס איתות קד' שמ

AL229BM18 - 'ש' 13-21פנס אחורי שמ X3 חליפי1,706.02לאב.מ.וו

AL232HO19 - ש' - 19פנס ראשי שמאל HRV חליפי5,860.02לאהונדה

AL235BM17 - חליפי1,986.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ערפל קדמי שמאל

AL236HO90-91 '4פנס איתות ימ' במגן קדD 90-91 'חליפי85.65לאהונדה סיוויק ש

AL238TO03-08 פנס ערפל קדמי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

חליפי860.02לא08

AL240TO18-20 חליפי1,640.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' ניקל

AL246SU09- חליפי906.02לאסובארו פורסטר ש' 09-12פנס ערפל קדמי ימין

AL24DC18 - 'חליפי268כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת פנס אח' שמ

AL252BM19 - ש' 19-פנס ערפל קדמי ימין לד X5 חליפי1,980.02לאב.מ.וו

AL254SK13-16 חליפי468.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

AL255TO

פנס איתות שמ' קד' (צמוד לראשי) - 

חליפי486.02לאטויוטה היאס ש' 08-1108-12

AL256KI11- 5פנס ראשי שמאלD 11-16 חליפי1,156.02לאקאיה פיקנטו

AL259KI11- (בכנף)5פנס צד קדמי ימיןD 11-16 חליפי76.02לאקאיה פיקנטו

AL25DC18 - 'חליפי272.91כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת פנס אח' ימ

AL260KI11- (בכנף)5פנס צד קדמי שמאלD 11-16 חליפי76.02לאקאיה פיקנטו

AL260SZ06-11 (3 דלתות) חליפי1,306.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל

AL261CV08-10 'חליפי1,086.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס אחורי שמ

AL262SU19 - חליפי456.02לאסובארו פורסטר - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL263KI10-11 5/סטיישן ש' 10-12פנס ראשי שמאלD חליפי1,286.02לאקאיה סיד

AL267CV11-14 חליפי404.82כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי ימין

AL269KI13-15 'חליפי836.02כןקאיה פורטה 13-18פנס אחורי שמ

AL271KI(רקע שחור) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי שמאל -13D חליפי3,306.02כןקאיה סיד

AL273SK13-16 חליפי940.02כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי ימין

AL274SK13- חליפי160.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס איתות למראה שמאל

AL274SU19 - 'חליפי1,706.02לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי שמ

V4L094102908- ש' 08-14פנס ראשי שמאל Q7 מקורי2,639.00לאאודי

מקורי370.8לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 705402120022

8113002L5016 - מקורי2,365.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ראשי ימין

92402S110019 - מקורי3,260.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי ימ' לד

92401C860019 - 'פנס אחורי שמi20 15-20 מקורי2,250.00כןיונדאי

92402CL10021 - 'מקורי4,799.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי ימ

92405S100019 - 'מקורי789לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל אח' שמ



81130F403117-19 פנס ראשי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,044.71כן22

81591F401117-19 'פנס אחורי שמ' פנ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,830.58כן22

מקורי4,396.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי שמאל  811854770116-18

SU001A408017 - 'מקורי1,506.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פנס אחורי ימ

924024D11007-10 'מקורי1,475.20לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס אחורי ימ

פנס אחורי שמ' - 212906070314

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי2,398.00לא18

815600DB6117 - מקורי1,462.26כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' חיצוני

815500DB6117 - מקורי1,462.26כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' חיצוני

81910F401017 - מחזיר אור במגן אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי215.87לא22

3512080G4101-06 מקורי2,676.00כןסוזוקי אגניס ש' 01-06פנס ראשי ימין

1493984

מחזיר אור במגן אחורי שמאל סטיישן 

מקורי151.71לאפורד פוקוס ש' 08-1008-11

מקורי318לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס אחורי שמ' פנ' - 815905213011

8981862080V 12 - מקורי1,717.44כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל

מקורי2,273.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' 815500673018-20

92101H850018 - מקורי4,465.20לאקאיה סטוניק - 18פנס ראשי שמאל

מקורי222.26לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס צד קדמי שמאל (בכנף) לבן - 6313729834715

מקורי909.49לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18פנס אחורי שמ' - 447820006415

68316193AB17 - 'מקורי4,810.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ

מקורי4,135.46לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס אחורי ימ' - 3222891518

מקורי437כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס איתות למראה ימין - 817305801019

מקורי227כןפיאט טיפו ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5199815116

D2026611- מקורי455.89לאפורד אקספלורר ש' 11-14פנס איתות למראה ימין

מקורי1,314.00כןפיאט 500L ש' 13-17פנס ראשי שמאל-5188359314

3565074G50(ח) מקורי1,198.90לאסוזוקי אגניס ש' 01-06פנס אחורי ימ' 01-06

B45A513G04 -13 '(ח) פנס אחורי שמ' פנD4/5D 13-18 'מקורי401.49כןמאזדה 3 ש

DB2R510L0D19 - ש' 17-21פנס ראשי שמאל CX-3 מקורי1,711.91כןמאזדה

AL703OP14- חליפי1,680.02לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי שמאל

AL705OP13 - (במגן) 'חליפי368.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס איתות שמ' קד

AL706PE14-18 'חליפי680.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ

AL711VWחליפי386.02כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס אחורי ימ' 04-08 חיצוני

AL716FI12 - חליפי986.02לאפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14פנס ראשי שמאל מושחר

AL720RE04-06 4/5פנס ראשי ימיןD 04-09 'חליפי760.02לארנו מגאן ש

AL721RE04-06 4/5פנס ראשי שמאלD 04-09 'חליפי760.02לארנו מגאן ש

AL721VW09 - חליפי2,650.40כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פח משקף אח' ימין

AL741VW05-08 'חליפי386.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס אחורי שמ' פנ

AL751TO12- 'חליפי768.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס אחורי שמ

AL753SE06- פנס ערפל קדמי שמאל

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי468.02לא03

AL757KI15 - '5פנס ערפל אח' שמD 12-16 'חליפי886.02לאקאיה ריו ש

AL765MA13-16 4/5פנס ראשי שמאלD 13-18 'חליפי1,136.02כןמאזדה 3 ש

AL765TO14-16 'חליפי860.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ

AL766SE12-14 חליפי1,386.02כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופנס ראשי שמאל מושחר

AL766VW10- חליפי1,106.02לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס ראשי שמאל

AL76SEH1+H7 -99 פנס ראשי שמאל כפול

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי680.02לא00-02



AL771KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאלD חליפי1,036.02לאקאיה סיד

AL772KI16 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימיןD חליפי1,036.02לאקאיה סיד

AL772MA10-11 חליפי471.13לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס ערפל קדמי ימין

AL774VW11- חליפי1,760.02כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס ראשי שמאל

AL779TO09-(במגן) 'חליפי196.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס איתות ימ' קד

AL77FO11- (ניקל) פנס ראשי ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,506.02לא

AL784TO12-'חליפי703.08לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס אחורי שמ' פנ

AL787RECW 10- '3/5פנס אחורי שמD/CW 10-16 'חליפי364.02לארנו מגאן ש

AL789KI16 - חליפי3,396.02כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי שמאל

AL795VW14-חליפי1,256.00לאפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס ראשי שמאל

AL79FO11-  (ניקל) פנס ראשי שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,506.02לא

AL79HY11-13  ש' 11-15פנס ראשי ימין i35 חליפי1,486.02כןיונדאי אלנטרה

AL801TO05 - חליפי2,806.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23פנס ראשי ימין

AL806TO15 - 'חליפי706.02כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי ימ

AL810RE13 - 'חליפי436.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ' פנ

AL820RE09 - '4פנס אחורי ימ' פנD 09-15 'חליפי396.02לארנו פלואנס ש

AL823VW06-(במגן) 'מסגרת לפנס איתות שמ' קד

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי96.02לא

86350H651021 - מקורי3,596.00לאיונדאי אקסנט 19-22סורג קדמי

91121AJ10013 - ש' 09-14סורג קדמי B4 מקורי2,541.00לאסובארו

86361H650021 - מקורי914לאיונדאי אקסנט 19-22כיסוי עליון לסורג קדמי

V3V0853653K04120 - מקורי1,050.00לאסקודה סופרב ש' 15-22סורג קדמי שחור

86526Q000021 - (לפנס) שפם ימין תחתון לסורגi20 - 21 מקורי243לאיונדאי

KD45500K1B(ח) ש' 12-16תומך צר לסורג קדמי -12 CX-5 מקורי84.78כןמאזדה

5310160C01V 14 - סורג קדמי

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,681.84לא21

623108484R(ח) מקורי1,175.35כןדאצ'יה לוגאן 17-18סורג קדמי - 17

מקורי1,742.91כןאופל קורסה ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי - 982953568020

סורג קדמי 531016094218-20

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי7,958.03כן21

86353E640015 - מקורי3,402.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי חיישן רדאר בסורג קדמי

V5M0853653L9B9(ח) מקורי600כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סורג קדמי חיצוני -10

V5M0853655D041(ח) מקורי870כןפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11סורג קדמי פנימי -10

מקורי1,447.35כןפיג'ו 2008 13-19סורג קדמי - 16 (ח)1617022680

57731FL150

כיסוי עליון לסורג קדמי - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי191כןסובארו

מקורי1,247.97לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסגרת כסף לסורג קדמי - 09 (פרטנר)9810964780

GHK150N50B

מדבקה משולש דלת אח' שמאל -13 

(ח)

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי579.7כן18

91121SJ44022 - מקורי1,942.00לאסובארו פורסטר - 19סורג קדמי תחתון

V7L6853653H9B9(ח) מקורי1,172.00כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09סורג קדמי  שחור-04-09

מקורי469.15לאשברולט ספארק 11-15סורג קדמי תחתון -9596182911

623103440R18 - מקורי1,514.79לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סורג קדמי עם חור למצלמה



G46L50717A17 - תומך עליון לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי169.97לא18

863A0L5140V 20 - מקורי6,264.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סורג קדמי

64127AA00021 - (לפנס) מקורי271כןיונדאי אלנטרה ש' - 21שפם ימין תחתון לסורג

91121FL501(2.0) 20 - ש' - 18סורג קדמי XV מקורי4,297.00לאסובארו

531010E36021 - מקורי6,055.50לאטויוטה היילנדר - 21סורג קדמי כסוף

DFR5507E0D6420 - ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי CX-30 מקורי1,288.08כןמאזדה

מקורי291לאטויוטה קאמרי ש' - 18קישוט ימין לסורג קדמי - 531233305018

V2G0805705E18-20 5-סורג קדמי פנימיD 18 'מקורי266לאפולקסווגן פולו ש

DFR550160D20 - (לפנס) ש' - 20שפם שמאל תחתון לסורג CX-30 מקורי93.09לאמאזדה

521170H06022 - ש' - 22סורג קדמי פנימי X מקורי2,339.44כןטויוטה אייגו

מקורי4,556.05לאלקסוס IS250 ש' 08-20סורג קדמי 531125330017-20

מקורי570לאטויוטה קורולה ש' 13-18ניקל עליון מרכזי לסורג קדמי-531140227013

A156906750017 - פנס ראשי שמאל לד

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי17,875.78לא14-18

V3T994510614- מקורי63כןסקודה סופרב ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

924062W50016 - 'מקורי1,038.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס אחורי ימ' פנ

מקורי7,157.01לאפיג'ו 508 ש' - 19פנס ראשי ימין - 163803658019

V5JJ945105A13- מקורי60לאסקודה ראפיד ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי7,157.01לאפיג'ו 508 ש' - 19פנס ראשי שמאל - 163803668019

84912AN02021 - 'מקורי2,538.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס אחורי ימ

מקורי1,547.00כןפיאט 500 ש' - 21פנס אחורי ימ' - 21 (3+1)52140407

265456CA0A19 - 'מקורי582.12לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ

84401AN00021 - מקורי888כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס איתות למראה ימין

265557893R(ח) מקורי84.3לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי שמ' פנ' -13

V6F9945307DFR 18 - 'מקורי741לאסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

V3C8945093F(ח) פנס אחורי שמ' פנ' -08CC 08-11 'מקורי486כןפולקסווגן פאסט ש

42582878V 15 - מקורי324.45לאשברולט ספארק 15-18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,740.74לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ' - 1085184821

265556LB0A20 - 'מקורי1,438.31לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי שמ

V3C8945094F(ח) פנס אחורי ימ' פנ' -08CC 08-11 'מקורי371כןפולקסווגן פאסט ש

V6V694511215- 'מקורי498לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי ימ

921021W28012- 5פנס ראשי ימיןD 12-16 'מקורי1,779.60כןקאיה ריו ש

V575941699B16 - מקורי714לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס ערפל קדמי שמאל לד

8330B18321 - 'מקורי4,293.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס אחורי שמ

V5L0945105A14 - מקורי42לאסקודה יטי 14-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

924031W20012- '5פנס אחורי שמ' פנD 12-16 'מקורי1,059.00כןקאיה ריו ש

84913AL171

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי575כןסובארו

819100F01009-11 מקורי190כןטויוטה וורסו 09-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי1,740.74לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ' - 1085184121

84913AL161

מחזיר אור במגן אחורי ימין - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי777כןסובארו

8321A82221 - מקורי2,591.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,466.00לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ראשי ימין -1348897016

V6F1941016BFR 17 - מקורי2,975.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין

3532064RA3(היברידי) קרוסאובר 17-21פנס ראשי שמאל - 21 SX4 מקורי8,015.30כןסוזוקי

מקורי19,164.54לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי ימין - 6311721495617

A253820026115 - פנס ראשי ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי6,452.80לאש' 15-21



5370B811

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק קדמי) - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,257.00לא21

מקורי591.66כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלתית מיכל דלק - 226654020

8.68E+0507-11-מקורי121לאיונדאי אקסנט ש' 07-11בטנה לכנף אח' ימין

B4YA7140X13 - '4/5פינה לכנף אח' שמD 13-18 'מקורי965.87לאמאזדה 3 ש

86823F2000

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק קדמי) -

מקורי193כןיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

71503B2C0014- 'מקורי3,180.10לאקאיה סול ש' 14-18כנף אח' שמ

760316922R19 - 'מקורי5,277.65לארנו קדג'אר 16-20כנף אח' שמ

71504B9C0014- 'ש' 14-19כנף אח' ימ i10 מקורי3,888.00לאיונדאי

מקורי4,800.07לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כנף אח' ימ' -616014711113

V5G0810972J17 - מקורי377לאפולקסווגן גולף ש' 13-20בטנה לכנף אח' ימין

KBYW71410D17 - 'ש' 17-22כנף אח' שמ CX-5 מקורי3,766.54לאמאזדה

5228A59620 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ ASX מקורי1,917.00כןמיצובישי

24720795D 20 - '4 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמD/5/SW מקורי656.49לאפורד פוקוס

78816BV80AV 15 - מקורי103.79כןניסאן ג'וק 15-19מגן בוץ אחורי ימין

850778982R15- 'מקורי572.11כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן אח' שמ

6451175K20P314D 08  - '4/5כנף אח' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי2,992.00לאסוזוקי

V2G4809843B21 - '5-כנף אח' שמD 18 'מקורי6,258.00לאפולקסווגן פולו ש

71503C5C00(ח) מקורי9,651.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף אחורית שמאל 15-17

5370A557(ח) בטנה לכנף אח' שמאל (קדמי) -08

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,193.00כן

788325FA0H20 - מקורי198.14כןניסאן מיקרה - 20דלתית מיכל דלק

65637B401010-11 מקורי151.4לאדייהטסו טריוס ש' 06-11בטנה לכנף אח' ימין

86841D750019 - מקורי305לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ אחורי שמאל

7188062R105PK17-19 'מקורי388.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט אחורי לכנף אח' שמ

2478516

פס קישוט לכנף אחורי ימין (חלק קדמי) 

מקורי924לאפורד פומה ש' - 21- 21

D1YE7041XC17 - 'ש' 17-21כנף אח' ימ CX-3 מקורי2,998.08כןמאזדה

5301D040(ח) 5D 08-15  'כנף אח' ימ

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי4,946.24כן

מקורי4,077.11לאשברולט טראקס ש' 17-18כנף אח' ימ' - 9512938717

868212S50014- בטנה לכנף אח' שמאלIX35 10-15 מקורי926לאיונדאי

2498286

פס קישוט לכנף אח' שמ' (חלק אחורי) -

מקורי1,499.84לאפורד פומה ש' - 21 21

B6YV7141X5D 17 - '4/5כנף אח' שמD 13-18 'מקורי2,682.10כןמאזדה 3 ש

מקורי412.36כןפיג'ו 208 ש' 15-19בטנה לכנף אחורי ימין -15 (ח)9673769180

938296PA0A20 - 'מקורי961.83לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט קדמי לכנף אח' שמ

7281153R0000017 - מקורי755.3לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21בטנה לכנף אח' ימין

265556FP5BV 15 - 'טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמ' פנ X מקורי1,198.22לאניסאן

265550031R13- 'מקורי363.69לארנו לטיטיוד ש' 13-15פנס אחורי שמ' פנ

V8V0941700B4D 13 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין A3 מקורי534לאאודי

260109DJ1B19 - מקורי4,831.20לאניסאן מקסימה 16-19פנס ראשי ימין

מקורי2,243.67לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס אחורי שמ' - 6321745064320

92405K700020 - 'ש' - 20פנס ערפל אח' שמ i10 מקורי401כןיונדאי

V6F0945208HFR 17 - 'מקורי1,048.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס אחורי ימ

3530063T0022 - קרוסאובר - 22פנס ראשי שמאל SX4 מקורי5,166.10כןסוזוקי

מקורי1,622.21לאב.מ.וו X2 ש' 18-פנס ערפל קדמי ימין - 6317744480618

922071W00012- (במגן) '4פנס איתות שמ' קדD 12-16 'מקורי455.7כןקאיה ריו ש



A167906030320 - פנס ראשי שמאל

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי14,796.54לאש' 15-20

8330B18621 - 'מקורי3,188.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

260107933R(RS LINE) 20 - מקורי3,516.99כןרנו קליאו - 20פנס ראשי ימין

6206K609-11 (ברלינגו) מקורי1,578.63לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי ימין

92101G400017 - פנס ראשי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי5,462.00לא/סטישין

מקורי695.38לאאופל קרוסלנד X - 18פנס אחורי ימ' פנ' - 3913752418

V6F9945208B18 - מקורי1,470.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי ימ' לד

6351EW(ח) ש' 09-11פנס אחורי שמ' 09-10 C-5 מקורי879.76כןסיטרואן

V5F994509314 - 'מקורי615לאסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17פנס אחורי שמ' פנ

3570263T0022 - 'קרוסאובר - 22פנס אחורי שמ' פנ SX4 מקורי1,959.80לאסוזוקי

מקורי186כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07פח משקף אח' שמאל 05-07 (ח)6169812904

265506UA5A21 - 'מקורי1,412.04כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס אחורי ימ

68111000AFV 14 - מקורי13,109.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

מקורי1,929.29לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי שמאל עליון - 981800518019

68096439AC12 - מקורי2,363.30לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי שמאל

265504885R

 INTENSE/RS) 20 - 'פנס אחורי ימ

(LINE20 - מקורי850כןרנו קליאו

A213906960416-20 פנס ראשי ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי14,845.00לאמרצדס

V3V594510515- מקורי87כןסקודה סופרב ש' 15-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V5F1941774AV 17 - מקורי6,785.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

922011W21012- 4פנס ערפל קדמי שמאלD 12-16 'מקורי633.1לאקאיה ריו ש

מקורי108.26לאאופל אסטרה ש' 11-15מחזיר אור שמאל במגן אחורי - 1337075611

מקורי1,859.05לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' - 6321740873318

A166906550115 - 'פנס אחורי שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי4,646.96לאש' 15-21

3641054G01L=R 4/5פנס צד קדמי לכנףD 02-04 'מקורי129.5לאסוזוקי ליאנה ש

810250K04112 - מקורי2,284.65לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי ימין

פנס ערפל קדמי ימין - 812104805117

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,059.00כן22

925013K00015- מקורי88.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס לוח זיהוי אחורי

8156102D1119 - '4פנס אחורי שמD 19 - 'מקורי2,809.42לאטויוטה קורולה ש

AP116MA13 - '4/5מיכל למתיז מים שמשה קדD 13-18 'חליפי319.26כןמאזדה 3 ש

AP129MA09 - 4/5כיסוי נוי לפח אחוריD 09-13 'חליפי308.37כןמאזדה 3 ש

AP15VW04-08 'חליפי626.45כןפולקסווגן גולף ש' 04-08מיכל למתיז מים שמשה קד

AP179MA5D 13- 4/5פח אחורי פנימיD 13-18 'חליפי529.53כןמאזדה 3 ש

AP17FOSW 11- (חיצוני) פח אחורי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי1,003.34כן

AP17SK13 - 'חליפי961.35כןסקודה אוקטביה 13-16מיכל למתיז מים שמשה קד

AP215SU10- 'חליפי169.52כןסובארו אאוטבק ש' 10-11מיכל למתיז מים שמשה קד

AP23VW98-04 'חליפי168כןפולקסווגן גולף ש' 98-04מיכל למתיז מים שמשה קד

AP331MI

מיכל למתיז מים שמשה קד' (עם מנוע) 

חליפי465.6כןמיצובישי לנסר ש' 04-0804-08

AP338MI

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

חליפי434.4כןמיצובישי לנסר ש' 4D 08-15מנוע) -08

AP34RE20 - חליפי2,557.41כןרנו קליאו - 20פח אחורי

AP57HO

מיכל למתיז מים שמשה קד'+ מנוע 01-

054D 01-06 'חליפי445.33כןהונדה סיווק ש



AP8NI08 - 'חליפי597.9כןניסאן קשקאי ש' 08-14מיכל למתיז מים שמשה קד

APL173FI16 - 'חליפי1,156.02לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי ימ

APL511CI14 - ש' 14-16פנס ראשי ימין C-4 חליפי2,106.02לאסיטרואן פיקסו

APL820RE5D 15- 3/5פנס קדמי לד (קטן) ימיןD/CW 10-16 'חליפי1,586.02לארנו מגאן ש

פין פלסטיק לדלתית מיכל דלק (ח)96534241

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי21.63כן5

מקורי419.76לאשברולט מאליבו ש' 16-19מיכל למתיז מים שמשה קד' - 8476323816

69100J900018 - מקורי3,116.00כןיונדאי קונה ש' - 18פח אחורי

98610G410018 - 'מיכל למתיז מים שמשה קדi30 - 18 מקורי510כןיונדאי

DB2M67481A15- '4מיכל למתיז מים שמשה קדD/5D 15-21 'מקורי190.88כןמאזדה 2 ש

98620G2010

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 16 

מקורי493כןיונדאי איוניק ש' 16-20(ערום)

69100R200022 - מקורי4,521.00כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פח אחורי

289101KA0A(ח) מקורי926.41כןניסאן ג'וק 10-14מיכל למתיז מים שמשה קד' 10-11

3845084M0000016 - 'מקורי641.8לאסוזוקי סלריו 16-18מיכל למתיז מים שמשה קד

289105FA0A20 - 'מקורי491.82כןניסאן מיקרה - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

3845062R0000017 - 'מקורי282לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מיכל למתיז מים שמשה קד

פח אחורי פנימי -5D 11 (ח)1722524

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,721.60כן

AL275SK13-'חליפי196.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס איתות במראה קד' ימ

AL277TO19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ RAV-4 חליפי5,206.02כןטויוטה

AL27BM10-12-ש' 10-12פנס ערפל קדמי ימין X3 חליפי956.02לאב.מ.וו

AL27IS03- 'חליפי468.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07פנס אחורי שמ

AL283SK15-19 חליפי1,336.02כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ' חיצוני

AL284NI04-07  חליפי1,068.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07פנס ראשי ימין

AL285SU18 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ XV חליפי1,906.02לאסובארו

AL286KI15- 13 חליפי1,206.02לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ערפל קדמי שמאל

AL289SU16- ש' 12-17פנס אחורי שמאל XV חליפי1,530.00לאסובארו

AL291SK17 - 'חליפי1,068.02כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL291TO14- חליפי560.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס בלימה בדלת תא מטען

AL293TOV 21 - חליפי9,860.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי שמאל

AL294SK15-17 חליפי486.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל

AL296SK17- חליפי236.02לאסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס לוח זיהוי אחורי

AL297SU18 - ש' - 18פנס ערפל קדמי שמאל XV חליפי1,306.02לאסובארו

AL298SU18 - ש' - 18פנס ערפל קדמי ימין XV חליפי1,206.02לאסובארו

AL29DC15 - חליפי756.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ראשי ימין

AL302SUV 18 - ש' - 18פנס ראשי ימין XV חליפי5,329.00לאסובארו

AL305NI08- 4/5פנס ראשי שמאלD 08-11 'חליפי996.02לאניסאן טידה ש

AL310SZ15 - חליפי2,680.02לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי שמאל

AL313CI98-'חליפי148.02לאסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פנס איתות קד' ימ

AL327HY11-13 ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 חליפי1,396.02כןיונדאי אקסנט

AL327TO09 - 'פנס ערפל אח' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי996.02לא13

AL328SU4D  08- 'ש' 08-13פנס אחורי ימ B3 חליפי780.02לאסובארו

AL329TO19 - 5פנס ראשי שמאל הלוגןD/SW 19 - 'חליפי6,506.02כןטויוטה קורולה ש

AL332ME14 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

חליפי2,806.02לא14-18

AL334HY11-13 ש' 11-15פנס ערפל קדמי ימין i35 חליפי586.02כןיונדאי אלנטרה



AL334MI00-03 'חליפי106.34כןמיצובישי לנסר ש' 00-03שפם תחתון פנס אח' ימ

AL334TO16-18 חליפי1,224.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמ' עליון

AL336AUש' 01-04פנס ראשי ימין A4 חליפי1,180.13לאאודי

AL33BM06-10-'ש' 06-10פנס אחורי ימ X5 חליפי2,286.02לאב.מ.וו

AL340MA92-97 '4פנס איתות קד' שמD 92-97 'חליפי86.02לאמאזדה 323 סדן ש

AL345CV13- חליפי1,436.62לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי ימין

AL348MI15 - חליפי4,560.02כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי ימין

AL349TO21 - חליפי7,806.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

V6VE94509322 - 'מקורי984כןסקודה פביה ש' - 22פנס אחורי שמ' פנ

33950TEYY011.5L 17 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 17-22 'מקורי1,693.46לאהונדה סיווק ש

DFR551030D20 - ש' - 20פנס ראשי ימין CX-30 מקורי2,745.80לאמאזדה

מקורי8,612.97לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי ימין לד - 3165523218

34150TGGA0117 - '5פנס אחורי ימ' פנD 17-22 'מקורי1,356.42כןהונדה סיווק ש

DFR551040D20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל CX-30 מקורי2,745.80לאמאזדה

92402J960021 - 'מקורי2,484.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ

34100TEAT1117 - '5פנס לוח זיהוי אחD 17-22 'מקורי228כןהונדה סיווק ש

V57A945702B22 - מקורי106לאסקודה קארוק - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין

V57A945308C22 - 'מקורי1,312.00לאסקודה קארוק - 22פנס אחורי ימ' פנ

92202J950021 - מקורי987כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל קדמי ימין

260609KK0A15- מקורי2,035.30לאניסאן אלמרה ש' 15-17(ח) פנס ראשי שמאל

33901TY030515 - מקורי2,440.90לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ערפל קדמי ימין

DFR551070A20 - ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל CX-30 מקורי930.73לאמאזדה

265545106R18 - 'מקורי518.94לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ערפל אח' ימ

92420T100021 - 'ש' - 21פנס אחורי ימ G80 מקורי6,936.00לאגנסיס

C8010021BAA21 - ש' - 21פנס אחורי מרכזי ET5 מקורי3,860.00לאסקייוול

מקורי1,936.70לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס אחורי שמ' פנ' - 836033600018

DFR551270A20 - 'ש' - 20פנס לוח זיהוי אח CX-30 מקורי69.02כןמאזדה

V566941016C17-20 מקורי4,798.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין

V7E0945096AD15 - פנס אחורי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי851כן15-22

33950TBAA0118 - 4פנס ערפל קדמי שמאלD -18 'מקורי584.65לאהונדה סיווק ש

GRF8513F0B19 - 'מקורי863.48לאמאזדה 6  ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ

V80A94177417-20 ש' 17-22פנס ראשי ימין Q5 מקורי14,188.00לאאודי

92404J960021 - 'מקורי1,758.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

GSJ451041V 19 - מקורי5,423.86לאמאזדה 6  ש' - 19פנס ראשי שמאל

V5NA945105A

מחזיר אור פנימי במגן אחורי שמאל - 

מקורי223כןפולקסווגן טיגואן ש' 1717-22

מקורי193.25לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 4274346220

924082B50010- 'מקורי365לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל אח' שמ

V3G0945103A

מחזיר אור במגן אחורי שמאל פנימי 15-

מקורי201לאפולקסווגן פאסט ש' 1915-23

V5G1941753DV 17 - מקורי4,865.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי שמאל

92403J960021 - 'מקורי1,758.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

D43N513F0B20 - '4פנס אחורי ימ' פנD/5D 15-21 'מקורי607.28לאמאזדה 2 ש

AL829VW15-19 חליפי1,680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי ימין

AL830RE11 - 'חליפי640.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי שמ

AL831VW10 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD 10-17 'חליפי450.02לאפולקסווגן פולו ש

AL832TO16- ש' 13-18פנס ערפל ימין אחורי RAV-4 חליפי706.02כןטויוטה

AL838TO13 - 'חליפי640.02לאטויוטה וורסו 13-18פנס אחורי ימ

AL849TO16-18  חליפי4,306.02כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי שמאל

AL850TO16-18  חליפי4,306.02כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי ימין



AL855TO-Hybrid 13 חליפי136.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס איתות למראה ימין

AL88CVחליפי560.02לאשברולט מאליבו ש' 97-03פנס ראשי שמאל

AL896MA4D - 13 4/5פנס אחורי שמ' חיצוני לדD 13-18 'חליפי1,436.02לאמאזדה 3 ש

AL902MA5D 15-19  4פנס אחורי שמ' חיצוניD/5D 15-21 'חליפי596.02לאמאזדה 2 ש

AL903MA5D 15-19 4פנס אחורי ימין חיצוניD/5D 15-21 'חליפי579.4לאמאזדה 2 ש

AL919MA17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' ימ CX-5 חליפי480.03לאמאזדה

AL952FO01-03 'חליפי374.02לאפורד מונדאו ש' 01-07פנס אחורי ימ

AL96HY4D 00- 'חליפי350.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02פנס אחורי שמ

AL96KI10-12 -חליפי1,156.02לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס אחורי ימ' חיצוני

פנס איתות למראה שמאל - 209732815

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי301.08כן19

92406F150019 - 'מקורי1,727.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ' פנ

8159102C4019 - 4פנס אחורי שמ' פנ' לדD 19 - 'מקורי2,080.00כןטויוטה קורולה ש

19392924D 16 - פנס ראשי שמאל לד

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי3,994.27לא19

מקורי264כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פנס לוח זיהוי אח' - 812700224019

8111002S6019 - 5פנס ראשי ימין הלוגןD/SW 19 - 'מקורי7,444.00כןטויוטה קורולה ש

D2720514 - 'מקורי1,094.48לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמ

8115002S6019 - 5פנס ראשי שמאל הלוגןD/SW 19 - 'מקורי7,444.00כןטויוטה קורולה ש

87623D400016 - מקורי383לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס איתות למראה ימין

V6JH945094E'מקורי932כןסיאט טולדו ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ

1868297CW 15 - 'פנס אחורי ימ' פנ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,014.00כן19

מקורי2,927.94כןפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ' 192370313-16

19395794D 15 - 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי789.59לא19

92406F110016 - מקורי3,471.60כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ' פנ' לד

92402C511115-17 מקורי3,621.60לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ' לד

8983268450

פנס אור בלימה דלת תא מטען - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי402.72לאאיסוזו די. מקס ש

A213906650116 - פנס ראשי שמאלE 16-22 קלאס W213 מקורי15,988.69לאמרצדס

16175362XT16 - ש' 16-18סורג קדמי עליון C-4 מקורי1,526.69כןסיטרואן פיקסו

V8X080560711 - (לפנס) ש' 11-18שפם שמאל תחתון לסורג A1 מקורי289לאאודי

DHN3507K0A20 - 4קישוט ניקל שמאל לסורג קדמיD/5D 15-21 'מקורי718.55כןמאזדה 2 ש

מקורי1,284.70לאטויוטה BZ4X ש' - 22קישוט עליון לסורג קדמי - 531214212022

863A0L1960(LIMITED) 20 - מקורי5,973.00כןיונדאי סונטה ש' - 20סורג קדמי

86350N910021 - מקורי3,747.00כןיונדאי טוסון ש' - 21סורג קדמי ללא חור למצלמה

98347119XT21 - ש' - 21סורג קדמי  C-4 מקורי201.84לאסיטרואן

9825860780(GT) 20 - מקורי2,928.91כןפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי

מקורי564.24לאלקסוס IS250 ש' 08-20קישוט עליון לסורג קדמי - 531215307017

106523300D21 - ש' - 21קישוט ניקל לסורג קדמי S מקורי321.34לאטסלה מודל

מקורי3,283.31כןוולוו S60 ש' 15-18סורג קדמי - 3133383415

86599Q0AA022 - מקורי1,456.00לאיונדאי באיון ש' - 22קישוט לסורג קדמי

86350K202021 - מקורי1,806.00כןיונדאי וניו - 20סורג קדמי

98263266XTV 20 - מקורי1,654.49לאפיג'ו 2008 - 20סורג קדמי

GSH75016219 - מקורי49.35לאמאזדה 6  ש' - 19תומך שמאל לסורג קדמי

A167888260020 - פס קישוט ימין עליון לסורג קדמי

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי732.39לאש' 15-20

71122TR0A0113- 4ניקל עליון לסורג קדמיD 12-17 'מקורי1,106.00לאהונדה סיווק ש



V3G0853651BLBKZV 20 - מקורי1,815.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סורג קדמי

V5NN853651AGZLL(אולספייס) מקורי7,598.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22סורג קדמי - 22

V2K5853768A2ZZ16 - מקורי161לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20קישוט ניקל ימין לסורג קדמי

V2G0853767FY3D

קישוט אדום שמאל לסורג קדמי - 22 

(GTI)-5D 18 'מקורי343לאפולקסווגן פולו ש

71121SMRE015/3סורג קדמי 06-12 דגם ספורטD 06-12 'מקורי820.58לאהונדה סיוויק ש

71129TL0G50(ח) מקורי1,027.70כןהונדה אקורד ש' 12-15סורג קדמי פנימי -12

מקורי3,336.22לאב.מ.וו 500 ש' - 17סורג קדמי פנימי - 5174749727918

623862482R(ח) מקורי77.99כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23קישוט אמצעי ימין לסורג קדמי - 18

A1678882700

פס קישוט שמאל תחתון לסורג קדמי - 

20

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי662.29לאש' 15-20

מקורי1,699.81לאפורד גלאקסי 07-13מסגרת ניקל לסורג קדמי -169394410

V8Y012128520 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD 20 - 'ש A3 מקורי320לאאודי

5311253050V 14 -16 ש' 08-20סורג קדמי IS250 מקורי521.74לאלקסוס

71190TV0E5115- (לפנס)5שפם שמאל תחתון לסורגD 15-16 'מקורי268.57לאהונדה סיווק ש

71121TV030615- 5סורג קדמיD 15-16 'מקורי2,231.84כןהונדה סיווק ש

V8W0853651DFRN420 - ש' - 20סורג קדמי A4 מקורי10,656.00לאאודי

V8U0853692A12- ש' 11-18תומך לסורג קדמי Q3 מקורי420לאאודי

B1Z0941701D(ח) מקורי246לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ערפל קדמי שמאל -11

19063555D 15 - פנס אחורי שמ' לד

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,129.39לא19

92402J7100CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי ימD מקורי1,699.70לאקאיה סיד

D2607215 - 'מקורי6,171.26לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס אחורי שמ

מקורי166.43לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ' - 212614518

מקורי705.55לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען - 212284820

92201H8000

פנס ערפל שמאל קדמי -18 (דגם 

מקורי791.4כןקאיה ריו ש' 5D/4D 17-22טורבו )

2195829

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 20-21 

5D20 - '4 שD/5/SW מקורי51.99כןפורד פוקוס

מקורי201.34לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס איתות למראה ימין - 14 (צהוב)2085657

92403H8010( דגם טורבו) 5פנס אחורי שמ' פנ' -18D/4D 17-22 'מקורי897.2כןקאיה ריו ש

92101A965018 - מקורי4,885.20לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי שמאל

8156160C3018 - 'פנס אחורי שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,551.00כן21

23740914D 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמD/5/SW מקורי1,935.44לאפורד פוקוס

92101D452018 - מקורי5,693.20כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי שמאל

23547004D 20 - 4 ש' - 20פנס אור בלימה דלת תא מטעןD/5/SW מקורי235.74לאפורד פוקוס

92202G630018 - פנס ערפל קדמי ימיןGT LINE - 18 מקורי746.3כןקאיה פיקנטו

מקורי963.75לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 225598318

92202H900017 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD/4D 17-22 'מקורי633.1כןקאיה ריו ש

265559HS0A(ח) מקורי1,637.26לאניסאן אלטימה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני שמאל - 16

2481649SW 20 - '4 ש' - 20פנס אחורי ימ' פנD/5/SW מקורי726.31לאפורד פוקוס

92201A210013 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל + אור יוםD מקורי1,143.20לאקאיה סיד

מקורי11,000.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 20 (חשמלי)8118547761

D26074V 15 - מקורי2,049.81לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ערפל קדמי שמאל

8117060N10V 18 - פנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי13,010.00לא21



92101G550019 - מקורי4,248.70כןקאיה נירו 16-23פנס ראשי שמאל

V6C1941005CGTI 15 - 5פנס ראשי שמאלD 10-17 'מקורי1,635.00לאפולקסווגן פולו ש

D3451119 - מקורי3,674.72לאפורד אדג' ש' - 19פנס אחורי שמ' לד

מקורי4,337.09לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי ימין - 6311734653415

V5K1941005S09- מקורי1,104.00לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס ראשי שמאל

מקורי2,577.12לאפורד פומה ש' - 21פנס אחורי שמ' - 243727021

מקורי758.01לאפורד פומה ש' - 21פנס אחורי ימ' - 243726921

מקורי79.23לאפורד פומה ש' - 21פנס איתות למראה ימין - 209258621

8975566390V 21 - מקורי7,086.10לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי שמאל

מקורי243.94לאב.מ.וו X6 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314744228420

261558995C20 - מקורי957.61לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי106.33לאאופל קורסה ש' 15-19פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 1349798915

V6V094169915-17 מקורי495כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל

V8W094910220 - ש' - 20פנס איתות למראה ימין A4 מקורי218כןאודי

A177906020119 - ש' -19פנס ראשי ימין A קלאס W177 מקורי10,965.00לאמרצדס

V8W094910120 - ש' - 20פנס איתות למראה שמאל A4 מקורי211כןאודי

מקורי111.44כןאופל אסטרה ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין - 1337076011

V5E9945112CW 13 - 'מקורי521לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ

V7P694510511- מקורי169לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V6F994510618 - מקורי116לאסיאט ארונה ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי2,494.04לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ערפל קדמי ימין - 6317734913217

8330B32922 - 'מקורי5,587.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס אחורי שמ

266051882R5D 13- 3/5פנס קדמי לד (קטן) שמאלD/CW 10-16 'מקורי757.01לארנו מגאן ש

6206N510-11 פיקסו ש' 10-18פנס ראשי ימין C-3 מקורי1,201.42לאסיטרואן

מקורי301כןיונדאי H350 17-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 926055900017

V575945207D16 - מקורי1,400.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי שמ' לד

V65794101519 - מקורי1,966.00כןסקודה סקאלה - 19פנס ראשי שמאל

מקורי11,630.72לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי ימין לד - 6311746613217

92401J9100מקורי1,962.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ' - 20 היברידי

A222906280313 - פנס ראשי ימין

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי14,732.00לא19

V566941015B17-20 מקורי1,974.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי שמאל

מקורי8,577.29לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס ראשי שמאל לד 6311737784314-17

265850001R(ח) 3D 12- '3/5פנס ערפל אח' שמD/CW 10-16 'מקורי448.41כןרנו מגאן ש

103433400B21 - 'ש' - 21פנס אחורי שמ X מקורי1,013.79לאטסלה מודל

מקורי15,085.49לאקאדילאק XT5 17-21פנס ראשי ימין - 2338613117

605000235AA23 - מקורי5,830.23לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23פנס ראשי ימין

LR095709

מחזיר אור/פנס ערפל במגן אחורי 

שמאל -18

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי1,755.34לא12-22

4121020CA0122 - ש' - 22פנס ראשי ימין EV3 מקורי797לאסרס

8301D812(LUXURY) 21 - מקורי8,141.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס ראשי ימין תחתון

39077379SW 16 - 'מקורי709.49לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי ימ' פנ

265500008R3D 12- '3/5פנס אחורי ימD/CW 10-16 'מקורי559.35לארנו מגאן ש

6.21E+04L=R   05 -  ש' 05-10פנס ערפל קדמי  C-4 מקורי437.3לאסיטרואן

656370F02013 - מקורי1,210.23כןטויוטה וורסו 13-18בטנה לכנף אח' ימין

5228A28620 - מקורי256כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מדבקה שקופה לכנף אחורית ימין

87742F100016- מקורי581.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט לכנף אחורי ימין



07KB7W51W60F17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ CX-5 מקורי1,580.48לאמאזדה

616810K904'מקורי1,515.13לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף אח' ימ

2206875SW 20 - '4 ש' - 20כנף אח' שמD/5/SW מקורי9,845.02לאפורד פוקוס

975103M00012- תריס כנף אחוריתCW/4D i40 12-15  מקורי300לאיונדאי

5301F68713- 'מקורי4,710.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף אח' שמ

74591TL0G00(ח) מקורי219.09כןהונדה אקורד ש' 08-11בטנה לכנף אח' שמאל 08-09

DB0S503405D 15-19  4בטנה לכנף אח' ימיןD/5D 15-21 'מקורי169.84כןמאזדה 2 ש

7400A676V 18 - 'פס קישוט לכנף אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,874.00כן21

7753178R005PK19 - 'מקורי632לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי715.63כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף אח' ימ' (קצר) - 16 (ח)1617598680

מקורי791.51כןשברולט סילברדו - 20פס קישוט לכנף אח' ימ' - 8473192920

71504S1C0019 - 'מקורי7,213.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20כנף אח' ימ

7400A54021 - 'מקורי2,892.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

98257367XT20 - 'מקורי1,117.04כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

6451153R01P3120 - 'מקורי2,110.90לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף אח' שמ

868402P000(ח) מקורי331.4לאקאיה סורנטו ש' 10-12בטנה לכנף אח' ימין 10-11

מקורי579.31לאאופל מוקה 14-16פס קישוט לכנף אח' שמ' - 9515744714

938286UA0A21 - 'מקורי2,079.87כןניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

42810380(ACTIV Z) 20 - 'מקורי316.45לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20קשת לכנף אח' שמ

86822E6100(ח) מקורי105כןיונדאי סונטה ש' 15-17בטנה לכנף אח' ימין-15

מקורי209.83לאטויוטה יאריס ש' 14-19פקק מיכל דלק - 773005203014

מקורי7,594.41לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19כנף אח' שמ' - 163811418019

86821D700015- מקורי1,037.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אחורי שמאל

מקורי5,619.61כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כנף אח' ימ' -4D 11 (ח)95917097

767480016RV 15-17 מקורי675.14לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' ימין

מקורי561כןפיאט פנדה ש' 04-11דלתית מיכל דלק 04-11 (ח)51773204

868302P000(ח) מקורי331.4כןקאיה סורנטו ש' 10-12בטנה לכנף אח' שמאל 10-11

6411163J20P31(ח) מקורי1,739.40לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10כנף אח' ימ' 06-08

מקורי570.26כןסיטרואן ג'אמפי - 18בטנה לכנף אח' שמאל - 18 (ח)9810967980

BCJH51920A19 - 4/5תריס איוורור לכנף אחוריתD -19 'מקורי97.19לאמאזדה 3 ש

921022K67012-מקורי3,402.10כןקאיה סול ש' 12-13פנס ראשי ימין עם לדים

V81A94910219 - ש' - 19פנס איתות למראה ימין Q3 מקורי188לאאודי

מקורי1,057.83כןאופל מוקה X ש' 17-20פנס ערפל קדמי ימין - 4253690917

V3V194101518-19 מקורי1,966.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי שמאל הלוגן

9808572680V 18 - מקורי1,892.53לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי שמאל

924522K51012-'מקורי185.7לאקאיה סול ש' 12-13פנס ערפל אח' ימ

מקורי2,600.48לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס אחורי שמ' - 5053580817

9816924780V 19 - איירקרוס - 19פנס ראשי ימין C-5 מקורי2,785.35כןסיטרואן

33560TB9G01(סטיישן) -מקורי2,037.23לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס אחורי שמאל חיצוני 14

מקורי2,992.95לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין לד - 6317808998019

92504A900019 - מקורי210כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס לוח זיהוי אחורי ימין

מקורי3,051.13לאסיטרואן C-4  ש' 11-18פנס ראשי ימין - 980862378015

92403J9100V 18-20 'מקורי1,726.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

V6F1941007BV 17 - מקורי4,592.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד

מקורי2,916.33לאפיג'ו 3008 17-21פנס ערפל קדמי ימין - 983623098021

92401A701013-15 'מקורי868.5לאקאיה פורטה 13-18פנס אחורי שמ

261558707R16-18 מקורי505.98כןרנו קדג'אר 16-20פנס ערפל שמאל קדמי

V5FB941774A20 - מקורי6,785.00כןסיאט לאון ש' - 20פנס ראשי ימין

V5JH945112A17 - 'מקורי1,147.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס אחורי ימ



260103903RV 16 - מקורי2,740.55לארנו קדג'אר 16-20פנס ראשי ימין

V8Y094510620 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי118לאאודי

מקורי3,809.28לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21פנס ראשי ימין - 3905052717

265556011R20 - 'מקורי1,479.14כןרנו גרנד סניק ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

V5FA94509520 - 'מקורי771כןסיאט לאון ש' - 20פנס אחורי שמ

מקורי860.19לאטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07פנס ערפל קדמי ימין 05-07 (ח)8121002051

68110997AD14 - מקורי8,471.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

92270L100020 - מקורי4,253.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס תאורת יום שמאל

1674017680V 17 - מקורי7,464.30כןפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי שמאל

V5FA94509620 - 'מקורי771כןסיאט לאון ש' - 20פנס אחורי ימ

V517941006C14 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

מקורי1,615.00לא17

V5JA941699BV 17 - מקורי1,028.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

92280L100020 - מקורי4,253.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס תאורת יום ימין

מקורי1,430.92לאפיג'ו 2008 - 20פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 982424148020

מקורי2,527.11לארנו קנגו 09-18פח אחורי חלק עליון 7782380909-09

71550C850019 - פח משקף אח' שמאלi20 15-20 מקורי2,628.90כןיונדאי

1793263J0006 - מקורי35.6לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10כיסוי מיכל עיבוי למצנן מים

6471602180C0SW 19 - 5כיסוי נוי לפח אחוריD/SW 19 - 'מקורי957כןטויוטה קורולה ש

98610D7100

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם 

מקורי789לאיונדאי טוסון ש' 15-1815-20

69100H600019 - מקורי1,102.00כןיונדאי אקסנט 19-22פח אחורי

DFY57075Z20 - ש' - 20פח אחורי CX-30 מקורי1,335.31כןמאזדה

מקורי1,089.20כןסיטרואן ברלינגו - 19מיכל למתיז מים שמשה קד' - 981730098019

YQ0025118018 - 'איירקרוס - 18מיכל למתיז מים שמשה קד C3 מקורי501.53כןסיטרואן

849216LE0A20 - מקורי490.89לאניסאן סנטרה ש' - 20כיסוי נוי לפח אחורי

986111G00107-11 'מקורי270לאיונדאי אקסנט ש' 07-11מיכל למתיז מים שמשה קד

V6J4863459F4W411- מקורי374כןסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי נוי לפח אחורי

98623B4000

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

19i20 15-20 מקורי82כןיונדאי

289106CA0B19 - 'מקורי1,405.08לאניסאן אלטימה ש' - 19מיכל למתיז מים שמשה קד

8531502850V 19 - '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 19 - 'מקורי752.2כןטויוטה קורולה ש

69100L100020 - מקורי2,796.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פח אחורי

98620F251019 - 'מקורי258לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מיכל למתיז מים שמשה קד

85770Q0000NNB21 - כיסוי נוי לפח אחוריi20 - 21 מקורי954לאיונדאי

מקורי1,395.65כןטויוטה קורולה רנקס 5D 05-07פח אחורי פנימי 5D 05-07 (ח)5830702100

98610Q000021 - 'מיכל למתיז מים שמשה קדi20 - 21 מקורי1,033.00לאיונדאי

מקורי328.07כןטויוטה קורולה ש' 08-10פח משקף אח' שמאל - 08 (ח)6169812913

791628325R(ח) מקורי1,205.41כןרנו סניק ש' 10-12פח אחורי פנימי -10

98611K7000V 20 - 'ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד i10 מקורי582כןיונדאי

791221HB0A11- (פלסטיק) מקורי96.65כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פח אחורי פנימי תחתון

69100K200020 - מקורי3,713.00לאיונדאי וניו - 20פח אחורי

691002D010(ח) מקורי1,770.89כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03פח אחורי 01-03

מקורי463.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקף אח' שמאל -13 (ח)6169802110

DF716889XB(ח) 5כיסוי נוי לפח אחוריD 07-14 'מקורי398.19כןמאזדה 2 ש

55079365AF14 - 'מקורי1,156.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי916.78לאלקסוס NX ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853557801115



65240KK01015 - מקורי7,093.59כןטויוטה היילקס ש' 15-21פח אחורי

V3V5813301C20 - מקורי2,214.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פח אחורי תחתון

V5JH813309

פחית חיזוק עליונה פח אחורי פנימי -

מקורי261כןסקודה ראפיד ש' 1313-18 (ח)

פנס אחורי שמ' לד - 246906810014

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי7,044.91לא19

260609NG2B18 - ש' 14-19פנס ראשי שמאל QX60 מקורי6,454.03לאאינפיניטי

מקורי4,904.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס ראשי ימין 811455371113-17

מקורי4,165.32כןוולוו S60 ש' 11-14פנס ראשי שמאל 3142067311-12

מקורי447.72לאפורד פומה ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ' - 238403921

92101J730020 - מקורי7,502.40כןקאיה אקס סיד - 20פנס ראשי שמאל

92101A7041V 13 - מקורי5,543.40לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי שמאל

81130F4280V 20 - פנס ראשי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,446.00לא22

מקורי1,340.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמ' - 14 (קאסטום)2411271

מקורי906.65לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ראשי ימין - 249843618

26125BV80DV 15 - מקורי2,796.92לאניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי שמאל עליון

V5F0945308L13- 'מקורי1,146.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ

3512062J1100006-10 מקורי2,305.80לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ראשי ימין

D3214317 - 'מקורי5,219.86לאפורד אדג' ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ

8111002S70V 19 - 5פנס ראשי ימיןD/SW 19 - 'מקורי6,676.00לאטויוטה קורולה ש

81581K013020 - 'מקורי502.09לאטויוטה יאריס ש' - 20פנס ערפל אח

מקורי395לאפיאט 500L ש' 13-17פנס ערפל קדמי ימין - 5203362613

V7P194175110- מקורי14,168.00כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס ראשי שמאל

92405D450018 - מקורי173.4כןקאיה אופטימה ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

8312A01915 - (במגן) 'מקורי3,348.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס איתות לד שמ' קד

V5F0945106F13-16 מקורי66לאסיאט לאון ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

2525734

  5D 20 - 'פנס אחורי שמ' פנ

(ACTIVE X)20 - '4 שD/5/SW מקורי682.46לאפורד פוקוס

81130K0060(רגיל) מקורי4,990.00לאטויוטה יאריס ש' - 20פנס ראשי ימין - 20

81551K0030(רגיל) מקורי2,935.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס אחורי ימ' - 20

92102A8800מקורי9,762.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי ימין - 20 היברידי

SU001B169821 - מקורי3,635.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21פנס ראשי ימין

מקורי1,876.24לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין - 812101224019

81006K002020 - מקורי2,008.36כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען

מקורי4,396.91לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23פנס ראשי ימין - 811100803205

265556CA1A19 - 'מקורי1,856.79לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי שמ

92108Q500020 - מקורי1,452.60כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס ראשי מרכזי שמאל

8152047110V 16 - מקורי7,443.81לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי376.76לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314740020716

מקורי714.78לאפיג'ו 208 ש' 15-19מנוע חשמלי לפנס ראשי ימין-160797288015

265900007R(ח) 3D 12-  3/5פנס בלם אחוריD/CW 10-16 'מקורי275.06כןרנו מגאן ש

מקורי1,916.00כןאופל אדם 3D ש' 14-17פנס ראשי ימין - 3901550314

A243906080020 - ש -20פנס ראשי ימין EQA H243 מקורי28,711.60לאמרצדס

מקורי2,326.75לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ' לד - 6321795584219

92202J900018-20 מקורי1,202.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל קדמי ימין

26580ED50A08- '4/5פנס ערפל אחD 08-11 'מקורי1,026.04לאניסאן טידה ש

מקורי1,905.50לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל - 4237114511

26160AX00A(בכנף) R=L 4/5פנס צד קדמיD 08-11 'מקורי160.63לאניסאן טידה ש



מקורי1,703.06כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס אחורי שמ' - 982321688020

מקורי1,579.48כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס אחורי ימ' - 982321668020

V6J1941005L16 - מקורי3,365.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ראשי שמאל לד

V8V5945106A4D 12 - ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי ימין A3 מקורי98לאאודי

33151SWWG1109- ש' 08-12פנס ראשי שמאל CR-V מקורי4,454.27כןהונדה

13446796V 15 - מקורי6,241.63לאאופל קורסה ש' 15-19פנס ראשי ימין

6208K609-11 (ברלינגו) מקורי1,578.63לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל

מקורי1,017.57לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמאל - 187042614

92301K6000

פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 20 

(PRIME)20 - 'ש i10 מקורי142כןיונדאי

V5E1941017B13 - מקורי3,973.00כןסקודה אוקטביה 13-16פנס ראשי שמאל קסנון

V2K5945106D16 - מקורי190לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי12,881.57לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי שמאל לד - 6311746612518

מקורי2,241.35כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס ערפל קדמי ימין - 17 (ח)9818538480

מקורי101.34כןרנו לוגן 08-11מחזיר אור במגן אחורי ימין -820075177809

922022K500(ח) מקורי675.8כןקאיה סול ש' 12-13פנס ערפל קדמי ימין-12

92202S1010

פנס ערפל קדמי ימין - 19 

(SUPREME)19-20 'מקורי1,523.00כןיונדאי סנטה פה ש

מקורי2,777.44כןפיג'ו 3008 17-21פנס ערפל קדמי שמאל - 983623108021

מקורי1,300.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי ימין 811304725309-11

V6F9945094D18 - 'מקורי593לאסיאט ארונה ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

מקורי1,317.53כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי ימין עליון - 19 5 מושבים9819435380

מקורי11,419.30לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס ראשי ימין - 811455385018

92301H103003-08 'מקורי247לאיונדאי טרקאן ש' 03-08פנס איתות קד' שמ

מקורי1,226.55כןפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי ימ' - 983623118021

V3V5945307D18-19 'מקורי925כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ' פנ

84912AL10015- 'ש' 15-18פנס אחורי שמ B4 מקורי2,729.00לאסובארו

92406J960021 - 'מקורי1,570.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' ימ

8121078010V 15 - ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין NX מקורי3,679.33לאלקסוס

84001SG23016- מקורי1,956.00לאסובארו פורסטר 13-18פנס ראשי שמאל

92102A602012- פנס ראשי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,293.00לא/סטישין

V8W5945092C16 - 'ש' 16-19פנס אחורי ימ A4 מקורי1,850.00לאאודי

מקורי1,222.92לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי ימין -967513998013

V3G0949102A15 - מקורי295לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס איתות למראה ימין

מקורי3,376.02לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי ימ' לד - 6321720323012

מקורי4,098.03לאשברולט אימפלה ש' 13-18פנס אחורי שמ' -8452717214

92401N700021 - 'מקורי2,341.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי שמ

923031R01012- (בכנף) פנס צד קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי118לא/סטישין

92101J70505D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ראשי שמאלD מקורי3,950.40כןקאיה סיד

KSD45116022 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ CX-5 מקורי2,085.79כןמאזדה

KSD5513F022 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ' פנ CX-5 מקורי1,163.99כןמאזדה

מקורי1,814.87כןשברולט ספארק 15-18פנס ראשי ימין - 4249980715

260104EH1B14-16 מקורי3,900.80לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין לד

924061J500(ח) מחזיר אור במגן אחורי ימין -12i20 12-15 מקורי147כןיונדאי

V5NA949101A17 - מקורי205כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס איתות למראה שמאל

V2K5945087J16 - מקורי695לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אור בלימה אחורי

מקורי1,068.97כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי ימין  לד עליון -980091068015

מקורי982כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס אחורי ימ' 980091608015-18

V5NA945207J(אולספייס) מקורי1,415.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס אחורי שמ' - 22



68474044AA18 - 'מקורי7,162.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס אחורי ימ

261651140R15 - (בכנף) מקורי130.36לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס צד קדמי שמאל

92402N700021 - 'מקורי2,341.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי ימ

260104CC1C15 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין X מקורי2,533.63לאניסאן

87624N900021 - מקורי240כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס איתות למראה ימין

57707AG95007-09 ש' 07-09שפם תחתון פנס אח' ימין B4 מקורי165לאסובארו

876142S200-10 פנס איתות למראה שמאלIX35 10-15 מקורי365כןיונדאי

84502FJ000LH=RH   -13  מקורי929לאסובארו אימפרזה 13-16פנס ערפל קדמי

מקורי620.96כןשברולט ספארק 15-18פנס איתות למראה ימין -15 (ח)95374907

92101B9300H4/H7 ש' 14-19פנס ראשי שמאל -14 2 נורות i10 מקורי1,977.00לאיונדאי

18253215D 11- 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי995.84לא

מקורי540.1כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס איתות למראה ימין - 11 (ח)95130428

92401B900014-16 'ש' 14-19פנס אחורי שמ i10 מקורי985לאיונדאי

92401F150019 - 'מקורי2,403.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ

26060HV00B17 - מקורי2,545.53כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי שמאל

V7L1941006B21 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,616.00לא15-22

מקורי124.14כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס תאורה פנימי קדמי - 820007323115

6351AH08 - 'מקורי1,032.99כןסיטרואן ג'אמפי 08-11פנס אחורי ימ

מקורי3,222.27לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס אחורי ימ' - 4267937317

מקורי11,646.52לאשברולט סילברדו 13-19פנס ראשי שמאל - 8438859215

924043X220(ח) ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ' - 14 i35 מקורי583כןיונדאי אלנטרה

26010BJ10A12 - ש' 12-21פנס ראשי ימין  NV 200 מקורי2,059.36לאניסאן

B00086348014 - ש' 14-18פנס ראשי ימין C-1 מקורי2,372.14לאסיטרואן

924023X220(ח) ש' 11-15פנס אחורי ימ' -14 i35 מקורי1,111.00כןיונדאי אלנטרה

42737706

 ACTIV) 20 - פנס ערפל קדמי שמאל

(Z20 - 'מקורי1,037.16לאשברולט טריילבלייזר ש

55112873AG(SPORT S) 18 - מקורי2,598.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ראשי שמאל

1520773CW 08- 'מקורי528.29לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס אחורי שמ

8118553A0021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל IS300 מקורי8,207.04לאלקסוס

85133096(LT) 22 - 'מקורי4,998.01לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי ימ

42607402V 15 - 'מקורי1,114.43לאשברולט ספארק 15-18פנס אחורי ימ

8301A07505-08 מקורי2,721.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פנס ראשי שמאל מושחר

261655JH0A18 - (בכנף) מקורי556.8לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס צד קדמי שמאל

מקורי6,489.65לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי ימין לד - 4264963017

924043Z30012- 'פנס אחורי ימ' פנCW/4D i40 12-15  מקורי699לאיונדאי

8355A00408-09 מקורי378לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי2,593.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס ראשי ימין -10 (ח)50520227

V8T0941699E(ח) ש' 09-16פנס ערפל קדמי שמאל -09 Q5 מקורי510לאאודי

מקורי4,130.60לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס אחורי שמ' חיצוני -705702790022

8337A13715- 'מקורי777כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ערפל אח' שמ

מקורי2,309.28לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ראשי ימין - 3142000413

715601J500(ח) פח משקף אח' ימין - 12i20 12-15 מקורי496.8כןיונדאי

68110047AF14 - 'מקורי5,259.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ' פנ

מקורי849.24לאפורד מונדאו ש' 08-12(ח) פנס אחורי ימ' -176749312

AL353HO5D 01- 5פנס ראשי שמאלD 01-04 'חליפי986.02לאהונדה סיוויק ש

AL353MI93-97 'חליפי86.02לאמיצובישי סופר לנסר ש' 93-97פנס איתות קד' שמ



AL357CI2D 06- 'חליפי486.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס אחורי ימ

AL364BM05-09 חליפי1,286.02לאב.מ.וו 120 ש' 05-12פנס ראשי ימין

AL367CI05-08 חליפי906.02לאסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פנס ראשי ימין

AL36DC18 - 'חליפי596.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי ימ

AL370MI00-02 חליפי536.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס אחורי שמ' תחתון במגן

AL371MIש' 89-96עדשה פנס אחורי ימין ללא ניקל L200 חליפי60.67לאמיצובישי

AL37BM11- ש' 11-12פנס ערפל קדמי שמאל X5 חליפי612.67לאב.מ.וו

AL37HY01-02 חליפי706.02לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03פנס ראשי שמאל

AL381MEפנס ראשי ימין 03-05 ללא ערפל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 00-

חליפי1,130.17לא05

AL383CI09 -  ש' 09-11פנס ראשי שמאל C-5 חליפי1,560.02לאסיטרואן

AL384MA99-01 'חליפי106.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס איתות קד' ימ

AL387FO13 - 'חליפי724.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL388HO(כיווןן חשמלי)חליפי1,586.02לאהונדה ג'אז ש' 09-11פנס ראשי ימין 09-10

AL389FO14- חליפי155.2לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס לוח זיהוי אחורי

AL393CI05 - (תחתון)  'ש' 05-10פנס אחורי שמ  C-4 חליפי456.02לאסיטרואן

AL394MA4D 99-01 'חליפי286.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס אחורי ימ

AL401HY12- 'פנס אחורי שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

חליפי806.02לא/סטישין

AL402TO92-97 'חליפי186.02כןטויוטה היילקס ש' 92-97פנס אחורי שמ

AL403HY11-13 'ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ i35 חליפי740.02לאיונדאי אלנטרה

AL412AUV 12 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל A3 חליפי2,106.02לאאודי

AL415CV09- חליפי2,860.02לאשברולט טראוורס 09-11פנס ראשי שמאל מושלם

AL416MIV 20 - חליפי1,806.02לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי שמאל

AL417MIV 20 - 'חליפי1,980.02כןמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי שמ

AL421MA03-05 'חליפי236.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי שמ

AL422HY12-(הודי) פנס ראשי ימיןi20 12-15 חליפי1,280.02לאיונדאי

AL423HY12- (הודי)פנס ראשי שמאלi20 12-15 חליפי1,280.02כןיונדאי

AL425ME08 - 'פנס אחורי ימ

מרצדס W221 קלאס S ש' 08-

חליפי2,608.02לא13

AL426HY11- חליפי219לארשימת מקטים מבוטליםמחזיר אור במגן אחורי ימין

AL42FO11- מחזיר אור במגן אחורי שמאל

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי168.02כן

AL431MA04 - 5פנס ראשי ימיןD 04-08 'חליפי716.02לאמאזדה  3 ש

AL432ME08 - חליפי1,956.02לאמרצדס 204  ש' 08-11פנס ראשי שמאל

AL434MA03-05 'חליפי206.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס אחורי ימ

GJ6A515L0B03- מקורי103.22לאמאזדה 6 ש' 03-07מחזיר אור במגן אחורי ימין

מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819200209013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי212.6לא15

8301B63508- פנס ראשי שמאל הלוגן

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי4,736.02לא

8355A04908- מקורי307כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

8355A05008- מקורי307לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

8341A11008- 'מקורי347כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס לוח זיהוי אח

92208N7100(ELITE) 21 - מקורי6,176.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס תאורת יום ימין

מקורי1,481.13לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי שמ' חיצוני סטיישן -12 (ח)1767496

8301B32908- (קסנון) מקורי5,382.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי שמאל

92207J9500(חשמלי) מקורי3,501.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס תאורת יום שמאל - 21

92401GI10021 - 'ש' - 21פנס אחורי שמ EV 5 מקורי4,860.00כןיונדאי איוניק



92102J9500(חשמלי) מקורי5,943.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי ימין - 21

8351A06813- מקורי699כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס איתות למראה ימין

8351A09913- מקורי699כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס איתות למראה שמאל

8301C19713- מקורי2,910.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ראשי שמאל

8324A014-13 פנס ערפל קדמי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,279.00כן16

מקורי357.14כןטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי ימ' פנ'-11 (ח)8158005130

92102F210016- מקורי3,223.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי ימין לד

68458942AE21 - 'מקורי2,939.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ' פנ

MN13387004- מקורי270לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07מחזיר אור במגן אחורי ימין

92402F200016- מקורי1,494.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי ימין חיצוני

92403F201016- מקורי727כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי שמאל פנימי

1785514CW -11 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,047.55לא

8301B79005-מקורי2,188.00כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פנס ראשי ימין חשמלי ניקל

מקורי1,782.43לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ראשי שמאל -11 (ח)9678393180

92102B9000H4 1 ש' 14-19פנס ראשי ימין - 14 נורה i10 מקורי1,736.00כןיונדאי

KD5369182B12-14 ש' 12-16פנס איתות למראה שמאל CX-5 מקורי129.89לאמאזדה

265509473R21 - 'מקורי1,148.13לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

92102AA160(LIMTED) 21 - מקורי5,858.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס ראשי ימין

6351LN(ח) מקורי245.47כןפיג'ו 508 ש' 11-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -11

92208G200016-18 מקורי2,811.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין לד

DN5651150C10- '4פנס אחורי ימD 10-14 'מקורי696.62לאמאזדה 2 ש

71121TARG0015-17 מקורי1,385.97כןהונדה ג'אז ש' 15-19סורג קדמי

86561B250017 - מקורי599.1לאקאיה סול ש' 14-18סורג קדמי

62310HV32A17 - מקורי2,588.28כןניסאן קשקאי ש' 14-20סורג קדמי עם ניקל

263984M400(ח) R=L 01-03 מקורי22.57כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03קליפס סורג חזית

71121TS4T5015 - 4סורג קדמיD 12-17 'מקורי3,025.28כןהונדה סיווק ש

מקורי3,187.14לאלקסוס  RX ש' 08-22מסגרת ניקל לסורג קדמי - 531214813016

71129TEDT0117 - 5קישוט שמאל לסורג קדמיD 17-22 'מקורי660.55לאהונדה סיווק ש

26130BG01A06-11 מקורי296.9לאניסאן מיקרה ש' 06-11פנס איתות לסורג ימין

V83A805607A19 - (לפנס) ש' - 19שפם שמאל תחתון לסורג Q3 מקורי449לאאודי

62322EM30A(ח) 4/5סורג פנימי עליון -08D 08-11 'מקורי1,726.34כןניסאן טידה ש

71121SMGE61(ח) 5/3סורג קדמי- 09-12D 06-12 'מקורי4,445.44כןהונדה סיוויק ש

62310BH00H10- מקורי1,128.38לאניסאן נוט ש' 07-13סורג קדמי

623103HN0A13- מקורי750.27לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סורג קדמי + ניקל

71121TEZT9018 - 4סורג קדמיD -18 'מקורי2,596.50כןהונדה סיווק ש

71122T5LT8018 - מקורי1,356.84לאהונדה ג'אז ש' 15-19קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי

V8W0807081F20- ש' - 20כיסוי עליון לסורג קדמי A4 מקורי559לאאודי

V82A853651A9B919 - ש' - 19סורג קדמי A1 מקורי3,800.00לאאודי

620786CA0A19 - מקורי451.62לאניסאן אלטימה ש' - 19כיסוי עליון לסורג קדמי

7CV96GXHAB21 - מקורי507לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22סורג קדמי רשת

623226UA0A21 - מקורי562.87כןניסאן קשקאי ש' - 21כיסוי עליון לסורג קדמי

214216UA0A21 - מקורי3,854.14כןניסאן קשקאי ש' - 21תריס לסורג קדמי

95137797

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס)  08-

מקורי41.2כןשברולט קרוז 1208-20 (ח)

1361266080

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) -12 

מקורי64כןפיאט קובו ש' 12-17(ח)

מקורי4,249.56לאלקסוס CT200H ש' 11-19סורג קדמי - 531117608018



6402A30114 -19 (ניקל) מקורי685לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22סורג קדמי

7450A638(היברידי) מקורי5,103.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20סורג קדמי - 18

מקורי77.52כןפורד פוקוס ש' 08-11(ח) כיסוי מרזב (בגג) -133964708

A177880570319 - ש' -19סורג קדמי A קלאס W177 מקורי6,267.59לאמרצדס

95078756

סורג מגן קדמי מרכזי בצבע שחור עם 

מקורי896.03כןשברולט ספארק 11-15מסגרת ניקל -13

V1S080593212-(לפנס) מקורי133לאסקודה סיטיגו 12-18שפם ימין תחתון לסורג

V7E08536539B910-מקורי620לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12סורג קדמי

42687998

סט סורג קדמי מרכזי + סורג עליון + 

מקורי4,456.54לאשברולט ספארק - 19מסגרת ניקל - 19

A2058880260998214-21 קישוט ניקל לסורג קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,295.74לא14-21

92406A920015-17 מקורי141.3לאקאיה קרניבל ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

8301D48120 - ש' - 20פנס ראשי שמאל ASX מקורי5,939.00כןמיצובישי

V6J1941021J

פנס ראשי שמאל (עם נורה אחת) 12-

מקורי1,560.00לאסיאט איביזה  ש' 1409-16

92420P200021 - 'מקורי2,658.60כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס אחורי ימ

מקורי376.76לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314740020816

8118542B41(חשמלי) ש' - 19פנס ראשי שמאל - 21 RAV-4 מקורי7,372.65לאטויוטה

8.16E+16517 - 'מקורי3,070.57לאטויוטה היילנדר 15-20פנס אחורי ימ

815900DB5021 - 'מקורי3,232.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

V57B941017D18 - מקורי4,138.00לאסקודה קארוק 18-21פנס ראשי שמאל לד ערום

92102G640021 - פנס ראשי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,585.60לא

92201D450018 - מקורי761.5כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל

92501G900021 - מקורי65.2כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס לוח זיהוי אחורי שמאל

V4L094509509- ש' 08-14פנס אח' שמאל תחתון במגן Q7 מקורי1,479.00לאאודי

מקורי1,383.65לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ערפל קדמי שמאל - 6317741252718

811700H24022 - ש' - 22פנס ראשי שמאל X מקורי2,505.88לאטויוטה אייגו

92406R200022 - 'מקורי469.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל אח' ימ

815600DE20V 21 - 'מקורי3,922.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס אחורי שמ

92403R200022 - 'מקורי5,980.80לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי שמ' פנ

92402R210022 - 'מקורי5,664.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי ימ

92202A270013 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימיןD מקורי812.1לאקאיה סיד

81150YP082(סהרה) מקורי9,883.97לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי שמאל - 20

V5F1941005B12-16 מקורי1,429.00לאסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי שמאל

V5JB94101713-16 מקורי959לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ראשי שמאל

3567168K10M09-11 'מקורי517.1לאסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס אחורי שמ

מקורי2,309.06לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמ' פנ' - 815904707019

8159116020(ACTIVE) 22 - 'מקורי4,385.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס אחורי שמ' פנ

מקורי2,036.31לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22פנס אחורי שמ' - 117906370013

מקורי7,711.29לאטויוטה BZ4X ש' - 22פנס אחורי פנ' מרכזי - 815814218022

8111016840

פנס ראשי ימין - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי11,151.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

V82A94177319 - ש' - 19פנס ראשי שמאל A1 מקורי10,626.00לאאודי

מקורי376.76לאב.מ.וו X3 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6325735220917

260105FA4A20 - מקורי3,553.82כןניסאן מיקרה - 20פנס ראשי ימין

261608080R(ח) V 09 - 4פנס איתות למראה ימיןD 09-15 'מקורי132.32כןרנו פלואנס ש



מקורי193.55כןטויטה אוריס ש' 07-09פנס לוח זיהוי אח' 07-09 (ח)8127130291

מקורי2,992.95לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל לד - 6317808997919

מקורי298.77לאאופל מוקה X ש' 17-20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 4250303117

מקורי2,007.84לאפיג'ו 508 ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל - 163803788019

V5G0945106CGTI 17 - מקורי169לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

1674563280V 19 - מקורי7,269.45כןפיג'ו 508 ש' - 19פנס ראשי שמאל

מקורי4,680.70כןפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי ימין - 167588948021

33900SLEJ5115 - ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימין HRV מקורי1,421.37לאהונדה

33101SJDG7106-09 ש' 06-09פנס ראשי ימין FR-V מקורי2,750.11כןהונדה

81560B402006-09 'מקורי1,059.10לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס אחורי שמ

33151SJDG7106-09 ש' 06-09פנס ראשי שמאל FR-V מקורי2,750.11לאהונדה

V5JH945097B9B917 - מקורי478לאסקודה ראפיד ש' 13-18אור בולם דלת תא מטען

מקורי4,333.13לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל - 6317743378719

84262932V 13 - מקורי5,416.20לאשברולט טראוורס 13-16פנס ראשי ימין

81920B401006-09 מקורי95.7לאדייהטסו טריוס ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל

265901HA0B11-12  מקורי694.2לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס בלימה מרכזי

34150TLAT0119 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ CR-V מקורי1,742.55לאהונדה

92401L510020 - 'מקורי4,542.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס אחורי שמ

260106128R10 - 3/5פנס ראשי ימיןD/CW 10-16 'מקורי1,445.01לארנו מגאן ש

V57694177420 - מקורי3,127.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי ימין

V5E9945112B17 - (סטיישן) 'מקורי1,336.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי ימ

92303A2000

פנס איתות בכנף קד' שמ' 5D/SW ש -

מקורי125.3כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

מקורי464.15לאאופל אדם 3D ש' 14-17פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 1335458014

812700D01103-06 'מקורי321.27לאטויוטה יאריס ש' 03-06פנס לוח זיהוי אח

V83A945105A19 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל Q3 מקורי73לאאודי

מקורי1,123.36לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' 95393942-08

260605375R09-10 מקורי1,387.10כןרנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי שמאל

92404A230013-5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' סטיישןD מקורי1,341.60כןקאיה סיד

63117469777(SPORT) 20 - מקורי10,526.03לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס ראשי שמאל לד

מקורי1,545.45כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס אחורי ימ' פנ' - 981693198019

מקורי1,478.27כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס ראשי ימין לד - 983480438019

34100S0A013(ח) מקורי169.78כןהונדה אקורד ש' 03-08פנס לוח זיהוי אח' 03-07

V2G094910219 - ש' - 19פנס איתות למראה ימין A1 מקורי210לאאודי

V6JB94101613 - מקורי1,410.00כןסיאט טולדו ש' 13-18פנס ראשי ימין

84751VA00018 - ש' - 18פנס אור בלם בדלת תא מטען XV מקורי957לאסובארו

מקורי12,021.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22פנס ראשי ימין - 811054279022

92406DB00022- 'מקורי603.1לאקאיה נירו פלוס - 22פנס ערפל אח' ימ

מקורי13,981.31לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי שמאל - 6311722522909

8983287875( +S , S+, LS) 21 - מקורי2,576.77לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי ימין

A117906780017 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי11,318.67לא13-19

92405DB01022- 'מקורי723.8לאקאיה נירו פלוס - 22פנס ערפל אח' שמ

V82A945092A19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ A1 מקורי1,420.00לאאודי

מקורי1,400.00לאפיאט 500X ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימין - 5196591815

84001FJ61016 - ש' 12-17פנס ראשי שמאל קסנון XV מקורי5,279.00לאסובארו

92101AT00023 - מקורי7,693.70לאקאיה נירו 16-23פנס ראשי שמאל

92409R032021 - מקורי6,505.50לאקאיה קרניבל ש' - 21פנס אחורי מרכזי

261605FA0A20 - מקורי352.4כןניסאן מיקרה - 20פנס איתות למראה ימין

84912FJ37116 - 'ש' 12-17פנס אחורי שמ XV מקורי777לאסובארו



92102G2001T2S(פרימיום) מקורי5,183.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין - 19

924332K000(ח) מקורי189.6כןקאיה סול ש' 10-11מסגרת לפנס אחורי שמ' -10

V5F9945105C14 - מקורי66כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3512051K0009-12 'מקורי2,542.00לאסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי ימין חש

V4KE945091D19 - 'מקורי3,596.00לאאודי אי-טרון - 19פנס אחורי שמ

מקורי3,988.68לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס אחורי שמ' - 6321944806919

92101G2200(סופרים) מקורי4,858.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל לד - 19

V1K894302110- 'מקורי113כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס לוח זיהוי אח

מקורי2,627.23לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי שמאל -9551068911

V576941006A16-19 מקורי1,673.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ראשי ימין

92402G2200(סופרים) מקורי1,193.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' לד - 19

8301D455 20 - מקורי5,919.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס ראשי שמאל לד

V5E5945311A13- 'מקורי66כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי צד פנס אח' שמ

3591055G00(ח) 4D 08-11 '4/5פנס לוח זיהוי אחD 08-14 'ש SX4  מקורי306.7לאסוזוקי

V2K1945096T(1 דלת מטען ) מקורי1,046.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 16

600592000I21 - 'ש' - 21פנס אחורי שמ S מקורי1,336.21לאטסלה מודל

V4M0941774C17-19 ש' 15-21פנס ראשי ימין Q7 מקורי21,962.00לאאודי

מקורי1,507.95לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' פנ' לד - 6321721731313

DHN350350A20 - 4בטנה לכנף אח' שמאלD/5D 15-21 'מקורי151.32כןמאזדה 2 ש

98168322XT19 - 'איירקרוס - 19פס קישוט לכנף אח' ימ C-5 מקורי1,366.43כןסיטרואן

868411J000(ח) מגן בוץ אחורי שמאל -09i20 09-12 מקורי172.2כןיונדאי

8.78E+0515 - 'מקורי12.2לאקאיה קרניבל ש' 15-20קליפס לקשת לכנף אח' ימ

מקורי5,455.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף אח' שמ' - 19 (יבוא מקביל)6160202680

BCYH4241119 - 4/5דלתית מיכל דלקD -19 'מקורי513.37לאמאזדה 3 ש

86822G550019 - מקורי1,277.80כןקאיה נירו 16-23בטנה לכנף אח' ימין

86821G2000

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי821כןיונדאי איוניק ש' 16-20 16

52591023905D 19 - 5בטנה לכנף אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי1,295.69כןטויוטה קורולה ש

V8P0810172K(ח) ש' 09-11בטנה לכנף אח' שמאל -09 A3 מקורי706לאאודי

8530CQ(ח) ש' 10-16בטנה לכנף אח' ימין  - 10 C-3 מקורי470.37כןסיטרואן

760302867R18 - 'מקורי13,353.70לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף אח' ימ

B5J681097108- מקורי249כןסקודה פביה ש' 08-14בטנה לכנף אח' שמאל

76748EM00A(ח) 5D 08- 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 08-11 'מקורי261.32כןניסאן טידה ש

מקורי1,041.51לאוולוו XC90 ש' 15-22פס קישוט לכנף אח' ימ' - 3984997515

97530G200016 - מקורי237לאיונדאי איוניק ש' 16-20תריס איוורור בכנף אחורית שמאל

81590G500016 - מקורי330.6לאקאיה נירו 16-23מנעול חשמלי לדלתית מיכל דלק

86821A270016-5 שD 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאלD מקורי860לאקאיה סיד

8981019465V 12 - מקורי289.12לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20בטנה לכנף אח' שמאל

86672C500015 - מקורי85.2כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך ימין לכנף אחורית

87742J9500PGY18 - 'מקורי628כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' ימ

71504G4C0018 - 'כנף אח' ימi30 - 18 מקורי3,893.00כןיונדאי

86821F2800

בטנה לכנף אח' שמאל (חלק אחורי) - 

מקורי552כןיונדאי אלנטרה ש' 1919-20

6290360070

תריס איוורור בכנף אחורית ימין = 

שמאל - 14

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי530.27לא21

86822F280019 - (חלק אחורי) מקורי236כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20בטנה לכנף אח' ימין

8981019455V 12 - מקורי289.12כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20בטנה לכנף אח' ימין

מקורי3,723.23כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18כנף אח' ימ' -13 (ח)13393779



7.51E+35

פס קישוט לכנף אחורי ימין (חלק אחורי) 

מקורי522.64כןטויוטה היילנדר - 21- 21

6563202200V 19 - 4מגן בוץ אחורי שמאלD 19 - 'מקורי212.86כןטויוטה קורולה ש

מקורי6,652.34כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18כנף אח' שמ' -13 (ח)13442122

71503J9C0018 - 'מקורי5,938.00כןיונדאי קונה ש' - 18כנף אח' שמ

61611KK010(סהרה) מקורי6,386.70כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף אח' ימ' - 20

דלתית מיכל דלק -9598717308

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי124.58כן

788306650R15 - מקורי531.8כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלתית מיכל דלק

61612KK010(סהרה) מקורי6,386.70כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף אח' שמ' - 20

86822H600019-20 מקורי736כןיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' ימין

86821H600019-20 מקורי355כןיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' שמאל

69513D900016 - מקורי347לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בית דלתית מיכל דלק

97510F2000

תריס איוורור בכנף אחורית ימין = 

מקורי134.6כןקאיה נירו 16-23שמאל - 19

69511P200021 - מקורי324.2לאקאיה סורנטו ש' - 21דלתית מיכל דלק

69510K200020 - מקורי275לאיונדאי וניו - 20דלתית מיכל דלק

77350K201021 - מקורי576.45כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21דלתית מיכל דלק

525910H01115 - מקורי721.17כןטויוטה אייגו ש' 15-21בטנה לכנף אחורי ימין

86822G6BA021 - בטנה לכנף אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי87.1לא

616020H03022 - 'ש' - 22כנף אח' שמ X מקורי7,211.13לאטויוטה אייגו

63910TL0G00ZZ(ח) מקורי498.94כןהונדה אקורד ש' 08-11דלתית מיכל דלק -08

656370F010(ח) מקורי1,026.98כןטויוטה וורסו 09-12בטנה לכנף אח' ימין 09-11

86821R200022 - מקורי817.2כןקאיה ספורטג' ש' 22-23בטנה לכנף אח' שמאל

87742R210022 - 'מקורי549.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף אח' ימ

868400X000(ח) ש' 08-14בטנה לכנף אח' ימין 08-09 i10 מקורי1,234.00כןיונדאי

מקורי8,116.73לאאופל מוקה ש' - 21כנף אח' שמ' - 167940158021

מקורי1,899.86לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קשת לכנף אח' שמ' - 756061601022

87741R2000(URBAN) 22 - 'מקורי915.5לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף אח' שמ

87810G2100

קישוט שמשה אחורית מעל כנף 

מקורי484כןיונדאי איוניק ש' 16-20אחורית שמאל - 16

81590B900014 - ש' 14-19כבל דלתית מילוי דלק i10 מקורי241לאיונדאי

81595D750019 - מקורי352לאיונדאי טוסון ש' 15-20בית דלתית מילוי דלק

87741S1000CA19 - 'מקורי501לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לכנף אח' שמ

86822S150021 - מקורי2,270.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

767490284R15- מקורי610.68כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18בטנה לכנף אח' שמאל

97510C890021 - תריס לכנף אחורי ימיןi20 - 21 מקורי116לאיונדאי

מקורי119.38לאאופל מריבה ש' 14-15תריס לכנף אח' ימין - 2278817714

מקורי2,075.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14בטנה לכנף אח' שמאל -10 (ח)50509471

מקורי485.8לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22קשת לכנף אח' שמ' - 504901940022

מקורי178.23לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ' - 1064689421

86821N700021 - מקורי1,604.00כןיונדאי טוסון ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

695101W200(ח) 5דלתית מיכל דלק -12D 12-16 'מקורי332.6כןקאיה ריו ש

87742GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ EV 5 מקורי554לאיונדאי איוניק

715041WC20(ח) 5כנף אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי1,771.20כןקאיה ריו ש

69511Q000021 - דלתית מיכל דלקi20 - 21 מקורי457לאיונדאי

87742K201020 - 'מקורי412לאיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

V8U08538184U812-'ש' 11-18קשת לכנף אח' ימ Q3 מקורי1,023.00לאאודי

86822Q040022 - מקורי894לאיונדאי באיון ש' - 22בטנה לכנף אח' ימין

71504G2C0119 - 'מקורי4,923.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20כנף אח' ימ



87711S2AA021 - 'מקורי5,500.15לאיונדאי סנטה פה ש' - 21קשת לכנף אח' שמ

87741K201020 - 'מקורי412לאיונדאי וניו - 20קשת לכנף אח' שמ

תריס איוורור בכנף אח' שמאל -11 (ח)1706176

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי345.39כן

V5JA810969B13- מקורי862כןסקודה ראפיד ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל

715032LA20(ח) C/W 08- '(סטישין)09-12כנף אח' שמ CW i30 מקורי1,745.01לאיונדאי

מקורי15,645.38לאב.מ.וו 120 ש' - 20כנף אח' ימ' - 4121949844820

766305601R15-17 מקורי3,245.76לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' ימין

מקורי596.4לאלקסוס CT200H ש' 11-19בטנה לכנף אח' שמאל - 656387601111

מקורי2,201.32לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט ארוך לדופן אמצעית ימין -185448514

בטנה לכנף אח' שמאל -4D/5D 11 (ח)1852052

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי917.93כן

868212S00010-13 בטנה לכנף אח' שמאלIX35 10-15 מקורי1,572.00לאיונדאי

8533GJ11- מקורי466.09לאפיג'ו 508 ש' 11-18בטנה לכנף אח' שמאל

6411175K10P31(ח) 4D 08- '4/5כנף אח' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי3,568.10כןסוזוקי

V5N0809857DGRU08-11 מקורי729לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10דלתית מיכל דלק

6411180J50P31(ח) 5D 08- '4/5כנף אח' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי5,138.20כןסוזוקי

7420A113HA(ח) פס קישוט לכנף אח' שמ' -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי789כן15

7551156K005D 08- 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי1,229.00כןסוזוקי

מקורי165.9כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15מגן בוץ אחורי ימין -09 (ח)7711426789

V6F9853377D3Q718 - מקורי961כןסיאט ארונה ש' - 18קישוט עליון לכנף אחורית שמאל

7551175K004D 08- 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי971.2לאסוזוקי

V80A853817AGRU17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ Q5 מקורי2,074.00לאאודי

מקורי320.77כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' שמאל -CW 13 (ח)95102063

10395320

פס קישוט לכנף אח' ימ' (על הדלת) - 

מקורי154.13לאאם ג'י EHS ש' - 2121

715042SC0010- 'כנף אח' ימIX35 10-15 מקורי2,807.00לאיונדאי

V6F9809905FGRU18 - מקורי263לאסיאט ארונה ש' - 18דלתית מיכל דלק

91112FL14018 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף אח' ימ XV מקורי1,790.00לאסובארו

7565360021B003-07 (ארוך) 'פס קישוט לכנף אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי2,238.00לא08

V1T0809857FGRU(ח) מקורי812כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10דלתית מיכל דלק 06-10

8533G5(ח) פיקסו ש' 10-18בטנה לכנף אח' ימין -10 C-3 מקורי398.39כןסיטרואן

767460009R(ח) מקורי183.23כןרנו לטיטיוד ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין -13

868213K500(ח) מקורי278.25כןיונדאי סונטה ש' 06-09בטנה לכנף אח' שמאל 08-09

5370B00413- מקורי567לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן בוץ אחורי ימין

V5FF853817D9DG21 - 'מקורי682כןקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

629300D01007-11 'מקורי447.5כןטויוטה יאריס ש' 07-11תריס אוורור לכנף אח

8525RC09- 'מקורי11,737.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף אח' שמ

788604CE1A15 - טרייל ש' 15-23קשת לכנף אחורית ימין X מקורי1,181.66לאניסאן

V4KE853818AGRU19 - 'מקורי1,365.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לכנף אח' ימ

75450SDET0012- 'מקורי505.22לאהונדה אקורד ש' 12-15תריס כנף אח

5940A195(ח) דלתית מיכל דלק -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי397כן16

מקורי5,423.62לאפג'ו 308 ש' 14-20כנף אח' ימ' -161009598014

V5FA809605B20 - 'מקורי3,050.00לאסיאט לאון ש' - 20כנף אח' שמ

91112SJ35019 - 'מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף אח' שמ

86841A620012 - מגן בוץ אחורי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי307לא/סטישין



מקורי101לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס איוורור בכנף אחורית ימין - 975101720015

מקורי5,423.62לאפג'ו 308 ש' 14-20כנף אח' שמ' -161009608014

6485063J11000(ח) מקורי355כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10דלתית מיכל דלק 06-10

מקורי187.99לאשברולט טראקס ש' 13-16קשת לכנף אח' ימ' -9529824213

BN8V42410E(ח) 4דלתית מיכל דלק 04-08D 04-09 'מקורי290כןמאזדה 3 ש

7733079J005D 11- 4/5תריס אוורור כנף אחוריתD 08-14 'ש SX4  מקורי229.3לאסוזוקי

V2K5809844E(ח) מקורי5,218.00כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15כנף אח' ימ' -10

7726055L005PK5D 11- '4/5קשת לכנף אח' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי783כןסוזוקי

7560560010B2(ח) פס קישוט לכנף אח' ימ' 99-02

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

מקורי2,432.10לא02

74552T1GG00(ח) ש' 13-18בטנה לכנף אחורי ימין -13 CR-V מקורי961.52כןהונדה

C00151920E(ח) מקורי219.86כןמאזדה 6 ש' 03-07תריס אוורור כנף אח' שמ'  03-07

8580AA14- ש' 14-16תריס לכנף אחורי C-4 מקורי213.87לאסיטרואן פיקסו

59122SJ01019 - מקורי666לאסובארו פורסטר - 19בטנה לכנף אח' שמאל

V6V0819465B

תריס אוורור פנימי לכנף אחורית ימין - 

מקורי317כןסקודה יטי 1414-18

מקורי2,289.76לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פס קישוט לכנף אח' שמ' - 5177731983315

A205820016414 - פנס אחורי שמ' לד

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,616.07כן14-21

מקורי11,931.62לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי ימין - 6311849615619

מקורי11,931.62לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי שמאל - 6311849615519

92405D351019 - מקורי285כןיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר אור פנימי שמאל במטען

265506PA5A20 - 'מקורי575.55לאניסאן ג'וק - 20פנס אחורי ימ' פנ

265556PA6A20 - 'מקורי636.17כןניסאן ג'וק - 20פנס אחורי שמ' פנ

A9109068100V 19 - מקורי9,265.88לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי שמאל

52078933V 16 - 'מקורי752לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי שמ

A213906280619 - פנס ראשי ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי24,845.34לאמרצדס

V3T1941017H14- מקורי5,974.00לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס ראשי שמאל

8315A05320 - מקורי2,038.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי שמאל

V6F1941006D17 - מקורי1,331.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי ימין

V3AE945093J11- 'מקורי735לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס אחורי שמ' פנ

261608990AL=R 11- מקורי225.77לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס צד בכנף

מקורי34,564.30לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי ימין לד - 6311740870416

V6F1941005D17 - מקורי1,331.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי שמאל

8330B210V 20 - 'מקורי2,412.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי ימ

מקורי14,961.07לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס ראשי שמאל - 6311944809520

84501SJ00019 - מקורי2,499.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ערפל קדמי ימין

מקורי10,017.41לאב.מ.וו 200 ש' - 20פנס ראשי ימין - 6311944959420

924062W80016 - 'מקורי685לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ערפל אח' ימ

260101715R13-17 מקורי1,563.85לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי ימין

מקורי1,179.92לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' -2587019413

924022W50016 - מקורי1,423.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני ימין

A156906760017 - פנס ראשי ימין לד

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי17,875.78לא14-18

8330B211V 20 - 'מקורי2,412.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי שמ

261604623R13- מקורי222לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס איתות למראה ימין

52140036(ICON , 1+ּ3 )  21 - מקורי3,011.00כןפיאט 500 ש' - 21פנס ראשי שמאל

265504FA0B(חשמלי) ש' 12-21פנס אחורי ימ' - 20  NV 200 מקורי1,049.62לאניסאן

924151Y00011-14(לא מושלם) '5פנס ערפל אח' שמD 11-16 מקורי303.3כןקאיה פיקנטו



265406CA0A19 - 'מקורי889.65לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ

V6F094510617 - מקורי63כןסיאט איביזה  ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

3591062R1020 - 'מקורי171.7לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס לוח זיהוי אח

V6V194101515-17 מקורי783כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל

מקורי895.64לאלקסוס IS250 ש' 08-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819205305115

9210159501V 17 - פנס ראשי שמאלH350 17-18 מקורי3,524.00כןיונדאי

265500812R(ח) מקורי502.85כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ' פנ' -13

V6V094910215- מקורי190כןסקודה פביה ש' 15-21פנס איתות למראה ימין

261606LA1A20 - מקורי179.86כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס איתות למראה ימין

84501SJ01019 - מקורי2,499.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ערפל קדמי שמאל

265556LB5A20 - 'מקורי1,148.64כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

A205906460319 - 'פנס אחורי ימ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,952.88לא14-21

מקורי2,852.36לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי שמאל - 18 (ח)9822690480

מקורי946.77לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אור יום לד ימין = שמאל - 981266228012

A247906590019 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,134.04לא19

42582879V 15 - מקורי493.47כןשברולט ספארק 15-18פנס ערפל קדמי ימין

87614K7000

פנס איתות למראה שמאל - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי464כןיונדאי

V6J4945095L14 - מקורי1,241.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ' לד מושחר

3567064R0017 - קרוסאובר 17-21פנס אחורי שמ' לד SX4 מקורי1,990.10כןסוזוקי

26120BV81A15 - מקורי2,540.92לאניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי ימין עליון

84001AL04015 - ש' 15-18פנס ראשי ימין B4 מקורי3,900.00כןסובארו

V8V0941699B4D 13 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי שמאל A3 מקורי1,078.00לאאודי

924041W015(ח) 4פנס אחורי ימ' פנ' -12D 12-16 'מקורי802.7כןקאיה ריו ש

8321A82121 - מקורי2,591.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי2,114.64כןאופל אסטרה ש' 16-19פנס ראשי שמאל -1348896916

84002FL12018 - ש' - 18פנס ראשי ימין קסנון מפואר XV מקורי5,402.00לאסובארו

מקורי119לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09שפם תחתון פנס אח' ימ' 525624203107-08

מקורי1,622.21לאב.מ.וו X2 ש' 18-פנס ערפל קדמי שמאל - 6317744480518

923023A51001- 'מקורי243לאיונדאי טראג'ט ש' 01-05פנס איתות קד' ימ

84002SJ650(ספורט) מקורי9,200.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל - 22

8334A15920 - מקורי868לאמיצובישי טרייטון - 20פנס בלימה לדלת תא מטען

מקורי695.38לאאופל קרוסלנד X - 18פנס אחורי שמ' פנ' - 3913752318

A156906320014-17 ש' 13-19פנס ראשי ימין GLA X156 מקורי9,743.80לאמרצדס

33150T7AG3119 - ש' - 19פנס ראשי שמאל HRV מקורי6,995.68כןהונדה

261508995C20 - מקורי3,646.36לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

V3T1941015F15-17 מקורי1,662.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי שמאל

86631FJ02012- 'ש' 12-17מיכל למתיז מים שמשה קד XV מקורי525כןסובארו

V65781332019 - מקורי307כןסקודה סקאלה - 19פח משקף אח' ימין

V6V6863459A9B915 - מקורי154לאסקודה פביה ש' 15-21כיסוי נוי לפח אחורי

מקורי493.89כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853557101106

פח אחורי פנימי -08 (ח)96533734

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי540.75כן

6.43E+09(ח) מקורי355.36כןפיג'ו 407 ש' 05-10מיכל למתיז מים שמשה קד' 05-08

V6F0813303E17 - מקורי987כןסיאט איביזה  ש' 17-22פח אחורי

8535533200V 18 - 'מקורי752.2לאטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

52401AL0209P(ח) ש' 15-18פח אחורי -15 B4 מקורי2,279.00לאסובארו



86631XA01A

מיכל למתיז מים שמשה קד'- 08-11 

מקורי483כןסובארו B9 ש' 08-11(ח)

5838702190C113 - כיסוי נוי לפח אחורי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,511.99כן15

מקורי1,515.05כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פח אחורי פנימי -5D 11 (ח)95911398

מקורי336.01לארנו קנגו 09-18מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד' -820019441409

58307K005120 - מקורי4,185.85כןטויוטה יאריס ש' - 20פח אחורי

מקורי422.68לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19צינור מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853010219219

מקורי103.29כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פח אחורי תחתון -4D 11 (ח)96952413

6431L208-09 'מקורי802.94לאפג'ו 308 08-13מיכל למתיז מים שמשה קד

852486666R(ח) מקורי1,347.42כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פח אחורי חיצוני -13

6431N210- 'מקורי907.56לאפיג'ו 3008 10-16מיכל למתיז מים שמשה קד

691001W210(ח) 5פח אחורי פנימי תחתון -12D 12-16 'מקורי1,533.90כןקאיה ריו ש

V5E581330917 - מקורי237כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פח אחורי עליון

7243EW(ח) מקורי1,658.59כןפיג'ו 5008 10-16פח אחורי פנימי -11

6431Q7(ח) מקורי1,126.83כןפיג'ו 508 ש' 11-18מיכל למתיז מים שמשה קד' -11

289101185R

 3D 13- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי583.63כןרנו מגאן ש' 3/5D/CW 10-16(ח)

5281A237(ח) פח אחורי פנימי 08-15

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי3,120.19כן

8260A45018 - 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי685כן21

מקורי2,836.53כןסיטרואן קקטוס 15-20פח אחורי פנימי -15 (ח)1611204880

מקורי2,797.75כןפיג'ו 301 ש' 13-18פח אחורי פנימי -13 (ח)1608357780

13250356

מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד' -12 

מקורי977.97כןשברולט קרוז 08-20(ח)

V1K695565109- 'מקורי416כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד

289100179R18 - 'מקורי484.68לארנו קפצ'ור ש'  13-22מיכל למתיז מים שמשה קד

66100SEAE00ZZ(ח) מקורי1,569.12כןהונדה אקורד ש' 03-08פח אחורי פנימי 03-07

V1ST853653B9B9

סורג קדמי ללא הכנה למסגרת ניקל 12-

מקורי182כןסקודה סיטיגו 1712-18 (ח)

מקורי6,050.56לאלקסוס NX ש' 15-23קישוט תחתון לסורג קדמי - 531227803018

V575853654C9B916-19 מקורי1,174.00לאסיאט אטקה ש' 16-21סורג קדמי

623103VU0A14- מקורי1,769.50כןניסאן נוט ש' 14-17סורג קדמי

A205888002314 - סורג קדמי

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי899.19לא14-21

מקורי532.06לאשברולט אורלנדו ש' 12-18סורג קדמי תחתון שחור -9503203112

מקורי3,684.93לאלקסוס ES ש' 15-18מסגרת ניקל לסורג קדמי - 531213308015

מקורי540.03לאשברולט אימפלה ש' 13-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 2316420713

V3T0807183A14- (לפנס) מקורי94לאסקודה סופרב ש' 13-15שפם שמאל תחתון לסורג

מקורי1,803.31לאשברולט קרוז 08-20סורג קדמי - 4233335815

מקורי2,532.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21סורג קדמי -73563024314

מקורי3,107.67לאלקסוס  RX ש' 08-22מסגרת ניקל לסורג קדמי - 531214817020

7804N1מקורי897.39כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סורג קדמי -04 פרטנר

863502K500(ח) מקורי746כןקאיה סול ש' 12-13סורג קדמי -12

מקורי5,053.12לאלקסוס  RX ש' 08-22קישוט ניקל תחתון לסורג קדמי - 531224810020

V3T0853607B2ZZ14- מקורי931כןסקודה סופרב ש' 13-15מסגרת קישוט סורג קדמי

מקורי66לאפיאט טיפו ש' 16-18שפם ימין תחתון לסורג (לפנס) - 5198451216



V5F0854643F2ZZ17 - מקורי1,234.00כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת ניקל לסורג קדמי

863503X00011-13 ש' 11-15סורג קדמי + ניקל + סמל i35 מקורי437לאיונדאי אלנטרה

מקורי3,561.90לאלקסוס NX ש' 15-23מסגרת ניקל לסורג קדמי 531217805015-17

מקורי950כןטויוטה אוריס ש' 15-18סורג קדמי פנימי -531140238015

מקורי697.55כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט ניקל ימין לסורג קדמי -531210230015

531000K50015-19 מקורי4,261.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21סורג קדמי + ניקלים

מקורי3,739.31כןטויוטה קאמרי ש' 15-17סורג קדמי-531010691315

V3V08537612ZZ15-19 מקורי1,136.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מסגרת ניקל לסורג קדמי

מקורי1,523.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18סורג קדמי - 16 (ח)5310002690

531250F02013 - מקורי378.15כןטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל לסורג קדמי ימין

531260F02013 - מקורי378.15כןטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל לסורג קדמי שמאל

מקורי785לאטויוטה ספייס וורסו 11-16קישוט ניקל לסורג קדמי - 531225206011

62212BN700(ח) מקורי33.36כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07תומך עליון לסורג קד' ימ' 04-07

53395F401017- קישוט לסורג קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי604.73כן22

532890F05113 - מקורי1,228.53לאטויוטה וורסו 13-18כיסוי עליון לסורג קדמי

מקורי425לאטויוטה וורסו 13-18קישוט ניקל לסורג קדמי - 531215221013

מקורי2,419.52לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי שמאל 180835013-16

מקורי784.1לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי ימ' פנ' - 1345450115

925011Y00011- 5סט פנס לוח זיהוי אח' ימין + שמאלD 11-16 מקורי127.8לאקאיה פיקנטו

8315A058V 20 - מקורי4,436.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי ימין

84913FG42013- מקורי888לאסובארו אימפרזה 13-16פנס ערפל אח' אמצעי

מקורי859.81לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי ימ' פנ' - 6321735069615

92402K200020 - 'מקורי2,086.00לאיונדאי וניו - 20פנס אחורי ימ

265550010RCW 10- '3/5פנס אחורי שמD/CW 10-16 'מקורי470.17לארנו מגאן ש

8156112A3010- 'מקורי335לאטויוטה קורולה ש' 10-13פנס אחורי שמ

מקורי859.81לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי שמ' פנ' - 6321735069515

33550TLAJ0119 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ CR-V מקורי3,152.18לאהונדה

92406K210020 - 'מקורי826לאיונדאי וניו - 20פנס ערפל אח' ימ

V4M894178418 - ש' 18-20פנס ראשי ימין Q8 מקורי22,621.00לאאודי

33500TLAJ0119 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ CR-V מקורי3,161.70לאהונדה

9814429980V 16 - 'ש' 16-18פנס אחורי שמ C-4 מקורי1,412.00כןסיטרואן פיקסו

265503601R18 - 'מקורי653.97לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

מקורי175.41לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס איתות למראה שמאל - 1056218721

V4M894178318 - ש' 18-20פנס ראשי שמאל Q8 מקורי22,621.00לאאודי

34550T7JH0115- ש' 15-18פנס ערפל שמאל אחורי HRV מקורי1,854.66כןהונדה

מקורי42.62כןאופל אסטרה ש' 16-19פנס לוח זיהוי אחורי -1325193616

265108474R(ח) CW 10- '3/5פנס לוח זיהוי אחD/CW 10-16 'מקורי96.2כןרנו מגאן ש

V5N0943021(ח) מקורי105לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס לוח זיהוי אח' -11

8330B33022 - 'מקורי5,587.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס אחורי ימ

9678098080V 14 - 'מקורי1,265.41לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

A205906110414-18 פנס ראשי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי10,723.00לא14-21

מקורי2,494.04לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ערפל קדמי שמאל - 6317734913117

V6J3945096Q3 מושחרD 13 - 'מקורי1,577.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

מקורי11,868.28לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי ימין לד - 6311743646215

8330B33122 - 'מקורי3,361.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס אחורי שמ' פנ



מקורי1,764.76כןפיג'ו 5008 17-21פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 17 (ח)9811333380

924063W01010- 'מקורי1,073.10לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס אחורי ימ' פנ

מקורי251.92לאב.מ.וו X2 ש' 18-מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314742076918

8351A16422 - מקורי1,039.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס איתות למראה ימין

מקורי1,233.94לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי ימ' - 910820010019

GHP9510K0F13-16 פנס ראשי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי907.72לא18

B45A51360A13-16 4/5פנס איתות קד' שמ' במגןD 13-18 'מקורי234.08לאמאזדה 3 ש

84201AG082(ח) ש' 04-06פנס אחורי ימ' 04-06 B4 מקורי1,250.00כןסובארו

8330A94515 - 'מקורי932כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס אחורי שמ

TK2151680A13-16 4/5פנס ערפל קדמי ימיןD 13-18 'מקורי301.74לאמאזדה 3 ש

מקורי19,293.69לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי שמאל לד - 6311721495117

מקורי152לאפיאט דובלו ש' 10-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -5181067710

92208B9500

פנס ערפל קדמי ימין בסורג במגן (לד) - 

מקורי353כןיונדאי i10 ש' 1714-19

KD7751650A(ח) ש' 12-16פנס ערפל אח' ימ' -12 CX-5 מקורי291.76כןמאזדה

92303C700016 - (בכנף) קרוס 16-18פנס צד קדמי שמאל i20 מקורי165כןיונדאי

מקורי2,807.91לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי ימין 967752298014-18

מקורי854.86לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס לד נוסף  ימין -980279558014

מקורי745.81כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ' 967781758014-18

92406D9010(ח) מקורי956.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימין פנ' 16-18

92402AA12021 - 'מקורי3,406.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס אחורי ימ

מקורי3,391.63כןפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי שמאל 981540578014-15

BJF2513G0D5D 13-16 4/5פנס אחורי שמ' פנ' לדD 13-18 'מקורי815.38לאמאזדה 3 ש

92401G630018 - 'פנס אחורי שמGT LINE - 18 מקורי2,421.20כןקאיה פיקנטו

924012T51014 - מקורי1,694.80כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס אחורי חיצוני שמאל

מקורי164.76לאפיג'ו 2008 13-19פנס איתות למראה ימין -160751268014

B45A51160B4D -13 '4/5פנס אחורי שמ' חצD 13-18 'מקורי627.17לאמאזדה 3 ש

92403E660018 - 'מקורי3,607.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אחורי שמ' פנ

92201C800015-18 פנס ערפל קדמי שמאלi20 15-20 מקורי390כןיונדאי

DA6A513JXA(ח) 4שפם תחתון פנס אח' שמ' -15D/5D 15-21 'מקורי63.85כןמאזדה 2 ש

8113002J6113- פנס ראשי ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,293.00לא15

מקורי2,520.40כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס ראשי ימין 811304742013-14

DA6A513G0B5D 15-19 4פנס אחורי שמאל פנימיD/5D 15-21 'מקורי289.75לאמאזדה 2 ש

92405G210016 - 'מקורי974כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל אח

92201G600017-20 פנס ערפל קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,044.80כן

A447906590015 - ש' 15-18פנס ראשי ימין V-CLASS מקורי2,039.40לאמרצדס

922071W50015 - 4פנס ערפל קדמי שמאלD 12-16 'מקורי551.4לאקאיה ריו ש

92405G310018 - 'פנס ערפל אח' שמi30 - 18 מקורי1,035.00כןיונדאי

פנס אחורי שמ' 8156060830-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי2,103.68לא13

260600966R16 - מקורי860.92לארנו טווינגו ש' 16-18פנס ראשי שמאל

V2K594910216 - (בכנף) מקורי88לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס צד קדמי ימין

61031B1010(ח) מקורי609.8כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח משקף אח' ימין 06

V2GM941006A20 - מקורי1,776.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ראשי ימין

61032B1010(ח) מקורי609.8כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח משקף אח' שמאל

מקורי2,359.66לאשברולט אפיקה ש' 07-09פנס ראשי שמאל 9664484307-09

87624K200020 - מקורי515כןיונדאי וניו - 20פנס איתות למראה ימין



V2GM94166220 - מקורי667כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ערפל קדמי ימין

34155TZAG0120 - 'מקורי2,411.08לאהונדה ג'אז ש' - 20פנס אחורי שמ

V5F0945308N17 - מקורי985לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ' לד

V2GM94570220 - 'מקורי207כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ערפל אח' ימ

3591075F2299-08 'מקורי113.7כןסוזוקי ג'ימני ש' 99-18פנס לוח זיהוי אח

מקורי6,468.67לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס ראשי שמאל קסנון - 4258998817

921022T570(ח) מקורי4,845.30כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי ימין -14

קליפס פנס אח' שמ' 814966001003-08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי15.78כן08

921012T570(ח) מקורי5,652.90לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי שמאל -14

921022T44112- מקורי2,170.90לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי ימין

92403S160021 - 'מקורי2,915.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

921012T44112- מקורי2,170.90לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי שמאל

92402S811021 - 'מקורי4,603.00לאיונדאי פאליסייד - 21פנס אחורי שמ

V4KE94912819 - מקורי275לאאודי אי-טרון - 19פנס איתות למראה ימין

3627055G10(ח) 4D 02-04 '4/5פנס ערפל אח' שמD 02-04 'מקורי470.4כןסוזוקי ליאנה ש

87614S800021 - מקורי792לאיונדאי פאליסייד - 21פנס איתות למראה שמאל

87624A700013- מקורי433.1כןקאיה פורטה 13-18פנס איתות למראה ימין

8156105190CW 09- 'מקורי759.59לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי שמ

מקורי281לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי שמ' פנ' -09 (ח)8159105110

33555SLJ01309-12 מקורי336.2לאהונדה אינסייט 09-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3627581A0099-08 'מקורי711.4לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18פנס אחורי שמ

מקורי77.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס לוח זיהוי אח' - 820095787415

260605817R5D 15 - 3/5פנס ראשי שמאלD/CW 10-16 'מקורי2,085.29לארנו מגאן ש

815510D37012- 'מקורי529.06לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס אחורי ימ

V82A945092C19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ A1 מקורי1,712.00לאאודי

V566941016B17-20 מקורי2,386.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין

8301D67118 - פנס ראשי שמאל לד

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי8,535.00לא21

מקורי653.52לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ערפל קדמי שמאל - 1340115316

V8V5945096A4D 13 - ש' 12-19פנס אחורי ימ' לד A3 מקורי2,073.00לאאודי

A222906780318 - פנס ראשי ימין

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי22,073.93לא19

260103YU5A17 - מקורי1,875.65לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי ימין לד

מקורי1,406.00כןאלפא מיטו 10-16מסגרת לפנס ראשי ימין (ח)156087326

מקורי4,019.88לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ראשי ימין - 1026652818

מקורי800.97כןטויוטה קורולה ש' 10-13פנס אחורי ימ' פנ' -815811218010

92201S111019 - מקורי3,133.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל קדמי שמאל

260106UN0B21 - מקורי3,074.19לאניסאן קשקאי ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי489.75כןטויוטה קורולה ש' 10-13פנס אחורי שמ' פנ' -815911215010

מקורי67.83כןסיטרואן C-4  ש' 05-10פנס צד קדמי (בכנף) -R=L  05 (ח)632562

V5C6945096E11- 'מקורי886לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי ימ

6350HS07 -  'ש' 07-10פנס ערפל אח' שמ C-4 מקורי459.91כןסיטרואן פיקסו

מקורי2,181.93לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס אחורי שמ' לד - 6321849652317

33551SNBG0106-09 '4פנס אחורי שמD 06-12 'מקורי562.62לאהונדה סיווק ש

260101KA0A10- מקורי1,596.12לאניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי ימין תחתון במגן

V5NA94302117- מקורי290לאסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס לוח זיהוי אחורי

מקורי4,299.47כןשברולט ספארק - 19פנס ראשי ימין - 19 דגם LT (6 פינים)42704896

265501KA0B10- 'מקורי838.14לאניסאן ג'וק 10-14פנס אחורי ימ

V565945308B17 - מקורי1,170.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי פנימי ימין



81581050904D 09-12 'מקורי490.1לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי ימ' פנ

מקורי2,735.63לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' 8437338818-20

מקורי475.11לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ערפל קדמי ימין - 1026604418

33150T1GG0113-15 ש' 13-18פנס ראשי שמאל CR-V מקורי4,356.82לאהונדה

265804833R

פנס ערפל אח' ימ' - 17 (ללא בית 

מקורי554.26לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23מנורה)

מקורי12,852.99לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי ימין לד - 6311741963416

מקורי1,977.86כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי שמאל - 19 5 מושבים9816824880

מקורי2,030.95כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי ימין - 19 5 מושבים9816824780

V5P0941703A18-20 מקורי692כןסיאט ארונה ש' - 18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי7,700.87כןאופל מוקה X ש' 17-20פנס ראשי ימין לד - 4269895217

26565WA90A07-10 מקורי203.75כןניסאן נוט ש' 07-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

695103X00011-13 ש' 11-15דלתית מיכל דלק i35 מקורי162לאיונדאי אלנטרה

5940A24814-19 מקורי370לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלתית מיכל דלק

767490021R5D 13- 3/5בטנה לכנף אח' שמאלD/CW 10-16 'מקורי162.68לארנו מגאן ש

767486105R(ח) 3D 12- 3/5בטנה לכנף אח' ימיןD/CW 10-16 'מקורי221.08כןרנו מגאן ש

V83A809907AGRU19 - ש' - 19דלתית מיכל דלק Q3 מקורי590לאאודי

מקורי1,365.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בטנה לכנף אח' שמאל - 656380219019

מקורי516.54כןסיטרואן קקטוס 15-20בטנה לכנף אח' ימין -15 (ח)9801624280

74450TV0E0215- '5קשת לכנף אח' שמD 15-16 'מקורי750.08כןהונדה סיווק ש

G81014CCMA18 - 'טרייל ש' 15-23כנף אח' שמ X מקורי6,907.51כןניסאן

768568852R(ח) 3D 12- '3/5פס קישוט לכנף אח' ימD/CW 10-16 'מקורי479.2כןרנו מגאן ש

מקורי1,100.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן בוץ אחורי שמאל - 766260241019

7506142020C0

-E קשת קדמית לכנף אחורי ימין

MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי485כןטויוטה

BCW850351A 4/5D - 09-12 4/5מגן בוץ אחורי שמאלD 09-13 'מקורי137.07כןמאזדה 3 ש

מקורי3,184.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18כנף אח' ימ' -616010239013

מקורי8,225.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19כנף אח' ימ' - 616014213019

מקורי3,184.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18כנף אח' שמ' -616020242013

91112FJ13116- 'ש' 12-17קשת לכנף אח' שמ XV מקורי1,440.00לאסובארו

51439XC00A9P20 - 'מקורי6,095.00לאסובארו איבולטיס - 20כנף אח' ימ

V8R0853960D4U809- 16 'ש' 09-16פס קישוט לכנף אח' ימ Q5 מקורי769לאאודי

715042PC70(ח) מקורי4,096.80כןקאיה סורנטו ש' 13-15כנף אח' ימ' -13

מקורי323.06לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין-656374201013

V5C6809844A11- 'מקורי5,029.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כנף אח' ימ

מקורי727.41כןטויוטה קורולה ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין -656370210013

V5C6809843A11- 'מקורי6,720.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15כנף אח' שמ

868302P700(ח) מקורי450.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל -13

767483362R13-5בטנה לכנף אח' ימיןD 13-19  מקורי1,341.93כןרנו קליאו

מקורי777.65לאפיג'ו 5008 17-21בטנה לכנף אח' שמאל - 981660618017

V3V0807905A

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

מקורי373כןסקודה סופרב ש' 1515-22

868402B200(ח) מקורי344כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12בטנה לכנף אח' ימין -10

V8R0854959D4U809- 16 'ש' 09-16פס קישוט לכנף אח' שמ Q5 מקורי237לאאודי

בטנה לכנף אח' ימין 07-10 (ח)96648675

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי31.92כן

71504250B1(ח) 4DX 03-06 'מקורי4,688.55כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06כנף אח' ימ

86822A200013-15 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימיןD מקורי573.4לאקאיה סיד



V5FA94910120 - מקורי189כןסיאט לאון ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

V1ST94100618 - מקורי1,390.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי ימין

81550B401006-09 'מקורי1,059.10לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס אחורי ימ

9819649280(ENJOY PLUS) 20 - 'מקורי1,031.47לאאופל קומבו לייף - 20פנס אחורי שמ

מקורי4,720.09לאסיטרואן C-4  ש' - 21פנס ראשי ימין - 983064928021

מקורי4,502.88לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס ראשי ימין הלוגן - 4252765017

מקורי4,720.09כןסיטרואן C-4  ש' - 21פנס ראשי שמאל - 983064948021

87624L100020 - מקורי608כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס איתות למראה ימין

13409894V 13 - מקורי1,796.17לאאופל אינסיגניה 11-16פנס ראשי שמאל

924051C50006-08  'מקורי276לאיונדאי גטס ש' 06-09פנס ערפל אח

V566941017H17-20 מקורי4,442.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד

265559212R2D 14 - 'מקורי493.23לארנו קנגו 09-18פנס אחורי שמ

מקורי13,247.00לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי ימין - 811457824018

V83A94509419 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ Q3 מקורי2,086.00לאאודי

V8W6943021A19 - 'ש' - 19פנס לוח זיהוי אח Q3 מקורי89לאאודי

מקורי29,464.20לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי שמאל - 6311947926120

מקורי692.11לאשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי ימין 9687981211-14

V65494910119 - מקורי88לאסקודה סקאלה - 19פנס איתות למראה שמאל

9820555080V 19 - 'מקורי918.07לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס אחורי ימ

מקורי10,166.21כןאופל מוקה ש' - 21פנס ראשי שמאל - 167588798021

V5FF94520721 - 'מקורי1,278.00כןקופרה פורמנטור - 21פנס אחורי שמ

87624A200013- 5/סטיישן ש' 13-18פנס איתות למראה ימיןD מקורי608כןקאיה סיד

מקורי1,675.38כןאופל מוקה ש' - 21פנס אחורי ימ' - 983372198021

מקורי912.57לאשברולט קפטיבה ש' 07-10פנס אחורי שמ' 9662699507-09

265657641R16 - מקורי256.45לארנו טווינגו ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V2GM945096B20 - 'מקורי1,106.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס אחורי ימ

B000865280V 14 - 'ש' 14-18פנס אחורי שמ C-1 מקורי533.31לאסיטרואן

63215A3BC5719 - מקורי4,042.47לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ' לד

6206L018 - מקורי2,832.09כןסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי ימין

922011Y100

פנס ערפל קדמי שמאל  (שתי 

מקורי1,141.50לאקאיה פיקנטו 5D 11-16מנורות)11-14

מקורי607.25כןטויוטה היאס ש' 08-12פנס אחורי ימ' -08 (ח)8155126310

63215A3BC6219 - מקורי4,042.47לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ' לד

34300SNB01306- 4פנס איתות למראה ימיןD 06-12 'מקורי528.39לאהונדה סיווק ש

3567081A4299-08 (במגן) 'מקורי444.1לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18פנס אחורי שמ

V5F0853654B9B917 - מקורי1,202.00לאסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי רשת

7174180M005PK12-  מקורי214.1כןסוזוקי ספלאש 09-15סורג קדמי עליון

5310106A70XLE 18-20 מקורי7,014.50כןטויוטה קאמרי ש' - 18סורג קדמי

V3V0853655ACLL

כיסוי אמצעי לסורג קדמי (מרובע) 15-

מקורי1,129.00כןסקודה סופרב ש' 1915-22

מקורי976.57כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19קישוט ניקל לסורג קדמי ימין - 531210245019

91165FJ00013- מקורי275לאסובארו אימפרזה 13-16תומך עליון לסורג קדמי

91123FJ05012-15 ש' 12-17מסגרת סורג קדמי XV מקורי1,420.00לאסובארו

7174155L005PK(דגם מפואר) 5D 09- 4/5סורג קדמיD 08-14 'ש SX4  מקורי579.6כןסוזוקי

KA0G50710B(ח) ש' 12-16סורג קדמי ללא חור לחיישן - 15 CX-5 מקורי2,513.44לאמאזדה

KD4550ES1

תומך לסורג קדמי (נקבה) ימין=שמאל - 

4D 154D/5D 15-21 'מקורי5.95לאמאזדה 2 ש

DA6A501V0(ח) 4מסיט רוח לסורג שמאל - 15D/5D 15-21 'מקורי128.96כןמאזדה 2 ש

95018460

שפם שמאל תחתון לסורג (לפנס) - 12 

מקורי105.36לאשברולט אורלנדו ש' 12-18(ח)

620787878R13- 5קישוט שחור סורג קדמיD 13-19  מקורי766.5לארנו קליאו



G46L500336417 - קישוט עליון לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי788.79לא18

GML450B41B(ח) קישוט עליון ימין לסורג קדמי - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי132.59כן18

7414RY(ח) ש' 07-10סורג קדמי -07 C-4 מקורי382.66לאסיטרואן פיקסו

GML750B41B(ח) קישוט תחתון ימין לסורג קדמי - 17

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי81.43כן18

G46L507J117 - מסגרת ימין לסורג קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי438.02כן18

B63D50B4117 - 4/5קישוט ימין תחתון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי119.4כןמאזדה 3 ש

מקורי6,644.11לאשברולט אימפלה ש' 13-18סורג קדמי - 8472037713

91121SG00113- מקורי1,420.00כןסובארו פורסטר 13-18קישוט ניקל עליון לסורג קדמי

B63C50B3117 - 4/5קישוט אמצעי מרכזי לסורג קדמיD 13-18 'מקורי216.67לאמאזדה 3 ש

71140T7AJ0019 - (לפנס) ש' - 19שפם ימין תחתון לסורג HRV מקורי669.35לאהונדה

B63B50033A2M17 - 4/5כיסוי עליון לסורג קדמיD 13-18 'מקורי1,030.10כןמאזדה 3 ש

מקורי736.42לאפיג'ו 208 ש' 12-14(ח) מסגרת סורג קדמי -160742868012

84542601V 15 - מקורי7,717.13לאשברולט סילברדו 13-19סורג קדמי

V5FA807890B20 - (לפנס) מקורי240כןסיאט לאון ש' - 20שפם ימין תחתון לסורג

DL8W50710A19 - ש' 17-21סורג קדמי CX-3 מקורי2,380.20לאמאזדה

V57A853653BZD4

 ,AMBITION) 18 - סורג קדמי

(STYLE18-21 מקורי776כןסקודה קארוק

A176880750016 - סורג קדמי

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי1,842.67לא18

863542W00012-  מקורי223לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15קישוט ימין לסורג קדמי

863532W00012-  מקורי182לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15קישוט שמאל לסורג קדמי

AL435MA4D 04-06 '4פנס אחורי ימD 04-09 'חליפי356.02כןמאזדה 3 ש

AL439MA03-05  חליפי620.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס ראשי ימין

AL448CI12- חליפי548.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי שמ' דלת מתרוממת

AL458ME15 - 'פנס אחורי שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

חליפי1,960.02לאש' 15-21

AL463MA06-07 חליפי1,506.02לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס ראשי שמאל

AL464MI20 - 'חליפי1,960.02כןמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי שמ

AL479CV08- 'חליפי968.02לאשברולט מאליבו ש' 08-12פנס אחורי שמ' פנ

AL481CI12- (ברלינגו) 'חליפי396.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי ימ

AL48HY06-08 חליפי768.02לאיונדאי גטס ש' 06-09פנס ראשי ימין

AL493HO08- חליפי196.02לאהונדה אקורד ש' 08-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL495CV13-חליפי4,306.02לאשברולט מאליבו ש' 13-15פנס ראשי ימין

AL495ME12 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי2,560.02לא18

AL496ME12 - פנס ראשי ימין

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

חליפי2,560.02לא18

AL4DC18 - 'חליפי720.02כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

AL501CV13 - חליפי1,960.02לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס ראשי ימין

AL505ME19 - חליפי886.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין

AL507ME19 - חליפי886.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ערפל קדמי שמאל

AL515SE06- (בכנף)פנס צד קדמי ימין

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

חליפי106.02לא08

AL519NI10- חליפי268.02לאניסאן ג'וק 10-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל



AL523NI12- ש' 12-21פנס ראשי שמאל  NV 200 חליפי1,706.02לאניסאן

AL524TO03-06 חליפי806.02לאטויוטה יאריס ש' 03-06פנס ראשי ימין

AL526TO4D 03-04 '4פנס אחורי ימD 03-04 'חליפי546.02לאטויוטה קורולה ש

AL528MA05-08 חליפי1,206.02לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס ראשי שמאל

AL532CV16-17 'חליפי1,996.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ

AL536CV17 - חליפי168.02לאשברולט טראקס ש' 17-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL536HO11 - פנס ראשי שמאל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

חליפי1,386.02לא14

AL549PE99-02 'חליפי356.02לאפיג'ו 206 ש' 99-07פנס אחורי ימ

AL54FO02-05 חליפי936.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס ראשי ימין

AL563NI15 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי ימין חיצוני X חליפי806.02לאניסאן

AL564NI15 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי שמאל X חליפי2,206.02לאניסאן

AL566NI15 - 'חליפי786.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס אחורי שמ

AL567NI15- 'חליפי786.02לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס אחורי ימ

AL574MA4/5D 08-10 'חליפי1,230.00כןמאזדה 6  ש' 08-13פנס אחורי שמ

AL576MA5D 07-12 '5פנס אחורי ימD 07-14 'חליפי640.02לאמאזדה 2 ש

AL577TO09-11 'פנס אחורי ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי1,706.02לא13

986202P71013- 'מקורי459.8לאקאיה סורנטו ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד

69100A2000(ח) 5 ש -13D 5/סטיישן ש' 13-18פח אחורי פנימיD מקורי2,749.60כןקאיה סיד

289108311R17 - '4 ש' 17-23מיכל למתיז מים שמשה קדD מקורי641.55כןרנו גרנד קופה

28910HV00A17 - 'מקורי1,211.47כןניסאן קשקאי ש' 14-20מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי162.21לאפיג'ו 301 ש' 13-18מנוע למיכל מתיז מים -980124218013

71580A7000(ח) מקורי331.7כןקאיה פורטה 13-18פח משקף אח' ימין - 13

6550068P10000M16 - מקורי1,457.60כןסוזוקי בלנו ש' 16-18פח אחורי

691001G330(ח) מקורי1,436.20כןקאיה ריו ש' 07-12פח אחורי פנימי 10-11

76841T5RA01V 15 - 'מקורי498.45לאהונדה ג'אז ש' 15-19מיכל למתיז מים שמשה קד

98125736ZD1.2 19 - מקורי1,642.31כןפיג'ו 3008 17-21כיסוי נוי לפח אחורי

857701M000VA(ח) מקורי232.7כןקאיה פורטה 09-12כיסוי פח אחורי -10

76802TV0E0115 - '5כיסוי מיכל למתיז מים שמשה קדD 15-16 'מקורי89.92כןהונדה סיווק ש

84640SEA003ZA(ח) מקורי488.39כןהונדה אקורד ש' 03-08כיסוי נוי לפח אחורי

6001548742

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי20.69כןדאצ'יה דאסטר ש' 1515-23

849202323R09- 4כיסוי נוי לפח אחוריD 09-15 'מקורי659.46כןרנו פלואנס ש

BP4K67481B

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מקורי364.11לאמאזדה  3 ש' 5D 04-08מנוע) -04

85770H8000WK( דגם טורבו) 5כיסוי נוי לפח אחורי -18D/4D 17-22 'מקורי205.5כןקאיה ריו ש

84640T5A003ZA15 - מקורי543.2כןהונדה ג'אז ש' 15-19כיסוי נוי לפח אחורי

98620H90005D - 17 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD/4D 17-22 'מקורי162.4לאקאיה ריו ש

BBN967480A10-11 'מקורי619.51לאמאזדה 5 ש' 10-18מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי500.7כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מיכל למתיז מים שמשה קד' -898057455012

DN5670750A(ח) 4פח אחורי עליון -10D 10-14 'מקורי1,323.39כןמאזדה 2 ש

KD456748112- 'ש' 12-16מיכל למתיז מים שמשה קד CX-5 מקורי346.34לאמאזדה

985102G00011 - 'ש' 11-15מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד i35 מקורי200לאיונדאי אלנטרה

71550J750020 - מקורי1,844.60כןקאיה אקס סיד - 20פח משקף אח' שמאל

KD5370750B(ח) ש' 12-16פח אחורי פנימי -12 CX-5 מקורי794.4כןמאזדה

98610E600018 - 'מקורי819לאיונדאי סונטה ש' 18-19מיכל למתיז מים שמשה קד

GHR16748113- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי300.17לא18

V8K0814339(ח) ש' 08-15פח אחורי פנימי -09 A4 מקורי1,557.00כןאודי

AQ108HY07-11 'חליפי2,564.00כןיונדאי אקסנט ש' 07-11כנף אח' שמ



AQ114HY15- חליפי986.85כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף אחורי ימין

AQ11MA12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף אח' ימ CX-5 חליפי484.77כןמאזדה

AQ123HY18 - 'חליפי533.8כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ135TO

קשת קדמית לכנף אחורי שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי535.18כןטויוטה

AQ140TO4WD 15- חליפי596.02לאטויוטה היילקס ש' 15-21בטנה לכנף אחורי שמאל

AQ143TO13-15 ש' 13-18קשת לכנף אחורי ימין RAV-4 חליפי1,083.12כןטויוטה

AQ148MI15- חליפי226.4כןמיצובישי טרייטון 15-19בטנה לכנף אחורי ימין

AQ15NI08- חליפי1,244.72כןניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף אח' שמאל

AQ17PE20 - 'חליפי1,586.99כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ18FO5D 11- דלתית מיכל דלק

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי528.77כן

AQ1MG21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ EHS חליפי116.14כןאם ג'י

AQ20HO03-05 'ש' 03-08קשת לכנף אח' שמ CR-V חליפי670.39כןהונדה

AQ27NI10- 'חליפי589.78כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף אח' ימ

AQ29TO13- ש' 13-18מגן בוץ אחורי שמאל RAV-4 חליפי246.78כןטויוטה

AQ2LE15 - 'ש' 15-23פס קישוט לכנף אח' שמ NX חליפי444.93כןלקסוס

AQ3MG

פס קישוט לכנף אח' שמ' (על הדלת) - 

חליפי113.14כןאם ג'י EHS ש' - 2121

AQ44NI14- חליפי1,942.38כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף אח' ימ' קשת

AQ4SU13 - חליפי523.28כןסובארו אימפרזה 13-16בטנה לכנף אח' שמאל

AQ55PE16 - (קצר) 'חליפי567.3כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ6CV07-10 'כנף אח' ימ

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי1,386.17כן

AQ75KI10- 'חליפי520.12כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט לכנף אח' ימ

BHN150350B4D 13- 4/5מגן בוץ אחורי שמאלD 13-18 'מקורי226.25כןמאזדה 3 ש

616010H01015- מקורי1,918.00לאטויוטה אייגו ש' 15-21כנף אחורית ימין

868412L100(ח) (סטישין)09-12מגן בוץ אחורי שמאל -09 CW i30 מקורי127.05כןיונדאי

768F30005R'מקורי1,127.57לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לדופן אח' ימ

877423U00013- 'מקורי1,598.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15קשת לכנף אח' ימ

DAYV7141X5D 15- 4כנף אחורית שמאלD/5D 15-21 'מקורי2,770.34לאמאזדה 2 ש

7407A273WA15 - 'מקורי1,975.00כןמיצובישי טרייטון 15-19קשת לכנף אח' שמ

61601025105D 19 - '5כנף אח' ימD/SW 19 - 'מקורי4,396.00כןטויוטה קורולה ש

V5G0810971DV 13 - מקורי770כןפולקסווגן גולף ש' 13-20בטנה לכנף אח' שמאל

V5G0810972DV 13 - מקורי770כןפולקסווגן גולף ש' 13-20בטנה לכנף אח' ימין

71504A6C20CW 12- 'כנף אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,325.00לא/סטישין

V6R0819465C

תריס אוורור לכנף אחורית ימין = שמאל 

מקורי610כןסקודה אוקטביה ש' - 20- 20

71503A6C20CW 12- 'כנף אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,261.00לא/סטישין

86822A6200CW 12- בטנה לכנף אח' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי758לא/סטישין

מקורי1,024.83לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלתית מיכל דלק - 182995914

GHP9504R2A13 - 'מגן כנף אח' שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי40.01לא18

V8V0862159A20 - מקורי261לאסקודה אוקטביה ש' - 20בוכנת פתיחה לדלתית מיכל דלק

768F30007R09 - 'מקורי1,374.44לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף אח' ימ

V57A809601D18 - 'מקורי4,652.00לאסקודה קארוק 18-21כנף אח' שמ



7565360021A003 - 'קשת לכנף אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי2,238.00כן08

מקורי1,035.00כןפיאט 3D 08-20 500פס קישוט לכנף אח' שמ' -08 (ח)735460598

כנף אח' ימ' -SW 11 (ח)1725076

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי7,228.09לא

868222L00007-09 ('אח) 5בטנה לכנף אח' ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי307לאיונדאי

V5C6809857FGRU15 - מקורי460לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18דלתית מיכל דלק

5228A434V 17 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף אח' ימ ASX מקורי1,917.00כןמיצובישי

V5NA854820J9B917 - 'מקורי908לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ

V3G0898985

פס קישוט תחתון ניקל לכנף אח' שמ' - 

מקורי208לאפולקסווגן פאסט ש' 1515-23 (ח)

תריס איוורור בכנף אח' ימין -11 (ח)1706175

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי314.09כן

7725062R105PK17 - מקורי610.5כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט קדמי לכנף אחורי ימין

מקורי1,198.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בטנה לכנף אח' ימין (קטנה) - 525910241019

767488101R20 - מקורי969.61כןרנו קליאו - 20בטנה לכנף אח' ימין

מקורי2,965.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18כנף אח' שמ' -616020241115

868221Y50015- 5בטנה לכנף אח' ימיןD 11-16 מקורי173.3כןקאיה פיקנטו

DH4C561H117 - ש' 17-21בטנה לכנף אח' ימין CX-3 מקורי131.44כןמאזדה

V2GM810971E20 - מקורי578כןפולקסווגן טי קרוס - 20בטנה לכנף אח' שמאל

695103X00114- ש' 11-15דלתית מיכל דלק i35 מקורי297כןיונדאי אלנטרה

781005FA0A20 - 'מקורי3,072.84לאניסאן מיקרה - 20כנף אח' ימ

D10E4241017 - ש' 17-21דלתית מיכל דלק CX-3 מקורי209.22כןמאזדה

58741B4020

טפט שקוף לקשת כנף אח' ימ' 06-11 

מקורי118.9כןדייהטסו טריוס ש' 06-11(ח)

5370A44308- (אחורי) בטנה לכנף אח' שמאל

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי257לא

מקורי33.99כןשברולט ספארק 15-18מגן בוץ אחורי שמאל - 9451327515

מקורי7,964.75לאפורד פומה ש' - 21כנף אח' שמ' - 240502821

D10J50350(ח) ש' 17-21מגן בוץ אחורי שמאל - 17 CX-3 מקורי233.91כןמאזדה

868232R000

בטנה לכנף אח' (קד') שמאל 09-11 

מקורי277.2כןיונדאי i30 ש' 5D 07-12(ח)

87742C500015- מקורי341.9כןקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לכנף אחורי ימין

מקורי212.21כןפיג'ו 2008 13-19דלתית מיכל דלק - 13 (ח)9677638680

D1YE7141XB17-18 'ש' 17-21כנף אח' שמ CX-3 מקורי2,998.08כןמאזדה

מקורי3,701.08לאאופל אינסיגניה 17-18פנס ראשי שמאל - 3905036417

265508701R16-18 מקורי1,280.11לארנו קדג'אר 16-20פנס אחורי ימ' חיצוני

811700H01112- מקורי1,763.59לאטויוטה אייגו ש' 12-14(ח) פנס ראשי שמאל

V8T0941043C13 - ש' 09-16פנס ראשי שמאל A5 מקורי8,326.00לאאודי

260103421R17 - 5פנס ראשי ימיןD 13-19  מקורי1,557.82כןרנו קליאו

V5E9945112A13 - מקורי721לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ' לד סטיישן

V5E9945111A13 - מקורי721לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ' לד סטיישן

924032T02012- 'מקורי737.1לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס אחורי שמ' פנ

266007864R17 - 5פנס אור יום לד קדמי ימיןD 13-19  מקורי706.65כןרנו קליאו

מקורי477.68כןטויוטה אוונסיס 09-14פנס ערפל אח' שמ'-814900501009-12

92404A702013-15 'מקורי738.4לאקאיה פורטה 13-18פנס אחורי ימ' פנ

מקורי1,037.07לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי שמ' חיצוני-815600528011

V5G094910113 - מקורי235כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס איתות למראה שמאל

V8W6945105A17 - ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין A5 מקורי98לאאודי

265559487R13 - 4פנס אחורי שמ' חיצוני לדD 09-15 'מקורי1,696.64כןרנו פלואנס ש

8.11E+7713-15- מקורי2,190.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ראשי ימין

33555SWA00307-09 ש' 03-08מחזיר אור במגן אחורי שמאל CR-V מקורי101.03לאהונדה



V65794509419 - 'מקורי533כןסקודה סקאלה - 19פנס אחורי ימ' פנ

V5G094510513-מקורי169כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,196.00לאסקודה סקאלה - 19פנס אחורי ימ' לד - 65794520819

V8V4945092SPORTBACK 16-19 'ש' 12-19פנס אחורי ימ A3 מקורי2,128.00לאאודי

33550T1GE52V 16 - ש' 13-18פנס אחורי שמ' תחתון CR-V מקורי1,324.75לאהונדה

V3V1941018CV 20 - מקורי3,870.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי ימין

מקורי1,342.18לאשברולט קרוז 08-20פנס אור יום קדמי ימין - 9540536317

33150TF0G7112- פנס ראשי שמאל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,602.75לא14

V65894570120 - מקורי324כןסקודה קאמיק - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

34300SMGE0106- 5/3פנס איתות למראה ימיןD 06-12 'מקורי430.45לאהונדה סיוויק ש

921011Y3113D 13- 3פנס ראשי שמאלD 13-16 מקורי2,800.40לאקאיה פיקנטו

V7H5945096M10- 'מקורי736כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12(ח) פנס אחורי ימ

260100141R18 - מקורי1,893.49לארנו מגאן סטיישן - 18פנס ראשי ימין

265550023R11 - 'מקורי762.31לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי שמ

V65894530720 - 'מקורי738כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי שמ' פנ

3657470L0200013- קרוסאובר 13-16פנס ערפל מרכזי במגן SX4 מקורי272כןסוזוקי

מקורי450.19כןטויוטה היאס ש' 08-12פנס לוח זיהוי אח' -08 (ח)8127026130

מקורי3,034.82לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי שמ' לד - 6321849381121

מקורי3,127.16לאב.מ.וו 120 ש' - 20פנס ראשי שמאל לד - 6311721491320

9.23E+0507-11 (בכנף) מקורי130לאיונדאי אקסנט ש' 07-11פנס צד קדמי ימין

V6F1941005C21 - מקורי1,207.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

V6V9945111CW 15 - 'מקורי895כןסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי שמ

7176168K005PKM09- מקורי23.9לאסוזוקי אלטו ש' 09-14כיסו לפנס ערפל קדמי שמאל

34300TZAJ0120 - מקורי621.47כןהונדה ג'אז ש' - 20פנס איתות למראה ימין

V57A945701

פנס ערפל אח' שמ' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי532כןסקודה קארוק

92101A2000(רקע שחור) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי שמאל  -13D מקורי3,524.60כןקאיה סיד

V5FF94510621 - מקורי53לאקופרה פורמנטור - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין

V57A945307

פנס אחורי שמ' פנ' - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי650לאסקודה קארוק

מקורי116.45לאטויוטה קורולה ש' 10-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819201210010

92208S801021 - מקורי6,218.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס תאורת יום ימין קדמי

V2E194101512 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי1,132.00לא22

92401A200013- 5 שD '5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי שמD מקורי1,022.50לאקאיה סיד

מקורי8,175.60לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס ראשי שמאל - 5055724717

מקורי12,852.99לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי שמאל לד - 6311741963316

33500TZAJ0120 - 'מקורי3,637.74כןהונדה ג'אז ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ

42528021(ENJOY - SR) 17 - 'ש' 17-20פנס אחורי שמ X מקורי1,168.37לאאופל מוקה

266007846R18 - מקורי1,498.29לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אור יום לד קדמי ימין

מקורי89כןיונדאי גטס ש' 03-05פנס לוח זיהוי אח' (ח)9250125000

מקורי3,950.85לאאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי ימין לד - 163415088020

812700D12012- 'מקורי180.45כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס לוח זיהוי אח

מקורי196.31לאאופל קורסה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 982930378020

מקורי4,148.40לאאופל קומבו לייף - 20פנס ראשי שמאל לד - 163415138020

V5K0945096E10- 'מקורי1,306.00לאפולקסווגן גולף ש' 09-13(ח) פנס אחורי ימ

V82A94100419 - ש' - 19פנס ראשי ימין הלוגן A1 מקורי2,754.00לאאודי

19418087V 18-20 'מקורי3,242.72כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ



V7E0945105C07 - מקורי144כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V80A94104417-20 ש' 17-22פנס ראשי ימין Q5 מקורי6,296.00לאאודי

261550885R17 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 13-19  מקורי416.45כןרנו קליאו

מקורי1,929.83לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס ראשי ימין - 5053877316

92402G400018 - פנס אחורי ימין חיצוניi30 - 18 מקורי1,564.00כןיונדאי

92403G400018 - 'פנס אחורי שמ' פנi30 - 18 מקורי809כןיונדאי

מקורי727.16לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס אחורי ימ' - 981043058015

מקורי237לאאיווקו  דיילי 15-18פנס אחורי שמ' - 4255513215

מקורי3,838.57לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ראשי שמאל - 1026652718

מקורי3,865.80לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס אחורי שמ' - 836013600018

מקורי487.47לאפיג'ו 107 ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין - 160842208008

KB8M51031C17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין CX-5 מקורי2,744.68כןמאזדה

שפם תחתון פנס אח' שמ' -525636006014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי468.07כן21

B63B69122A17 - פנס איתות למראה ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי222.95כן18

GJA151160B17 - פנס אחורי שמאל חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,459.33לא18

8155160B5114-17 'פנס אחורי ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,975.00כן21

92402D760019 - מקורי5,134.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' עם לד

מקורי1,558.52לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי ימ' - 6321736911816

מקורי1,073.53כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי ימין 12-16 (ח)8981862170

A447826004015 - ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל V-CLASS מקורי240.46לאמרצדס

B1Z1941018S09- מקורי1,038.00לאסקודה אוקטביה 09-13פנס ראשי ימין

92202D760019 - מקורי1,960.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

D10E69122A17 - ש' 17-21פנס איתות למראה ימין CX-3 מקורי220.29כןמאזדה

8336A08717 - 'ש' 17-19פנס אחורי שמ' פנ ASX מקורי1,886.00כןמיצובישי

8336A08817 - 'ש' 17-19פנס אחורי ימ' פנ ASX מקורי1,886.00לאמיצובישי

DB2R5135Y17 - ש' 17-21מחזיר אור במגן אחורי ימין CX-3 מקורי526.56כןמאזדה

8113006780

פנס ראשי ימין קסנון ריק (ללא מנוע 

מקורי2,856.00לאטויוטה קאמרי ש' 12-14ומנורה) 12-14

B53W51160A17 - 4/5פנס אחורי שמאל חיצוניD 13-18 'מקורי1,527.51כןמאזדה 3 ש

8315A03218 - פנס ערפל קדמי ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,287.00כן21

מקורי1,316.56כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט ניקל לפנס ימין -531810209015

B53W51150A17 - 4/5פנס אחורי ימין חיצוניD 13-18 'מקורי1,527.51כןמאזדה 3 ש

מקורי1,316.56כןטויוטה אוריס ש' 15-18פס קישוט ניקל לפנס שמאל -531820209015

07B45D51150D5D 17 - 4/5פנס אחורי ימין חיצוניD 13-18 'מקורי2,032.63כןמאזדה 3 ש

מקורי3,226.50כןפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי שמאל הלוגן - 16 (ח)9825313980

A099906025112 - פנס ערפל קדמי ימין

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי761.44לא19

מקורי2,287.00כןיונדאי H350 17-18פנס אחורי שמ' - 924015900017

92101A2010(רקע ניקל) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 13D מקורי3,021.10לאקאיה סיד

מקורי7,416.00לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל - 4268078516

31283326V 13 - ש' 13-18פנס ראשי שמאל V-40 מקורי3,124.74לאוולוו

מקורי983לאסקודה סקאלה - 19פנס אחורי שמ' לד - 65794520719

33100T1GG0113-15 ש' 13-18פנס ראשי ימין CR-V מקורי4,356.82לאהונדה

V5G1941006E13-16 מקורי1,758.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי ימין

V82A945069A19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ A1 מקורי735לאאודי



925012G000(ח) מקורי59.4כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס לוח זיהוי אח' -12

V6V0941700A18 - מקורי412לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי ימין

924022R10009- '(סטישין)09-12פנס אחורי ימ CW i30 מקורי1,567.00כןיונדאי

V4K094510618 - ש' 18-22מחזיר אור במגן אחורי ימין חיצוני A6 מקורי98לאאודי

84001FA421(ח) פנס ראשי ימין 99-01

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 93-

מקורי747כן00

מקורי3,069.53לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל - 812207802018

31283327V 13 - ש' 13-18פנס ראשי ימין V-40 מקורי3,124.74לאוולוו

921013U25013-14 מקורי6,214.60לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ראשי שמאל

מקורי198.8כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס איתות למראה שמאל -817410204013

V81A945105A20- ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל Q2 מקורי75לאאודי

מקורי405.13כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10פנס ערפל קדמי ימין 9655109403-10

265554874R18 - 'מקורי1,070.74כןרנו מגאן סטיישן - 18פנס אחורי שמ

V8U0945095D15-18 'ש' 11-18פנס ערפל/מחזיר אור אח' שמ Q3 מקורי1,892.00לאאודי

924051Y1003D 13- סט R+L '3פנס ערפל אחD 13-16 מקורי468.4לאקאיה פיקנטו

V5E5945111A13 - מקורי1,426.00לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ' לד

260606709R1.2 15-17 מקורי943.52לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי שמאל

68093078AC14 - מקורי3,304.83לאדודג' ראם 12-19פנס אחורי ימ' לד

261505DA2C18 - פנס ערפל קדמי ימיןQX30 18-19 מקורי1,305.85לאאינפיניטי

מקורי8,659.10לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי שמאל - 831013600018

265109646R17 - '4 ש' 17-23פנס לוח זיהוי אחD מקורי97.02לארנו גרנד קופה

V1S0945095G(ח) מקורי603כןפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס אחורי שמ' -14

פנס ערפל קדמי ימין -812100211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,118.46לא15

V1S0945096G(ח) מקורי603כןפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס אחורי ימ' -14

מקורי379.01לאשברולט קרוז 08-20פנס לוח זיהוי אח' 08-12 (ח)94563570

V5E394910120 - מקורי139כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

925012L00007-11 5סט פנסי לוח זיהויD 07-12 'ש i30 מקורי272לאיונדאי

מקורי303.25לאטויוטה קורולה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819103004013

92102B2040(ח) מקורי1,993.40לאקאיה סול ש' 14-18פנס ראשי ימין -14

מקורי700כןפיאט 3D 08-20 500פנס ערפל קדמי ימין 08-14 (ח)51822888

מקורי615.91כןשברולט מאליבו ש' 13-15שפם תחתון פנס אח' שמ' -13 (ח)20809863

3512080J6111- 4/5פנס ראשי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי1,683.00כןסוזוקי

V7E094911714- (בכנף) מקורי48לאפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס צד קדמי ימין

33101TR0G11EX 4פנס ראשי ימין -13 דגםD 12-17 'מקורי3,772.15לאהונדה סיווק ש

V5E3945207A20 - 'מקורי1,557.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אחורי שמ

266003583R20 - מקורי1,352.65כןרנו קולאוס - 20פנס ראשי ימין לד תחתון

פנס איתות למראה ימין -817310212013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי198.8כן15

פנסי לוח זיהוי (R+L) אח' -08 (ח)95383431

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי153.9כן

92402B202014 - 'מקורי1,500.70לאקאיה סול ש' 14-18פנס אחורי ימ

3643061M0013 - קרוסאובר 13-16פנס איתות למראה שמאל SX4 מקורי487.9כןסוזוקי

8155102730

 - (ח) פנס אחורי ימ' -13 ( 5 דלתות

(היברידי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,019.49כן15

33550TF0G7111- 'פנס אחורי שמ

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,542.63לא14

87614B2000(ח) מקורי175.5לאקאיה סול ש' 14-18פנס איתות למראה שמאל -14

V6C0945106B14- 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 10-17 'מקורי243כןפולקסווגן פולו ש



V5M0945105C10- מקורי169לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל

26060BR60B10- (קסנון) מקורי3,741.36לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ראשי שמאל

מקורי303.25כןטויוטה קורולה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819203004013

33150TL0G51(ח) מקורי3,179.28לאהונדה אקורד ש' 12-15פנס ראשי שמאל -12

866343U00015- 'מקורי19.6כןקאיה ספורטג' ש' 13-15שפם תחתון פנס אח' ימ

V6C0945095MGTI 14 - '5פנס אחורי שמD 10-17 'מקורי1,201.00לאפולקסווגן פולו ש

922023W20015 - 13 מקורי1,721.00כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ערפל קדמי ימין

84401KJ001RH=LH ש' 08-13פנס צד קדמי לכנף B3 מקורי166לאסובארו

3532054P0000015 - מקורי3,470.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי שמאל

866134H00008- 'שפם תחתון פנס אח' ימi800 08-21 מקורי712כןיונדאי

924063U300(ח) מקורי962.6כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ערפל אח' ימ' -13

265506738R18 - 'מקורי817.85לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ

3532054P5000015 - מקורי5,975.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי שמאל לד

34300TL0G0212- מקורי369.17לאהונדה אקורד ש' 12-15פנס איתות למראה ימין

V57B941015DV 18 - מקורי4,169.00לאסקודה קארוק 18-21פנס ראשי שמאל

924043X050(ח) ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ' 11-13 i35 מקורי708לאיונדאי אלנטרה

V3V194101618-19 מקורי1,966.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי ימין הלוגן

מקורי5,753.26לאשברולט בלייזר - 19פנס אחורי ימ' - 8458761219

מקורי298.77כןאופל מוקה X ש' 17-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 4250302817

92700S100019 - מקורי1,230.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אור בלימה דלת תא מטען

V5G0945094AGGTI 17 - 'מקורי1,199.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי ימ' פנ

מקורי11,856.57לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ראשי שמאל לד - 6311747815117

V5JA941699D17 - מקורי315לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי2,395.67לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי שמאל - 6311735743313

מקורי1,483.16כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס איתות ימ' קד' (במגן) לד - 982087788017

מקורי1,118.08לאאופל אינסיגניה 17-18פנס ערפל קדמי ימין - 1346022417

V5FB941773A20 - מקורי6,785.00כןסיאט לאון ש' - 20פנס ראשי שמאל

92101L520020 - מקורי11,694.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס ראשי שמאל

924062T000(ח) מקורי127.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי ימין -12

מקורי1,966.12כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ראשי ימין 967597488015-16

V65794509519 - 'מקורי1,115.00כןסקודה סקאלה - 19פנס אחורי שמ

92102A2220LED 13-  5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי ימיןD מקורי2,584.10כןקאיה סיד

מקורי3,701.08לאאופל אינסיגניה 17-18פנס ראשי ימין - 3905036517

מקורי389.44לאב.מ.וו 300 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל -6314742044719

מקורי377.12כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פנס ערפל קדמי שמאל 07-10 (ח)96626979

מקורי774.25כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי שמאל - 15 (ח)94523308

מקורי1,284.97לאב.מ.וו X6 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל -6314744228120

33901SNBJ51ZA

גריל תחתון ימין עם חור ערפל 09-12 

מקורי1,029.27לאהונדה סיווק ש' 4D 06-12(ח)

V65794509619 - 'מקורי1,115.00כןסקודה סקאלה - 19פנס אחורי ימ

V5J0941702BV 11 - מקורי386לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין

מקורי2,108.93לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל+ מנוע 9682823408-10

מקורי2,254.91לאאופל קרוסלנד X - 18פנס ראשי ימין - 1346796818

260105845R16 - מקורי2,740.55כןרנו קדג'אר 16-20פנס ראשי ימין

מקורי11,868.28לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי שמאל - 6311743646117

V5JA941701A13-16 מקורי270לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל מושחר

מקורי1,549.19כןאופל מוקה ש' - 21פנס אחורי שמ' - 983372188021

V5FF94520821 - 'מקורי1,302.00כןקופרה פורמנטור - 21פנס אחורי ימ

YQ0085008021 - 'איירקרוס - 18פנס אחורי ימ C3 מקורי1,581.14כןסיטרואן

33150TEC305V 17 - 5פנס ראשי שמאלD 17-22 'מקורי4,080.23לאהונדה סיווק ש



DB2R5135YA17 - 'ש' 17-21פנס ערפל אח' ימ CX-3 מקורי526.56לאמאזדה

DA6B51041E15-19  4פנס ראשי שמאל לדD/5D 15-21 'מקורי3,195.82לאמאזדה 2 ש

92401A760016 - 'מקורי1,249.40לאקאיה פורטה 13-18פנס אחורי שמ

92102S100019 - מקורי5,656.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ראשי ימין

DB2R510L0C17-18 ש' 17-21פנס ראשי שמאל CX-3 מקורי1,711.91כןמאזדה

KB8B513F0C17 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ' פנ CX-5 מקורי909.23לאמאזדה

CG15513G0H10-12 'מקורי898.4כןמאזדה 5 ש' 10-18פנס אחורי שמ' פנ

92401G512016-18 מקורי3,398.70כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי שמאל חיצוני

92403G512016-18 מקורי1,942.10כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי שמאל פנימי

DM4N51160A19 - 'ש' 17-21פנס אחורי שמ CX-3 מקורי2,513.43כןמאזדה

B5J694511208- 'מקורי495לאסקודה פביה ש' 08-14פנס אחורי ימ

פנס אחורי ימ' חיצוני  -13 (סטיישן)8155102710

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,019.49לא15

מקורי5,398.26לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס אחורי ימ' - 6321734296417

92201A750016 - מקורי1,143.20כןקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי617לאפיאט 500X ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -5194187515

מקורי5,043.93כןטויוטה אוונסיס 15-18פנס ראשי ימין -811300538015

92402D4200מקורי5,018.30לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי ימ' חיצוני - 16 היברידי

מקורי1,050.00לאטויוטה אוונסיס 15-18פנס אחורי שמאל חיצוני -815600530015

מקורי325.44כןטויוטה אוונסיס 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819200501015

92101S111019 -מקורי6,845.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ראשי שמאל לד

מקורי501.46לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ערפל אח' ימ' - 6324735000815

מקורי1,925.99לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי ימין מושלם 898125393812-16

מקורי577.37לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס ערפל אח' שמ' - 1042074121

92402C860019 - 'פנס אחורי ימi20 15-20 מקורי2,250.00כןיונדאי

87624C800119 - פנס איתות למראה ימיןi20 15-20 מקורי586לאיונדאי

מקורי1,460.00כןפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי שמאל -5198448816

92401CL10021 - 'מקורי4,799.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ

92501GI00021 - ש' - 21פנס לוח זיהוי אח' שמאל EV 5 מקורי199לאיונדאי איוניק

92201S200019 - מקורי1,523.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל קדמי שמאל

92109GI00021 - ש' - 21פנס ראשי ימין מרכזי EV 5 מקורי6,947.00לאיונדאי איוניק

87613G500016 - מקורי720.6כןקאיה נירו 16-23פנס איתות למראה שמאל

מקורי8,070.35לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי ימין קסנון - 6311740113215

פנס אחורי ימ' - 212906080314

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי2,398.00לא18

815510F13013 - מקורי649לאטויוטה וורסו 13-18פנס אחורי ימין

AL579TO09 פנס ערפל קדמי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

חליפי680.02לא13

AL594OP11-12 'חליפי860.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס אחורי שמ

AL597OP11-12 חליפי68.02לאאופל אסטרה ש' 11-15פנס צד קדמי ימין(בכנף) מושחר

AL598PEH4 89-92 חליפי286.6לאפיג'ו 405 ש' 89-97פנס ראשי שמאל

AL59IS02-03 'חליפי336.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס אחורי שמ

AL602PE11- חליפי1,596.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ראשי ימין

AL604HY08 - 'פנס אחורי ימi800 08-21 חליפי1,036.02לאיונדאי

AL619HY16 - חליפי860.02לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL61FOCW 11- 'פנס אחורי ימ' פנ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי680.02לא

AL625HY16 - חליפי206.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL626HY16 - חליפי206.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL629HY16- חליפי3,106.02כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי ימין לד

AL629PE14-18 חליפי1,860.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי שמאל

AL630PE14-18 חליפי1,860.02לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי ימין



AL632HY15 - ש' 11-18פנס ראשי ימין לד i25 חליפי3,806.02לאיונדאי אקסנט

AL635HY14 - 'ש' 11-15פנס אחורי ימ' פנ i35 חליפי568.02לאיונדאי אלנטרה

AL636HY14- 'ש' 11-15פנס אחורי שמ' פנ i35 חליפי568.02לאיונדאי אלנטרה

AL639HY10 - פנס ערפל קדמי ימיןIX35 10-15 חליפי396.02לאיונדאי

AL63CV95-99 חליפי420.02לאשברולט קווליר ש' 95-02פנס ראשי ימין

AL63FOCW 11- 'פנס אחורי שמ' פנ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי680.02כן

AL663MI14-19 'חליפי1,106.02כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי ימ

AL667FI07-09 חליפי986.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פנס ראשי ימין+רקע ניקל

AL66KI08-09 5 ש' 08-09פנס ראשי ימיןD  חליפי960.02לאקאיה סיד

AL675FI04-06 חליפי80.9לאפיאט פונטו אקטיב ש' 04-06מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL679OP3D 15 - 'חליפי560.02לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי ימ

AL682FI07- 'חליפי306.02לאפיאט גרנדה פונטו ש' 07-11פנס ערפל אח' שמ

AL693OPV 11 - חליפי1,680.02לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי ימין

AL712PE13 - 'חליפי62.79כןפיג'ו 301 ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' שמ

AL718RE'חליפי456.02לארנו קנגו ש' 04-08פנס אחורי שמ

AL730VW06-09 '5פנס אחורי שמD 06-09 'חליפי536.02לאפולקסווגן פולו ש

AL742VW09- חליפי456.02כןפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס ערפל קדמי ימין

AL744TO(סטיישן) פנס אחורי ימ' חיצוני  -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי836.02לא15

AL744VW05-10 חליפי336.02לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10פנס ערפל קדמי ימין

AL747VW05-10 (2 דלתות מטען) 'חליפי334.02לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10פנס אחורי ימ

AL74SK06- חליפי294.82לאסקודה אוקטביה ש' 06-08פנס ערפל קדמי שמאל

AL752SE06- פנס ערפל קדמי ימין

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי468.02לא03

AL754VW08-11 חליפי1,560.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 08-10פנס ראשי ימין

AL757RE08- חליפי436.02לארנו לוגן 08-11פנס ראשי שמאל

AL759MA10- 'חליפי1,189.20לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס אחורי ימ

AL764TO14-16 'חליפי860.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ

AL765RE13- 5פנס לד ימיןD 13-19  חליפי906.02לארנו קליאו

AL766MA13-16 4/5פנס ראשי ימיןD 13-18 'חליפי1,136.02כןמאזדה 3 ש

AL766RE13- 5פנס לד שמאלD 13-19  חליפי906.02לארנו קליאו

AL767SE09 - חליפי486.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס ערפל קדמי שמאל

AL768MA12- 'ש' 12-16פנס ערפל אח' ימ CX-5 חליפי360.02כןמאזדה

AL768VW13-16 חליפי1,640.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי שמאל

AL771SE12-16 חליפי1,356.02כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

AL772SE13 - 'חליפי860.02לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי שמ

AL772VW11- חליפי540.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס ערפל קדמי שמאל

AL776RE13-16 5פנס ראשי שמאלD 13-19  חליפי1,036.02לארנו קליאו

AL777MA13-16 4/5פנס ערפל קדמי ימיןD 13-18 'חליפי496.02לאמאזדה 3 ש

AL781MA09-12 '4/5פנס אחורי ימ' פנD 09-13 'חליפי420.02לאמאזדה 3 ש

AL784VW11- 'חליפי860.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס אחורי ימ

AL785MA12-14 ש' 12-16פנס ראשי ימין CX-5 חליפי1,396.02כןמאזדה

AL786TO15-19 חליפי806.02לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל

AL795FO09 - חליפי336.02לאפורד אדג' ש' 09-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL796TO12- חליפי986.02לאטויוטה אייגו ש' 12-14פנס ראשי ימין

AL7BM12- חליפי1,206.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי שמ' לד

AL7KI'חליפי579.68לאקאיה ריו ש' 04-06פנס אחורי ימ

AL800VW12 - פנס ראשי ימיןCC 12-17 'חליפי3,106.02לאפולקסווגן פאסט ש

AL805TO15-19 חליפי1,860.02כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי שמאל

AL806RE13-16 '5פנס אחורי ימ' פנD 13-19  חליפי386.02לארנו קליאו



AL808RE13-17 'חליפי456.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ

AL809VW09 - חליפי156.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL814TO14-16 חליפי3,506.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל עם לד

AL816TO15-17 חליפי1,396.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי שמאל

AL818VW07 - פנס אחורי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

חליפי540.02לא11

AL81SE02-05 חליפי857.74לאסיאט לאון ש' 00-05פנס ראשי שמאל

AL826RE5D 15 - 3/5פנס ראשי שמאלD/CW 10-16 'חליפי1,586.02לארנו מגאן ש

5370A98307-11 מגן בוץ אחורי שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי508לא15

2478518

פס קישוט לכנף אח' שמ' (חלק קדמי) - 

מקורי1,286.11לאפורד פומה ש' - 2121

69510H8000( דגם טורבו) 5דלתית למילוי דלק -18D/4D 17-22 'מקורי206.1לאקאיה ריו ש

DB0S503505D 15-19  4בטנה לכנף אח' שמאלD/5D 15-21 'מקורי169.84כןמאזדה 2 ש

71504J7C005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19כנף אח' ימD מקורי6,498.30לאקאיה סיד

KB7W51PV117 - ש' 17-22מגן בוץ אחורי ימין CX-5 מקורי48.85לאמאזדה

1711A07915 - (פקק) מקורי353לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מכסה מיכל דלק

71503D7C1019 - 'מקורי7,297.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כנף אח' שמ

71503F1C1019 - 'מקורי4,008.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף אח' שמ

5301J90521 - 'מקורי6,933.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף אח' שמ

71503S1C0019 - 'מקורי7,213.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כנף אח' שמ

868213U5001.6 15 - מקורי934.9לאקאיה ספורטג' ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל

71503C8C0015- 'כנף אח' (+ כל הדופן) שמi20 15-20 מקורי3,678.00לאיונדאי

GHP950350D13 - מגן בוץ אחורי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי139.19לא18

6411153R01P3120 - 'מקורי2,133.60לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כנף אח' ימ

5940A54221 - מקורי588לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלתית מיכל דלק

86821C800015-18 בטנה לכנף אח' שמאלi20 15-20 מקורי629כןיונדאי

71504G5C00(ח) מקורי5,418.20לאקאיה נירו 16-23כנף אחורית ימין -16

938296UA0A21 - 'מקורי2,079.87לאניסאן קשקאי ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי258.73כןפיג'ו 208 ש' 15-19דלתית מיכל דלק - 967390598015

788326UA0H21 - מקורי164.74לאניסאן קשקאי ש' - 21דלתית מיכל דלק

מקורי7,673.49לאפיג'ו 3008 17-21כנף אח' שמ' - 20 (חשמלי)1654473180

616120H010(ח) מקורי778לאטויוטה אייגו ש' 12-14כנף אח' שמ' -12

71503C1C0015-'מקורי5,977.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17כנף אח' שמ

5301J10820 - 'מקורי3,990.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף אח' ימ

מקורי7,797.96לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19כנף אח' ימ' - 163811388019

868221W51015 - 4בטנה לכנף אח' ימיןD 12-16 'מקורי280לאקאיה ריו ש

מקורי508.5כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלתית למילוי דלק - 14 (ח)9802220680

מקורי1,666.98כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף אח' ימ' - 756054214016

74450T1GE0113-  'ש' 13-18קשת לכנף אח' שמ CR-V מקורי974.98כןהונדה

86821G600017-20  בטנה לכנף אחורי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי145.2לא

BCKA503504D 19 - 4/5מגן בוץ אחורי שמאלD -19 'מקורי198.4לאמאזדה 3 ש

97510G600017 -  תריס לכנף אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי231כן

V5E0853761E04117 - (שחור מבריק) מקורי339כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מסגרת ניקל לגריל

V575807890A20 - (לפנס) מקורי277כןסיאט אטקה ש' 16-21שפם ימין תחתון לסורג

86252H1500(ח) מקורי50כןיונדאי טרקאן ש' 03-08רשת לסורג קדמי 03-08

86352A950015-17 מקורי1,777.90כןקאיה קרניבל ש' 15-20סורג קדמי

מקורי157כןטויוטה אוונסיס 09-14פס קישוט לסורג תחתון ימין (ניקל) 5312305010-12



V5FF854643A9DG21 - מקורי1,075.00לאקופרה פורמנטור - 21מסגרת ניקל לסורג קדמי

V5FA854643A9DG(קופרה) מקורי1,176.00כןסיאט לאון ש' - 20מסגרת ניקל לסורג קדמי - 21

מקורי6,925.53לאשברולט טראוורס 17-23סורג קדמי 8473985917-21

V5F0853654M9B9FR 17 - מקורי1,138.00לאסיאט לאון ש' 12-19סורג קדמי

קשוט שמאל סורג קדמי -531240214013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי378.15לא15

מקורי851.07כןסיטרואן קקטוס 15-20סורג קדמי פנימי 980174498015-18

863503X70014- ש' 11-15סורג קדמי ניקל עם סמל יצרן i35 מקורי871כןיונדאי אלנטרה

V6F0853655D9B921 - מקורי141לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי עליון לסורג קדמי

86350G500016-18 מקורי1,781.20לאקאיה נירו 16-23סורג קדמי

מקורי6,821.78לאשברולט מאליבו ש' 16-19מסגרת ניקל לסורג קדמי - 8447337419

531230D02012- מקורי239.39כןטויוטה יאריס ש' 12-13קישוט ימין לסורג קדמי

מקורי1,281.84לאב.מ.וו X1 ש' 13-21סורג קדמי ימין - 5113735482415

31425534V 18 - ש' 18-21סורג קדמי XC-60 מקורי3,964.17לאוולוו

960103748R

סט פסי קישוט ניקל לסורג קדמי (7 

Intens type - 17 (4 ש' 17-23חלקיםD מקורי1,133.65לארנו גרנד קופה

86350H901017 - 5סורג קדמיD/4D 17-22 'מקורי846.6לאקאיה ריו ש

531110D37012- מקורי1,588.44לאטויוטה יאריס ש' 12-13סורג קדמי

71122SWWE3109- ש' 08-12תושבת סמל קדמי CR-V מקורי245.99לאהונדה

86350A6600CW 12 - סורג קדמי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,862.00לא/סטישין

42496856

קישוט ניקל שמאל לסורג קדמי - 19 

(PREMIER)19 - מקורי2,034.54לאשברולט בלייזר

AH102VW15- חליפי4,085.49כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מכסה מנוע

AH103RE09- חליפי1,957.74כןרנו קולאוס 09-11מכסה מנוע

AH103VW18 - מכסה מנוע

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

חליפי8,482.98כן22

AH104VW20 - חליפי5,306.02לאפולקסווגן טי קרוס - 20מכסה מנוע

AH105CI17 - ש' 17-21מכסה מנוע C-3 חליפי2,878.67כןסיטרואן

AH106RE13- חליפי1,690.67כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מכסה מנוע

AH107RE16 - חליפי3,289.49כןרנו קדג'אר 16-20מכסה מנוע

AH108RE14 - חליפי5,822.58כןרנו טראפיק ש' 14-22מכסה מנוע

AH108TO10- חליפי676.5כןטויוטה קאמרי ש' 07-11כיסוי מגן מנוע תחתון שמאל

AH109RE09 - 4ציר שמ' למכסה מנועD 09-15 'חליפי196.02לארנו פלואנס ש

מקורי1,776.19לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס ראשי ימין - 5055307110

מקורי132כןפיאט 3D 08-20 500פנס לוח זיהוי אח' -08 (ח)51800482

מקורי1,027.56לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 3129058113

33100T7AG5119 - ש' - 19פנס ראשי ימין לד HRV מקורי6,789.41לאהונדה

87624B2000(ח) מקורי175.5כןקאיה סול ש' 14-18פנס איתות למראה ימין -14

33150T7AG5119 - ש' - 19פנס ראשי שמאל לד HRV מקורי6,969.02לאהונדה

921023U25013-14 מקורי6,214.60לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ראשי ימין

84912FG061(ח) 5D 08- 'ש' 08-13פנס אחורי ימ' פנ B3 מקורי286לאסובארו

924062S02010-13 'פנס אחורי ימ' פנIX35 10-15 מקורי1,178.00לאיונדאי

57717FG020

 5D 08-09 'שפם תחתון פנס אח' ימ

מקורי98כןסובארו B3 ש' 08-13(ח)

265500266RV 17 - '4 ש' 17-23פנס אחורי ימ' פנD מקורי1,105.91כןרנו גרנד קופה

מקורי2,150.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ראשי ימין 811304254213-15

260101133R18 - מקורי1,658.79לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

מקורי2,502.48לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס אחורי שמ' 9683092911-12

84912SC15109- 'מקורי835לאסובארו פורסטר ש' 09-12פנס אחורי שמ

924053U30013- 'מקורי962.6לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ערפל אח' שמ

3512084M1000016 - מקורי1,916.90כןסוזוקי סלריו 16-18פנס ראשי ימין



מקורי74.16לאשברולט ספארק 11-15מחזיר אור אחורי ימ' -9515219113

924013W510(ח) מקורי2,103.80לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס אחורי שמ' -13

3532062R6017 - מקורי4,458.20כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ראשי שמאל

34550TLAG0119 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל CR-V מקורי635.92לאהונדה

מקורי508לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ' 814904205013-15

3659462R0100017- מקורי555.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ערפל שמאל אחורי

151495300D22 - ש' - 22פנס ראשי ימין Y מקורי3,448.71לאטסלה מודל

V658945093V 20 - 'מקורי516לאסקודה קאמיק - 20פנס אחורי שמ

921013X02011-13 ש' 11-15פנס ראשי שמאל i35 מקורי1,547.00לאיונדאי אלנטרה

V3G5945094C15-19 מקורי1,288.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי ימין פנימי

מקורי73.13כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל -11 (ח)96626981

265504427R20 - 'מקורי910.87לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ

811300F16113- מקורי3,658.00כןטויוטה וורסו 13-18פנס ראשי ימין

924053X00011-13  ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל i35 מקורי126לאיונדאי אלנטרה

V3V0941700AV 15-19 מקורי618כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל קדמי ימין

151495200D22 - ש' - 22פנס ראשי שמאל Y מקורי3,448.71לאטסלה מודל

265551550R(ZEN) 20- מקורי1,085.84לארנו קליאו - 20פנס אחורי שמ' חיצוני

מקורי2,389.52לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס ראשי שמאל -9502558512

מקורי691.3כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס איתות למראה שמאל - 2340643218

265503304R

פנס אחורי ימ' פנ' -20 

(INTENSE/RS LINE)20 - מקורי766.05לארנו קליאו

V5E9945712(סטיישן) מקורי1,418.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי ימ' - 17

מקורי1,604.84לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי ימין -9528147513

מקורי1,941.62לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס ראשי שמאל -811700535112

V1ST945112C18 - 'מקורי516כןסקודה סיטיגו 12-18פנס אחורי ימ

84401FG010(ח) ש' 08-13פנס איתות למראה שמאל 08-11 B3 מקורי541כןסובארו

מקורי171.09כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס לוח זיהוי אח' ימין -13 (ח)8120442010

55112675AA17 - מקורי1,025.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי850לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס לוח זיהוי אח' -07 (ח)735430904

מקורי141.46לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 1349799012

26550BJ00A12- 'ש' 12-21פנס אחורי ימ  NV 200 מקורי710.93לאניסאן

260608417R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD מקורי4,082.46לארנו גרנד קופה

26555JX31A12- 'ש' 12-21פנס אחורי שמ  NV 200 מקורי668.49לאניסאן

V5C6807393E15 - 'מקורי355כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18שפם תחתון פנס אח' שמ

26010JX30A12- ש' 12-21פנס ראשי ימין  NV 200 מקורי1,395.84לאניסאן

3565084M0000016 - 'מקורי1,517.60כןסוזוקי סלריו 16-18פנס אחורי ימ

BCNN51040B19 - 4/5פנס ראשי שמאלD -19 'מקורי5,139.52לאמאזדה 3 ש

33100T5AG0115-17 מקורי2,677.12לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי ימין

V56694103621 - מקורי4,937.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין

22397964D 11 - פנס בלימה דלת תא מטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי344.96לא

92102A418013 - מקורי4,106.30לאקאיה קארנס ש' 13-18פנס ראשי ימין

33250T5AG0115- מקורי1,916.34כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס בגריל שמאל קדמי

מקורי11.86כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19נורה לפנס לוח זיהוי אח' -13 (ח)2626189965

מקורי1,744.69לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי שמ' (שקוף) -815614718013

265506669R15-17 'מקורי480.07לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי ימ

34155T5AJ0115- מקורי2,672.93לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי שמאל פנימי

V5LA945207A21 - 'מקורי1,721.00כןסקודה אניאק ש' - 21פנס אחורי שמ

V3G0945106C20 - מקורי142לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8U094509312 -ש' 11-18פנס אחורי שמ' עליון Q3 מקורי1,076.00לאאודי



92404Q000021 - 'פנס אחורי ימ' פנi20 - 21 מקורי1,953.00לאיונדאי

V2GM941005A20 - מקורי1,776.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ראשי שמאל

מקורי142.54כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14פנס לוח זיהוי אח' 09-11 (ח)8127060332

מקורי953.41לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי שמ' - 981730378018

V8P4945095E(ח) 5D 09- 'ש' 09-11פנס אחורי שמ A3 מקורי886כןאודי

63215A3BC6519 - מקורי4,011.75לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי שמ' לד

265602913R(ח) מקורי357.01כןרנו טווינגו ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 16

V5FA945207C(קופרה) מקורי1,916.00לאסיאט לאון ש' - 20פנס אחורי שמ' - 21

92101S160021 - מקורי9,054.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ראשי שמאל

V2GM94166120 - מקורי667כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ערפל קדמי שמאל

34150TZAJ0120 - 'מקורי2,408.22לאהונדה ג'אז ש' - 20פנס אחורי ימ

924052P84013- מקורי468.3כןקאיה סורנטו ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי2,616.91כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס ראשי שמאל - V 11 (ח)95413290

265507297R4D 17 - 4 ש' 17-23פנס אחורי חיצוני ימיןD מקורי1,204.26לארנו גרנד קופה

V6F1941006C21 - מקורי1,715.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי ימין

V3V0941699B20 - מקורי1,192.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל קדמי שמאל

92405S161021 - 'מקורי3,200.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

265558986R4D 17 - 4 ש' 17-23פנס אחורי חיצוני שמאלD מקורי1,445.12כןרנו גרנד קופה

מקורי8,532.92לאאופל קורסה ש' - 20פנס ראשי ימין - 982952258020

3591075J11M10- 'מקורי29כןסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס לוח זיהוי אח

מקורי671.43לאשברולט ספארק 11-15פנס אחורי שמ' -9548311311

265555594R4D 17 - 4 ש' 17-23פנס אחורי שמאל פנימיD מקורי1,104.79כןרנו גרנד קופה

V6F194177321 - מקורי3,350.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ראשי שמאל

V566941016HV 17-20 מקורי4,362.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין

V80A941034F21 - ש' 17-22פנס ראשי ימין Q5 מקורי19,484.00לאאודי

מקורי2,625.27לאשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי ימ' פנ' - 2350809216

V566941018H17-20 מקורי4,442.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי ימין לד

261354958R17 - (במגן) '4 ש' 17-23פנס איתות שמ' קדD מקורי512.78לארנו גרנד קופה

V80A94507621 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ Q5 מקורי2,798.00לאאודי

261F66896R19 - מקורי1,441.00כןרנו קדג'אר 16-20פנס איתות למראה שמאל

33555TZAJ0120 - מקורי353.81כןהונדה ג'אז ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92401S811021 - 'מקורי4,603.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס אחורי ימ

V4M0941044CV 17-20 ש' 15-21פנס ראשי ימין Q7 מקורי10,046.00לאאודי

V5FA945307G21 - מקורי4,790.00לאקופרה פורמנטור - 21פנס אחורי מרכזי

34500TLAG0119 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין CR-V מקורי635.92לאהונדה

V5E5945258A17 - מקורי171לאסקודה אוקטביה ש' 17-19בית פנס אחורי ימין

מקורי937.4לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי שמ' 815614217113-15

84001XA24C(ח) ש' 08-11פנס ראשי ימין -08 B9 מקורי4,439.00לאסובארו

260609367R18 - מקורי1,658.79לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי שמאל

מקורי190לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פנס איתות למראה שמאל -7174825407

924021R02011- 'ש' 11-18פנס אחורי ימ i25 מקורי664לאיונדאי אקסנט

84001AJ04110- ש' 09-14פנס ראשי ימין B4 מקורי1,988.00לאסובארו

מקורי2,771.16לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' 8476983618-20

3625462R0117 - 'מקורי587.7לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס אחורי ימ' פנ

מקורי378לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס אחורי שמ' -815615273011

מקורי378לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס אחורי ימ' -815515266011

3657462J0000015 - מקורי200.4כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ערפל אחורי אמצעי

34550T1EG0116- ש' 13-18פנס ערפל שמאל אחורי CR-V מקורי660.2כןהונדה

260A25277R18 - מקורי900לארנו מגאן סטיישן - 18פנס ערפל קדמי ימין לד

3512054P5000015 - מקורי5,975.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי ימין לד



260606923R(ZEN) 21 - מקורי2,670.46לארנו קליאו - 20פנס ראשי שמאל

260105925R17 - מקורי1,530.22לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס ראשי ימין

3567054P0000015-18 מקורי1,531.20כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי חיצוני שמאל

95291967

מחזיר אור במגן אחורי ימין סטיישן -13 

מקורי48כןשברולט קרוז 08-20(ח)

מקורי2,357.57לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס ראשי ימין -9502558612

57717FG0604D 'ש' 08-13שפם תחתון פנס אח' שמ B3 מקורי123לאסובארו

3591075J11000M16 - 'מקורי29לאסוזוקי בלנו ש' 16-18פנס לוח זיהוי אח

92101D417016- מקורי5,799.20לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי שמאל

מקורי2,620.32לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס אחורי שמ' ספורט -13 (ח)22842245

260106131R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי4,014.42לארנו גרנד קופה

מקורי691.3לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס איתות למראה ימין - 2340643318

34500T7JH0115- ש' 15-18פנס ערפל ימין אחורי HRV מקורי1,760.13לאהונדה

מחזיר אור במגן אחורי ימין -819100227013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי212.6כן15

924020X11011- 'ש' 08-14(ח) פנס אחורי ימ i10 מקורי556לאיונדאי

V57B941018DV 18 - מקורי4,138.00לאסקודה קארוק 18-21פנס ראשי ימין

3567084M1000016 - 'מקורי1,517.60כןסוזוקי סלריו 16-18פנס אחורי שמ

פנס אחורי ימ' -13 (5 דלתות)8155102740

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,064.76לא15

92401C5112V 15-17 מקורי3,737.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמ' חיצוני

K07051150B15 - ש' 12-16פנס אחורי ימ' לד CX-5 מקורי1,336.88כןמאזדה

V56694103521 - מקורי4,991.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי שמאל

84912AJ250(ח) 5D 10- 'ש' 09-14פנס אחורי ימ' פנ B4 מקורי2,168.00לאסובארו

V5NB941036C20 - מקורי5,647.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי ימין

V5E6949146

פנס אזהרה למעבר נתיב למראה ימין - 

מקורי192לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

מקורי170כןטויוטה קורולה ש' 98-00שפם תחתון פנס אח' ימ' 525521207098-02

33303TM8G0209 - מקורי1,466.18לאהונדה אינסייט 09-14פנס ערפל קדמי ימין

922023Z00012- פנס ערפל קדמי ימיןCW/4D i40 12-15  מקורי492לאיונדאי

922013Z00012- פנס ערפל קדמי שמאלCW/4D i40 12-15  מקורי492לאיונדאי

V7E0945095TV 15 - 'פנס אחורי ימ

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,287.00לא15-22

84551AG08007-09 'ש' 07-09פנס ערפל אח' ימ B4 מקורי496לאסובארו

811300DA5014-16 מקורי3,950.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין עם לד

265556233R17 - 'מקורי462.49לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי שמ

108399200E21 - 'מקורי8.15לאטסלה מודל 3 ש' - 21שפם תחתון פנס אח' שמ

92406H90005D - 17 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/4D 17-22 'מקורי137.7לאקאיה ריו ש

815610D610מקורי1,947.90לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' 14-16 לד

V6VA94170022 - מקורי470כןסקודה פביה ש' - 22פנס ערפל קדמי ימין

924063Z000

 CW 12- מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי310.5כןיונדאי  CW/4D i40 12-15(ח)

BCNM513G0B4D 19 - 4/5פנס אחורי שמ' פנ' לדD -19 'מקורי1,658.99כןמאזדה 3 ש

V5H0945094C21 - 'מקורי1,192.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

924082B00006- 'מקורי330לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ערפל אח' שמ

V57A945701B22 - מקורי417לאסקודה קארוק - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי6,350.37כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס ראשי שמאל - 4277836720

V2G094166118 - 5-פנס ערפל קדמי שמאלD 18 'מקורי695לאפולקסווגן פולו ש

V2G194100618-20 5-פנס ראשי ימיןD 18 'מקורי1,310.00לאפולקסווגן פולו ש

6.21E+04(ח) קדמי -08 (L=R) מקורי344.47לאסיטרואן ג'אמפי 08-11פנס ערפל

DFR551060A20 - ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין CX-30 מקורי930.73לאמאזדה

DFR551160C20 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ CX-30 מקורי711.7לאמאזדה



68144708AM14 - מקורי16,187.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין לד

4133210FS0122 - ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין EV3 מקורי1,161.40לאסרס

מקורי2,309.28לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 3142000313

V8W0945106C16 - ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי ימין A4 מקורי140לאאודי

B6YS7041X4D 13-16 '4/5כנף אח' ימD 13-18 'מקורי3,198.36לאמאזדה 3 ש

69510A2000(ח) 5 ש-13D 5/סטיישן ש' 13-18דלתית מיכל דלקD מקורי359כןקאיה סיד

760316134R16-18 מקורי5,277.65לארנו קדג'אר 16-20כנף אחורית שמאל

V5G480984313-'מקורי3,957.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף אח' שמ

B5J7810971(ח) מקורי246כןסקודה רומסטאר ש' 08-15בטנה לכנף אח' שמאל -08

166910Y01017 - מקורי70לאטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אוויר ימין

1355A280(ח) מאוורר מנוע-13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי458כן16

1355A27813- כונס אוויר למצנן מים

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי997כן16

165920T12013 - מקורי290לאטויוטה קורולה ש' 13-18מוביל אוויר

Z66815025(ח) 4/5כונס אויר כפול מושלם (1.6) 09-11D 09-13 'מקורי1,605.08כןמאזדה 3 ש

G90104705016 - מקורי1,805.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20מצנן מים היברידי

PE0115200B(ח) ש' 12-16מצנן מים -12 CX-5 מקורי1,137.47כןמאזדה

5379A414(ח) מנתב רוח ימין  לחזית -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי22כן16

164000T37119 - 4מצנן מיםD 19 - 'מקורי2,997.00לאטויוטה קורולה ש

628161779R15 - מקורי741.28כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר ימין במגן קדמי

6400F047(ח) מקורי87כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כונס אויר ימין למצנן -13

165930T15019 - 4מוביל אוויר קדמי ימיןD 19 - 'מקורי105כןטויוטה קורולה ש

62822BV83A15 - מקורי618.08לאניסאן ג'וק 15-19כונס אויר ימין

214981857R12- מקורי75.83כןרנו קנגו 09-18כונס למצנן ימין

GHP96146XB(ח) 4/5צינור מזגן -13D 13-18 'מקורי648.26כןמאזדה 3 ש

1360A09715 - מקורי782לאמיצובישי טרייטון 15-19כונס אוויר למצנן מים

214814EA0A16 - מקורי2,353.75לארנו קדג'אר 16-20מאוורר מנוע

מקורי182לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מוביל אוויר קדמי ימין - 165932512019

מקורי167לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מוביל אוויר קדמי שמאל - 165952511019

214982515R16 - מקורי156.12כןרנו קדג'אר 16-20כונס אויר ימין לרדיאטור

7815A861(ח) מקורי419כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15צינור יניקה למדחס מזגן - 13

253211Y20011 - 5מגן מצנן מיםD 11-16 מקורי168.5לאקאיה פיקנטו

214981469R18 - מקורי64.58כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מוביל אוויר קדמי ימין

25380C815015 - כונס מאווררים + מיכל עיבויi20 15-20 מקורי2,412.00לאיונדאי

29134H600019-20 מקורי84כןיונדאי אקסנט 19-22מוביל אוויר קדמי ימין

29136G520019 - מקורי110לאקאיה נירו 16-23מוביל אוויר קדמי שמאל

KD45501U1A12 - ש' 12-16מסיט רוח ימין CX-5 מקורי94.92לאמאזדה

165930Y02013 - מוביל אוויר ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי107כן15

86822H900017 - 5בטנה לכנף אח' ימיןD/4D 17-22 'מקורי280.1כןקאיה ריו ש

מקורי455.71לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18בטנה לכנף אח' ימין - 85342309

BCJH42411A4D 19 - 4/5דלתית מיכל דלקD -19 'מקורי513.37לאמאזדה 3 ש

מקורי99כןטויוטה קורולה ש' 13-18מדבקה שקופה לכנף אח' שמ' - 587420217013

8530V6(ח) מקורי216כןפיג'ו 206 ש' 99-07בטנה לכנף אח' ימין 99-07

מקורי5,461.81כןסיטרואן C-3 ש' 17-21כנף אח' ימ' - 161807998017

86842F100016 - מקורי120.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ אחורי ימין



KPF151W60B

קשת לכנף אח' שמ' - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי667.99לאמאזדה

מקורי7,156.32לאסיטרואן C-4  ש' - 21כנף אח' ימ' - 167541138021

98313448XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ  C-4 מקורי577.11לאסיטרואן

מקורי7,554.95לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18כנף אח' ימ' - 162671808018

766250K13011 - מקורי654.51כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן בוץ אחורי ימין

8526S9(ח) ש' 10-16כנף אח' שמ' -10 C-3 מקורי5,362.11כןסיטרואן

YQ000653XT18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף אח' שמ C3 מקורי802.22לאסיטרואן

71503C5C5018 - 'מקורי9,651.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף אח' שמ

8526JX(ח) מקורי5,585.00לאפג'ו 308 08-13כנף אח' ימ' -08

861847250A21 - ש' - 21קשת לכנף אחורי ימין U5 מקורי125.03לאאיוויז

1TD45TZZAF12 - 'מקורי3,686.90לאדודג' ראם 12-19קשת לכנף אח' שמ

69510G500016 - מקורי267.3כןקאיה נירו 16-23דלתית מיכל דלק

97510D300016 - מקורי114.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תריס לכנף אחורי ימין = שמאל

69510J900018 - מקורי498כןיונדאי קונה ש' - 18דלתית מיכל דלק

8529FW(ח) ש' 10-16בטנה לכנף אח' שמאל 10-11 C-3 מקורי377.23כןסיטרואן

760339620R18 - 'מקורי7,766.41לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף אח' שמ

86671C500015 - מקורי85.2כןקאיה סורנטו ש' 15-20תומך שמאל לכנף אחורית

71504J7C4020 - 'מקורי9,097.70כןקאיה אקס סיד - 20כנף אח' ימ

מקורי469.56כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין - 656374704013

86823F2800

בטנה לכנף אח' שמאל (חלק קדמי) - 

מקורי397כןיונדאי אלנטרה ש' 1919-20 (ח)

954588105D 11- 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD 11-17 'מקורי40.17לאשברולט סוניק ש

767484389R15 - מקורי455.56לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21בטנה לכנף אח' ימין

B3T5809605C(ח) מקורי3,220.00לאסקודה סופרב ש' 08-13כנף אח' שמ' -08

6.10E+2521 - 'מקורי12,232.39לאטויוטה היילנדר - 21כנף אח' ימ

86822J900018 - מקורי996כןיונדאי קונה ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

69510C700015 - דלתית מיכל דלקi20 15-20 מקורי416לאיונדאי

7.51E+45

פס קישוט לכנף אח' שמ' (חלק קדמי) - 

מקורי344.31לאטויוטה היילנדר - 2121

AH10MI08-09 חליפי2,706.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מכסה מנוע

AH10TO98-00 חליפי1,704.11כןטויוטה קורולה ש' 98-00מכסה מנוע

AH111TO19 - ש' - 19ציר שמ' למכסה מנוע RAV-4 חליפי278.76כןטויוטה

AH114MI08 - חליפי236.55כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09ציר שמ' למכסה מנוע

AH119HY18 - חליפי5,453.10כןיונדאי קונה ש' - 18מכסה מנוע

AH11HY01-03 חליפי1,220.09לאיונדאי אלנטרה ש' 01-03מכסה מנוע

AH123HY15 - מכסה מנועi20 15-20 חליפי3,222.05כןיונדאי

AH131MI13-16  מכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

חליפי1,973.01כן16

AH133MI17 - מכסה מנוע

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

חליפי2,490.30כן19

AH134MA07-11 5ציר שמ' למכסה מנועD 07-14 'חליפי30.51כןמאזדה 2 ש

AH137MA08-חליפי66.11כןמאזדה 6  ש' 08-13ציר ימ' למכסה מנוע

AH137TO20 - חליפי7,389.05כןטויוטה היילקס ש' 15-21מכסה מנוע

AH13KI06-09 חליפי1,886.02לאקאיה סראטו ש' 06-09מכסה מנוע

AH140MA17 - ש' 17-22מנעול מכסה מנוע CX-5 חליפי232.66כןמאזדה

AH146FO08- חליפי160.99כןפורד מונדאו ש' 08-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH149FO20 - חליפי7,020.00כןפורד אקספלורר ש' - 20מכסה מנוע

AH151FO(קאסטום) חליפי5,423.43כןפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 18

AH157MA12- ש' 12-16ציר שמ' למכסה מנוע CX-5 חליפי85כןמאזדה



AH158MA12- ש' 12-16ציר ימ' למכסה מנוע CX-5 חליפי41.87כןמאזדה

AH166NI10- חליפי122.52כןניסאן ג'וק 10-14ציר ימ' למכסה מנוע

AH174MA13 - 4/5מנעול מכסה מנועD 13-18 'חליפי459.01כןמאזדה 3 ש

AH176NI15 - טרייל ש' 15-23ציר שמ' למכסה מנוע X חליפי325.41כןניסאן

AH180TO10-11 חליפי360.42כןטויוטה פריוס ש' 07-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH182PE14-15 חליפי3,226.31כןפיג'ו 2008 13-19מכסה מנוע

AH184MA07-11 5פלסטיק טורפדו ימיןD 07-14 'חליפי250כןמאזדה 2 ש

AH18NI07-09 חליפי787.4כןניסאן נוט ש' 07-13מכסה מנוע

AH190NI20 - חליפי3,206.02לאניסאן מיקרה - 20מכסה מנוע

AH190TO13 - ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע RAV-4 חליפי483.68כןטויוטה

AH191FO(דגם ג'מבו) חליפי4,537.22כןפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 14

AH193TO15 - חליפי1,680.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21מכסה מנוע

AH195TO11 - חליפי2,306.02לאטויוטה סיינה (ייבוא אישי 05-23מכסה מנוע

AH197TO08-09 חליפי60.02לאטויוטה היאס ש' 08-12ציר שמ' למכסה מנוע

AH19TO98-03 חליפי1,187.50כןטויוטה אוונסיס ש' 98-03מכסה מנוע

AH201TO16 - חליפי282.75כןטויוטה פריוס ש' 16-20ציר ימ' למכסה מנוע

AH203HO17 - 5מכסה מנועD 17-22 'חליפי3,696.93כןהונדה סיווק ש

AH204HO15 - ש' 15-18מכסה מנוע HRV חליפי4,483.49כןהונדה

AL82KI07-10 חליפי1,624.02לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס ראשי שמאל

AL82PEH4 .חליפי204.62לאפיג'ו 205 ש' 84-98פנס ראשי ימ' 84-98+מתאם רגיל

AL830TO16- 'חליפי968.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי חיצוני ימ

AL832VWV 14 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD 10-17 'חליפי640.02לאפולקסווגן פולו ש

AL835TOחליפי706.02לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס אחורי שמ' 07-11 לא מושלם

AL837TO13 - 'חליפי640.02לאטויוטה וורסו 13-18פנס אחורי שמ

AL838VW16 - חליפי1,506.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ראשי שמאל

AL839VW16 - חליפי1,506.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ראשי ימין

AL846VW15 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

חליפי1,980.02לא15-22

AL848TO12 - 'חליפי586.02כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אחורי ימ

AL855RE13- (לד) (במגן) '4פנס איתות שמ' קדD 09-15 'חליפי706.02לארנו פלואנס ש

AL856TO-Hybrid 13 חליפי136.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס איתות למראה שמאל

AL856VW10 - 'חליפי456.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס אחורי שמ

AL858RE14 - חליפי1,386.02לארנו טראפיק ש' 14-22פנס ראשי ימין

AL859VW06 - 'פנס אחורי שמ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי902לא

AL85KI03-06  חליפי860.02לאקאיה קרניבל ש' 01-06פנס ראשי ימין

AL861RE04- '4/5פנס לוח זיהוי אחD 04-09 'חליפי108.02לארנו מגאן ש

AL862TOV 14-16חליפי4,106.02כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין

AL891MA12 - 'ש' 12-16פנס אחורי שמ' פנ CX-5 חליפי420.02לאמאזדה

AL910MA17 - (במגן) '4/5פנס איתות ימ' קדD 13-18 'חליפי486.02לאמאזדה 3 ש

AL911MA17 - (במגן) '4/5פנס איתות שמ' קדD 13-18 'חליפי486.02לאמאזדה 3 ש

AL917FO00-01 חליפי806.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס ראשי שמאל

AL95FIידני H4 95-98 'חליפי248.02לאפיאט פונטו ש' 95-99פנס ראשי שמ

AL991FO4D 11- 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי640.02לא

AL994FOCW -11 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי850.02לא

AL996FOR=L 10-11  פנס ערפל קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי220.02לא

D2788215 - מקורי554.74לאפורד אדג' ש' 15-18פנס איתות למראה ימין



92404A20005D 13 - '5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנD מקורי1,386.00כןקאיה סיד

92403A20005D 13 - '5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנD מקורי862.5לאקאיה סיד

87613D400016 - מקורי383לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס איתות למראה שמאל

8156102C405D 19 - '5פנס אחורי שמD/SW 19 - 'מקורי5,789.67כןטויוטה קורולה ש

מקורי2,095.46לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס אחורי ימ' לד - 6321718219809

8975533970

  LSE) 21 - פנס איתות למראה שמאל

מקורי483.14כןאיסוזו די. מקס ש' - 21)

8982244820(  LSE) 21 - 'מקורי103.19לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס לוח זיהוי אח

AH20SK06-12 חליפי2,582.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מכסה מנוע

AH23KI12 - חליפי2,536.92לאקאיה סול ש' 12-13מכסה מנוע

AH24KI11- 5מכסה מנועD 11-16 חליפי1,159.06כןקאיה פיקנטו

AH28SK13- חליפי1,994.00כןסקודה אוקטביה 13-16מכסה מנוע

AH32CI09- חליפי2,285.00כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מכסה מנוע

AH35CV08-12 חליפי172.14כןשברולט קרוז 08-20ציר שמ' למכסה מנוע

AH35SE12-16 חליפי4,560.02לאסיאט לאון ש' 12-19מכסה מנוע

AH39HY01-03 חליפי157.92כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03מנעול מכסה מנוע

AH39TO04-08 חליפי1,306.02לאטויוטה אוונסיס ש' 04-08מכסה מנוע

AH43CI10- ש' 10-16מכסה מנוע C-3 חליפי2,113.41כןסיטרואן

AH44CV07-10 חליפי3,092.25כןשברולט קפטיבה ש' 07-10מכסה מנוע

AH47AU13-16 ש' 09-16מכסה מנוע Q5 חליפי8,429.47כןאודי

AH47TO06-11 חליפי135.41כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ציר ימ' למכסה מנוע

AH49MI00-03 חליפי3,645.04כןמיצובישי לנסר ש' 00-03מכסה מנוע

AH4MI89-96 ש' 89-96מכסה מנוע L200 חליפי1,252.43לאמיצובישי

AH4OP18 - מכסה מנועX - 18 חליפי3,528.94כןאופל קרוסלנד

AH50VW10- חליפי4,795.34כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מכסה מנוע

AH51TO07-08 חליפי148.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH52MA00-05 חליפי350כןמאזדה פרמסי ש' 01-05מכסה מנוע

AH52NI11- חליפי1,026.00כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מכסה מנוע

AH55TO09-11 ש' 09-14מכסה מנוע V8 חליפי2,275.20כןטויוטה לנד קרוזר

AH5DC15- חליפי2,462.93כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מכסה מנוע

AH5NI04-07 חליפי1,951.40לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מכסה מנוע

AH60CI08- חליפי3,306.02לאסיטרואן ג'אמפי 08-11מכסה מנוע

AH62TO08- חליפי136.79כןטויוטה קורולה ש' 08-10ציר שמ' למכסה מנוע

AH63SZ13- קרוסאובר 13-16מכסה מנוע SX4 חליפי2,492.00כןסוזוקי

AH64ME19 - חליפי4,451.82כןמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מכסה מנוע

AH66HO03-06 ש' 03-08מכסה מנוע CR-V חליפי2,594.45כןהונדה

AH66HY08-10  מכסה מנועi800 08-21 חליפי2,138.99כןיונדאי

AH69NI11- חליפי4,469.97כןניסאן קשקאי ש' 08-14מכסה מנוע

AH6BU06- חליפי5,168.95כןביואיק לוצרן ש' 06-08מכסה מנוע

AH6CV05-08 4פס קישוט למכסה מנועD 03-10 'חליפי174.04כןשברולט אופטרה ש

AH71MA03-07 חליפי350כןמאזדה 6 ש' 03-07מנעול מכסה מנוע

AH76TO09- חליפי2,572.82כןטויוטה וורסו 09-12מכסה מנוע

AH77SU13 - חליפי256.02לאסובארו אימפרזה 13-16ציר שמ' למכסה מנוע



AH78MA-09 4/5מנעול מכסה מנועD 09-13 'חליפי189.07כןמאזדה 3 ש

AH80BM13 - ש' 13-18מכסה מנוע X5 חליפי15,324.40כןב.מ.וו

8981504261V 12-16 מקורי1,610.11כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי ימין

811700DJ7017 - מקורי2,505.45כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל

92201C560018 - מקורי2,499.60כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל קדמי שמאל

819200D04017 - מקורי325.44כןטויוטה יאריס ש' 14-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92402A450017 - מקורי1,696.20כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי חיצוני ימין

8117042650V 16 - ש' 13-18פנס ראשי שמאל RAV-4 מקורי5,268.05כןטויוטה

V6J8945105A

מחזיר אור במגן אחורי שמאל (סטיישן) 

מקורי80לאסיאט איביזה  ש' 12-09-16

מקורי395.42לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6161735554715

מקורי2,403.31לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ' - 206945417

811300DJ90V 17 - מקורי3,823.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין

8156102A615D 15 - 'מקורי1,333.04כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי שמ

92202H840018-20 מקורי791.4לאקאיה סטוניק - 18פנס ערפל קדמי ימין

מקורי2,188.09כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' 815600673018-20

מקורי470.16כןטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס איתות למראה ימין - 817305210012

92403H840018 - 'מקורי1,140.50כןקאיה סטוניק - 18פנס אחורי שמ' פנ

92102H850018 - מקורי4,465.20לאקאיה סטוניק - 18פנס ראשי ימין

מקורי9,958.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס ראשי שמאל - 19 8118542842

92402H840018 - מקורי1,363.40לאקאיה סטוניק - 18פנס אחורי ימ' חיצוני

מקורי1,094.87כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי שמאל 898150425212-16

מקורי3,453.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס אחורי מרכזי פנ' - 131842440022

265509NC0A16 - 'ש' 14-19פנס אחורי ימ QX60 מקורי3,058.41לאאינפיניטי

מקורי437כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס איתות למראה שמאל - 817405801019

3567074G50(ח) מקורי643.1כןסוזוקי אגניס ש' 01-06פנס אחורי שמ' 01-06

923043B120(ח) מקורי157כןקאיה סורנטו ש' 07-09פנס צד קדמי ימין(בכנף) -07

מקורי1,338.17לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס אחורי ימ' - 6321729743415

A253906730015 - 'פנס אחורי שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי2,145.49לאש' 15-21

817300K01012- מקורי166.41לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס איתות למראה ימין

V6J3945105D

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 12-14 

FR09-16 'מקורי63לאסיאט איביזה  ש

GMG951041EV 17 - פנס ראשי שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,916.41כן18

92102C503015-17 מקורי4,846.50לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי ימין

מקורי90.95כןפורד גלאקסי 07-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל -12 (ח)1676179

92406D921016- מקורי1,325.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי630לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19פנס ערפל קדמי שמאל - 812200219019

144961381R17 - 5אינטרקולרD 13-19  מקורי1,302.11לארנו קליאו

166910M02017 - מקורי82כןטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אוויר ימין

86951G5500

מוביל אוויר אקטיבי תחתון למגן קדמי - 

מקורי2,723.80לאקאיה נירו 1916-23

PE201521013 - 4/5כונס אויר כפול מושלםD 13-18 'מקורי1,193.78כןמאזדה 3 ש

164000Y1701.2 17 - מצנן מים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,691.39לא22

PYFV1502517 - ש' 17-22מאוורר כפול מושלם CX-5 מקורי2,759.99לאמאזדה

16592F207020 - מוביל אוויר תחתון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי528.04לא22

86950E600015 - מקורי3,318.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17כונס אויר אקטיבי

מקורי425.79כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כונס מסגרת למעבה  -9596936911



D2672215 - מקורי1,744.51לאפורד אדג' ש' 15-18תומך למצנן מים

29136F150016 - מקורי131.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר שמאל

625239450R17 - 4 ש' 17-23תמך עליון שמאל למצנן מיםD מקורי80.94כןרנו גרנד קופה

1640025190V 19 - ש' - 19מצנן מים RAV-4 מקורי2,935.81כןטויוטה

86572C8AA019 - כונס אויר ימין במגן קדמיi20 15-20 מקורי717כןיונדאי

מקורי434.41לאפיג'ו 2008 13-19מוביל אוויר קדמי ימין - 981612308013

מקורי5,398.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים - 163602501018

25380G6050(ח) מאוורר מנוע - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,575.10כן

264102F02015 - מקורי823לאיונדאי טוסון ש' 15-20מצנן שמן מנוע

144614ED0A17 - 4 ש' 17-23אינטרקולרD מקורי2,176.35כןרנו גרנד קופה

מקורי795.5כןפיג'ו 5008 17-21כונס אוויר לאינטרקולר - 981846908017

7239351K00(ח) מקורי306.4כןסוזוקי ספלאש 09-15כונס אויר ימ' (עומד) -09

1640037311V 16 - מקורי4,444.08לאטויוטה פריוס ש' 16-20מצנן מים

164000L36320 - מקורי5,689.16לאטויוטה היילקס ש' 15-21מצנן מים

מקורי348.61כןפיג'ו 3008 17-21מוביל אוויר קדמי ימין - 981333328017

97606K205020 - מקורי2,351.00כןיונדאי וניו - 20מצנן (מעבה) מזגן

V6P012128315 - מקורי118כןסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אוויר שמאל

167110D20109-11 מקורי1,327.38כןטויוטה וורסו 09-12כונס אוויר למצנן מים

V1K0121283D(ח) מקורי80כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כונס ניצב שמאל מצנן מים 04-08

214106666R20 - מקורי1,912.85לארנו קליאו - 20מצנן מים

מקורי378.38לאפיג'ו 208 ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין - 982329138020

מקורי505.88כןטויוטה פריוס ש' 16-20מוביל אוויר עליון - 165923702016

V8V0121284A12 - ש' 12-19מוביל אוויר ימין A3 מקורי226לאאודי

628221KA1A10- מקורי303.7כןניסאן ג'וק 10-14כונס אויר ימין

214100598R08- מקורי1,260.07לארנו לוגן 08-11מצנן מים

922012R00009-11 5פנס ערפל קדמי שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי410לאיונדאי

V5E0941702AV 13 - מקורי354לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי ימין

B0L651160A5D 19 - '4/5פנס אחורי שמD -19 'מקורי1,890.51לאמאזדה 3 ש

MB415418(ח) ש' 89-96פנס לוח זיהוי אח' 89-96 L200 מקורי389.95כןמיצובישי

95089904CW 13- 'מקורי888.13לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' פנ

260609985R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD מקורי2,209.77לארנו גרנד קופה

V565949102A17-20 מקורי210כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס איתות למראה ימין

V3G094170020 - מקורי623כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין

מקורי172.41לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין 5053581217-19

V8X094104411-14 ש' 11-18פנס ראשי ימין קסנון A1 מקורי3,464.00לאאודי

מקורי5,421.25לאב.מ.וו 120 ש' 12-14פנס ראשי ימין קסנון + לד - 6311729691412

V3G094169920 - מקורי654כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל

KA0G513G0DV 17 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ' פנ CX-5 מקורי248.73כןמאזדה

V565945106B21 - מקורי68לאסקודה קודיאק ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

V3G5945087A20 - מקורי337כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אור בלימה דלת תא מטען

V5E394529120 - מקורי212לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אור היקפי למראה שמאל

108399300E21 - 'מקורי8.15לאטסלה מודל 3 ש' - 21שפם תחתון פנס אח' ימ

84912FJ17113- 'מקורי777כןסובארו אימפרזה 13-16פנס אחורי שמ

42576953V 17 - מקורי3,816.86כןשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי שמאל

V5C6807394E15 - 'מקורי355לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23שפם תחתון פנס אח' ימ

BCNN513G0B4D 19 - '4/5פנס אחורי שמ' פנD -19 'מקורי1,086.84כןמאזדה 3 ש

92102B226014 - מקורי1,684.40לאקאיה סול ש' 14-18פנס ראשי ימין חשמלי מושלם

92402H90105D - 17 5פנס אחורי ימין חיצוניD/4D 17-22 'מקורי1,309.40לאקאיה ריו ש

BCKA502B1A4D 19 - '4/5שפם תחתון פנס אח' שמD -19 'מקורי226.14כןמאזדה 3 ש

V6V694571220 - מקורי1,090.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי ימ' לד

84001FJ19013- מקורי1,550.00לאסובארו אימפרזה 13-16פנס ראשי שמאל



מקורי4,650.08לאוולוו XC-40 ש' 18-23פנס אחורי ימ' - 3144679118

92405H90005D - 17 5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/4D 17-22 'מקורי137.7לאקאיה ריו ש

KA1F51031J15 - ש' 12-16פנס ראשי ימין לד CX-5 מקורי3,314.73לאמאזדה

26060BV90A15- מקורי1,402.08לאניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי שמאל תחתון

34150TR0G0112 - '4פנס אחורי ימ' פנD 12-17 'מקורי1,397.16לאהונדה סיווק ש

V2K1941015B16 - מקורי1,697.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ראשי שמאל

מקורי1,345.32לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס אחורי ימ' -9523833912

מקורי1,236.53כןשברולט סילברדו 13-19פנס ערפל R=L קדמי -1583989615

BCJH513F0B4D 19 - 4/5פנס אחורי ימ' פנ' לדD -19 'מקורי1,369.22כןמאזדה 3 ש

92401J960021 - 'מקורי2,484.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ

V3V5945208B15-19 מקורי1,285.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' לד

84912FJ04012-15 'ש' 12-17פנס אחורי ימ XV מקורי861לאסובארו

V57A945208C22 - 'מקורי1,768.00לאסקודה קארוק - 22פנס אחורי ימ

265503AN0A15- 'מקורי472.32כןניסאן אלמרה ש' 15-17פנס אחורי ימ

V57A945307C22 - 'מקורי1,312.00לאסקודה קארוק - 22פנס אחורי שמ' פנ

876241R00011- ש' 11-18פנס איתות למראה ימין i25 מקורי274כןיונדאי אקסנט

V57B941010(AMBITION) 22 - מקורי4,975.00לאסקודה קארוק - 22פנס ראשי ימין

V57B941036(STYLE) 22 - מקורי4,762.00לאסקודה קארוק - 22פנס ראשי ימין

מקורי4,130.60לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס אחורי ימ' חיצוני -705702770022

8336A15415- 'מקורי668כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ערפל אח' ימ

261558994A15- טרייל ש' 15-23פנס ערפל שמאל קדמי X מקורי3,089.43כןניסאן

V8V0941043L16 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל קסנון A3 מקורי4,703.00לאאודי

6206Q3(ח) L=R -07 ש' 07-10פנס ערפל קדמי C-4 מקורי367.23לאסיטרואן פיקסו

V5NA945103

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי שמאל - 

מקורי201לאפולקסווגן טיגואן ש' 1717-22

6351AC(ח) ש' 07-10פנס אחורי ימ' -07 C-4 מקורי841.51לאסיטרואן פיקסו

57707AL34015- 'ש' 15-18שפם תחתון פנס אח' ימ B4 מקורי233לאסובארו

34155TEXY0118 - '4פנס אחורי שמ' פנD -18 'מקורי1,772.44כןהונדה סיווק ש

V81A945091B17 - ש' 17-22פנס אחורי שמ' לד Q2 מקורי3,353.00לאאודי

מקורי2,327.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס אחורי ימ' חיצוני -5054378817

68281937AB18 - מקורי205לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

84912AL14015- 'ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ B4 מקורי1,248.00לאסובארו

V2K1945095N(1 דלת מטען ) מקורי1,046.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 16

מקורי176.75כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 8430635818

V8XA94100415 - ש' 11-18פנס ראשי ימין A1 מקורי2,916.00לאאודי

מקורי418.78לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס איתות ימ' קד' (במגן)-9683094011

V7E1941016AD15 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,019.00לא15-22

33500T5AG1115 - מקורי2,656.78כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי ימין חיצוני

07KB8P51031KV 17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין CX-5 מקורי6,795.22לאמאזדה

261551HA0A14 -מקורי1,083.81לאניסאן נוט ש' 14-17פנס ערפל קדמי שמאל

265659019R15- מקורי176.47כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

84001FJ12012-15 ש' 12-17פנס ראשי ימין קסנון XV מקורי10,663.00לאסובארו

מקורי11,434.21לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי שמ' - 8413677816

D43N51160B20 - '4פנס אחורי שמD/5D 15-21 'מקורי580.56לאמאזדה 2 ש

D43N51150B20 - '4פנס אחורי ימD/5D 15-21 'מקורי580.56לאמאזדה 2 ש

84002AL03015- ש' 15-18פנס ראשי שמאל קסנון B4 מקורי6,030.00לאסובארו

265605279R18 - 'מקורי448.2לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ערפל אח' ימ

V76094520818 - 'מקורי1,909.00כןפולקסווגן טוארג - 18פנס אחורי ימ

מקורי2,509.82לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' פנ' - 8422622616



DHM5510L0E(DYNAMIC) 20 - 4פנס ראשי שמאלD/5D 15-21 'מקורי2,299.72לאמאזדה 2 ש

6351HK(ח) פיקסו ש' 10-18פנס אחורי ימ' (במגן) -10 C-3 מקורי304.13כןסיטרואן

מקורי740.64כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי שמ' -967480908013

92405A50005D 12- 'פנס ערפל אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי340לא/סטישין

84912SG13016- מקורי1,281.00לאסובארו פורסטר 13-18פנס אחורי שמאל

33550T5AG1115 - מקורי2,656.78לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי שמאל חיצוני

925011H50012- פנס לוח זיהוי אח' שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי161כן/סטישין

V8W5945091C16 - 'ש' 16-19פנס אחורי שמ A4 מקורי1,827.00לאאודי

KB8A513F0B17 - ש' 17-22פנס אחורי ימ' פנ' מושחר CX-5 מקורי770.74כןמאזדה

מקורי928כןפיאט פנדה ש' 12-18(ח) פנס ראשי שמאל-5184364512

DB2R51160EV 20 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ CX-30 מקורי1,008.27לאמאזדה

V3G0949101A15 - מקורי310לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס איתות למראה שמאל

מקורי3,011.21לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' 2339918116-17

KSD551031A22 - ש' 17-22פנס ראשי ימין CX-5 מקורי10,444.62כןמאזדה

מקורי753.19כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ערפל אח' ימ' -967612288014

מקורי7,672.11לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי ימין הלוגן 8481819818-20

מקורי3,785.36לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי ימ' 2339336416-18

V2K5941662B16 - מקורי759כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי2,494.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס אחורי שמ' חיצוני -5054378717

מחזיר אור במגן אחורי שמאל -176304011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי236.89לא

מקורי966לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס ראשי ימין X 95-97 3D (ח)9210222210

8155130D5016 - 'ש' 07-18פנס אחורי ימ GS מקורי2,687.51לאלקסוס

92202F110016 - מקורי3,189.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי ימין לד

V5N0945096Q11 - 'מקורי689לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פנס אחורי ימ

V7C0945095H16 - 'פנס אחורי שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי668כן22

מקורי281כןטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי ימ' פנ' -09 (ח)8158105110

231605674D 13 - 'מקורי1,476.50לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי שמ

V6V1941015D18-19 מקורי1,746.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל

P3591075F2206-08 'מקורי113.7לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס לוח זיהוי אח

95434685V 13 - (בכנף) מקורי150.56לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס צד קדמי ימין

42528026(ENJOY - SR) 17 - 'ש' 17-20פנס אחורי ימ X מקורי1,168.37לאאופל מוקה

68105145AC14 - מקורי102לאקרייזלר צ'ירוקי ש' 14-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

3515375H0008- 4/5תפס פנס ראשי ימיןD 08-14 'ש SX4  מקורי16.7כןסוזוקי

33550TZAJ0120 - 'מקורי3,637.74כןהונדה ג'אז ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

922022T010(ח) מקורי714.5כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ערפל קדמי ימין -12

265801896R16-18 'מקורי513.54כןרנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' ימ

מקורי3,361.87לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' 2339918216-17

V7E0945106C07 - מקורי146לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09מחזיר אור במגן אחורי ימין

V3V5945307F20 - 'מקורי1,229.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי שמ' פנ

92403A7020(ח) מקורי738.4כןקאיה פורטה 13-18פנס אחורי שמ' פנ' 13-15

265508029R17 - '5פנס אחורי ימ' פנD 13-19  מקורי214.72כןרנו קליאו

מקורי1,037.07לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי ימ' חיצוני-815500527011

92101H651021 - מקורי3,333.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ראשי שמאל

V65794570119 - מקורי453כןסקודה סקאלה - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

924012R10009-  '(סטישין)09-12פנס אחורי שמ CW i30 מקורי1,567.00לאיונדאי

33555TL0G0108- מקורי224.94לאהונדה אקורד ש' 08-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל



3567061M1013- 'קרוסאובר 13-16פנס אחורי שמ SX4 מקורי1,779.50כןסוזוקי

V7C0941662A18 - פנס ערפל קדמי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי813לא22

מקורי154.5לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי ימ' 8461803217-21

33101SNBG6109-12 (קסנון) 4פנס ראשי ימיןD 06-12 'מקורי2,478.58לאהונדה סיווק ש

3550063J04000

 LH=RH פנס ערפל קדמי ימין=שמאל

מקורי756.8לאסוזוקי ספלאש 09-15ש-13

3512065JD012-מקורי5,678.30לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי אטומטי ימין קסנון

265501150R18 - 'מקורי976.82כןרנו מגאן סטיישן - 18פנס אחורי ימ

V5NA945095DV 17 - 'מקורי1,274.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס אחורי שמ

V83F945105B19- ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל Q3 מקורי147לאאודי

V83F945106B19- ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין Q3 מקורי147לאאודי

15271116

פנס איתות במגן אחורי שמאל (פינתי) -

מקורי1,042.31לאשברולט מאליבו ש' 0808-12

V1ST94100518 - מקורי1,390.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי שמאל

84221H800017 - 5מדבקה שקופה לכנף אחורית ימיןD/4D 17-22 'מקורי55.9כןקאיה ריו ש

מקורי2,152.35כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07קשת לכנף אח' שמ' 03-07 (ח)8973775000

F41811HAMA(ח) -מקורי369.93כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פח דופן פנימי שמאלי 11

6563802210V 19 - 5בטנה לכנף אח' שמאלD/SW 19 - 'מקורי688.4לאטויוטה קורולה ש

86841C8AA019 - מגן בוץ אחורי שמאלi20 15-20 מקורי210כןיונדאי

71504J9C00(ח) מקורי5,938.00כןיונדאי קונה ש' - 18כנף אח' ימ' - 18

656310F02013 - מקורי454.07לאטויוטה וורסו 13-18מגן בוץ אחורי ימין

86821C8AA019 - בטנה לכנף אח' שמאלi20 15-20 מקורי830כןיונדאי

61061YP010(סהרה) מקורי3,293.86כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' ימ' - 20

71504P2C0021 - 'מקורי9,651.10כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף אח' ימ

63910SEAE00ZZ(ח) מקורי703.93כןהונדה אקורד ש' 03-08דלתית מיכל דלק 03-07

750870D010

פס קישוט לכנף אחורי ימין (על הדלת) -

מקורי719.52כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21 21

84126A700013 - 'מקורי115.2לאקאיה פורטה 13-18מדבקה שקופה לכנף אח' ימ

86822Q500020 - מקורי894.5לאקאיה סלטוס ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

616010H03022 - 'ש' - 22כנף אח' ימ X מקורי6,481.17לאטויוטה אייגו

69511S100019 - מקורי263לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלתית מיכל דלק

756050H02022 - ש' - 22קשת לכנף אחורי ימין X מקורי1,240.76כןטויוטה אייגו

מקורי468כןפיאט קובו ש' 12-17טפט לכנף אח' שמ' -12 (ח)735539388

86822S100019 - מקורי2,281.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20בטנה לכנף אח' ימין

756060H02022 - 'ש' - 22קשת לכנף אח' שמ X מקורי1,240.76כןטויוטה אייגו

86821S100019 - מקורי2,281.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20בטנה לכנף אח' שמאל

75606K2011(SKY) 21 - 'מקורי1,240.76כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קשת לכנף אח' שמ

71503R2C0022 - 'מקורי6,711.90לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כנף אח' שמ

V8X380983811- 'ש' 11-18כנף אח' ימ A1 מקורי5,890.00לאאודי

מקורי185.8לאשברולט קרוז 08-20דלתית מיכל דלק 9689875108-12

8983860001(  LSE) 21 - מקורי572.64לאאיסוזו די. מקס ש' - 21דלתית מיכל דלק

71503S1C1021 - 'מקורי7,646.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21כנף אח' שמ

8547R3(ח) ש' 05-10פס קישוט לכנף אח' שמ' 05-10  C-4 מקורי406.49כןסיטרואן

מקורי768לאפיאט 500 ש' - 21דלתית מיכל טעינה - 5213899121

51439FG0019P(ח) 5D 08- 'ש' 08-13כנף אח' ימ B3 מקורי6,520.00כןסובארו

86822Q000021 - בטנה לכנף אח' ימיןi20 - 21 מקורי894כןיונדאי

735432334

פס קישוט אמצעי קצר לכנף אח' ימ'  -

מקורי685כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 0707-14

מקורי1,133.21לאוולוו XC90 ש' 15-22פס קישוט לכנף אח' שמ' - 3984996115

AH84VW01-05 חליפי1,377.81כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05מכסה מנוע



AH86HO09- ש' 08-12מכסה מנוע CR-V חליפי2,816.02כןהונדה

AH87HO03-07 חליפי223כןהונדה אקורד ש' 03-08ציר ימ' למכסה מנוע

AH8KI01- חליפי3,506.02לאקאיה ריו ש' 01-03מכסה מנוע

AH99KI10-11 חליפי204.43כןקאיה סורנטו ש' 10-12ציר ימ' למכסה מנוע

AH9DC18 - חליפי3,506.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מכסה מנוע

664004H01108 - מכסה מנועi800 08-21 מקורי3,249.00לאיונדאי

66910K700020 - ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע i10 מקורי220כןיונדאי

65722EB30008- מקורי32.5כןניסאן קשקאי ש' 08-14תפס למוט מנעול מכסה מנוע

81190F200019 - מקורי109לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20כבל פתיחה למכסה מנוע

81161C100015 - מקורי346.5לאיונדאי סונטה ש' 15-17מוט מכסה מנוע שמאל

86153G200016 - מקורי52לאיונדאי איוניק ש' 16-20כיסוי שמאל לפלסטיק טורפדו

מקורי4,648.52כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מכסה מנוע - 4242248112

654703934R17 - 5בולם מכסה מנוע  ימין = שמאלD 13-19  מקורי379.57לארנו קליאו

66920N900021 - מקורי332כןיונדאי טוסון ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי146לאשברולט ספארק 15-18ציר ימ' למכסה מנוע - 4233340415

656015FA0A20 - מקורי293.7כןניסאן מיקרה - 20מנעול מכסה מנוע

66910K200020 - מקורי345לאיונדאי וניו - 20ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי146לאשברולט ספארק 15-18ציר שמ' למכסה מנוע - 4233340315

מקורי179.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18כבל פתיחה למכסה מנוע -13 (ח)5363012700

מקורי70.3כןשברולט ספארק 15-18מוט מנעול מכסה מנוע - 15 (ח)42346964

66910N7000V 21 - מקורי495לאיונדאי טוסון ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

BCY05231XD19 - 4/5מכסה מנועD -19 'מקורי3,012.55כןמאזדה 3 ש

657714EA0A14 - מקורי506.11לאניסאן קשקאי ש' 14-20מוט מכסה מנוע

68280994AL18 - מקורי21,893.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מסגרת שמשה קדמית

81130G500016 - מקורי351.3לאקאיה נירו 16-23מנעול מכסה מנוע

MR959618(ח) מקורי186כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11ציר ימ' למכסה מנוע 05-10

66400C500015- מקורי8,533.60לאקאיה סורנטו ש' 15-20מכסה מנוע

MR291986(ח) מקורי254.41כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מנעול מכסה מנוע -05

מקורי46.35לאשברולט ספארק 15-18המשך טורפדו ימין - 4247371115

V2GM823301A20 - מקורי214כןפולקסווגן טי קרוס - 20ציר שמ' למכסה מנוע

791101J50012- ציר שמ' למכסה מנועi20 12-15 מקורי254כןיונדאי

DFY05231X20 - ש' - 20מכסה מנוע CX-30 מקורי1,852.76לאמאזדה

מקורי5,364.61לאפיג'ו 2008 13-19מכסה מנוע - 981402878016

מקורי102.48כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07בטנה לכנף אח' ימין 05-07 (ח)5259112170

715040AC0021 - 'מקורי5,987.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כנף אח' ימ

69510AA00021 - מקורי395כןיונדאי אלנטרה ש' - 21דלתית מיכל דלק

86822AA00021 - מקורי427כןיונדאי אלנטרה ש' - 21בטנה לכנף אחורי ימין חלק קדמי

97525AA00021 - מקורי297לאיונדאי אלנטרה ש' - 21תריס לכנף אחורי שמאל

מקורי560.86כןפיג'ו 3008 10-16בטנה לכנף אח' ימין -10 (ח)853470

97510H600019 - מקורי102לאיונדאי אקסנט 19-22תריס לכנף אחורי ימין = שמאל

86821K200020 - מקורי986לאיונדאי וניו - 20בטנה לכנף אח' שמאל

87741Q040022 - 'מקורי781לאיונדאי באיון ש' - 22קשת לכנף אח' שמ

81595N700021- מקורי796לאיונדאי טוסון ש' - 21בית דלתית מילוי דלק

86821Q040022 - מקורי894לאיונדאי באיון ש' - 22בטנה לכנף אח' שמאל

74410SWWG0107-09 'ש' 03-08פס קישוט לכנף אח' ימ CR-V מקורי1,400.97לאהונדה

V5JH809606C13- 'מקורי2,999.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18כנף אח' ימ

72651AG020(ח) ש' 04-06תריס איוורור בכנף אח' 04-06 B4 מקורי227לאסובארו

מקורי1,803.00כןפיאט 500X ש' 15-18בטנה לכנף אחורי שמאל -5193978115

8525XJ(ח) מקורי7,710.61כןפיג'ו 5008 10-16כנף אח' שמ'-11

767490006R(ח) מקורי451.97כןרנו סניק ש' 10-12בטנה לכנף אח' שמאל-10

715041YC1011- '5כנף אח' ימD 11-16 מקורי4,008.90לאקאיה פיקנטו

V5E0809909AGRU13- מקורי139לאסקודה אוקטביה 13-16דלתית מיכל דלק



91021AG002WZ(ח) ש' 04-06קשת לכנף אח' ימ' 04-06 B4 מקורי1,026.00כןסובארו

מקורי592לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22דלתית למילוי חשמל - 508800640022

1020514S0A21 - 'ש' - 21כנף אח' ימ S מקורי3,696.58לאטסלה מודל

8534N9(ח) מקורי466.09כןפיג'ו 508 ש' 11-18בטנה לכנף אח' ימין -11

V6F980983718 - 'מקורי4,676.00כןסיאט ארונה ש' - 18כנף אח' שמ

תריס שמאל בפח אחורי -11 (ח)1721482

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי258.65כן

767484EA0A14- מקורי257.49לאניסאן קשקאי ש' 14-20בטנה לכנף אח' ימין

57601FG0109P(ח) ש' 08-13דלתית מיכל דלק 08-11 B3 מקורי200כןסובארו

6451180J50P315D 08- '4/5כנף אח' שמD 08-14 'ש SX4  מקורי2,710.10לאסוזוקי

V81A8538184W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ Q2 מקורי673לאאודי

788300022R09- 4דלתית מיכל דלקD 09-15 'מקורי329.99כןרנו פלואנס ש

V6F9810969D18 - מקורי169כןסיאט ארונה ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל

V81A8538174W317 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ Q2 מקורי673לאאודי

938294EA0A14- 'מקורי2,024.32כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף אח' שמ

8526FF(ח) מקורי9,714.53לאסיטרואן ג'אמפי 08-11כנף אח' ימ' 09-11 דגם קצר

92401F110016 - מקורי3,336.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ' לד

92700A700013 - מקורי437.7כןקאיה פורטה 13-18פנס אור בלם אחורי

92102C510015 - מקורי10,764.90לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי ימין קסנון

מקורי264כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס לוח זיהוי אח' - 812703311019

V1SL941015F13- מקורי909לאסיאט מיי ש' 13-18פנס ראשי שמאל

92461G601018 - 'פנס ערפל אח' ימGT LINE - 18 מקורי437.1לאקאיה פיקנטו

87623J700019 - 5/סטיישן ש' - 19פנס איתות למראה ימיןD מקורי1,072.30לאקאיה סיד

מקורי1,290.08כןפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ' - 17 (ח)2069186

8159102C60SW 19 - '5פנס אחורי שמ' פנD/SW 19 - 'מקורי1,926.00לאטויוטה קורולה ש

8983482072(  LS, LSE) 21 - מקורי805.23לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין

92403A4500(ח) מקורי1,011.60כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי פנימי שמאל - 17

מקורי814.48כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס אחורי שמ' - 237326120

מקורי5,908.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 811854786019

21958195D 20-21 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/5/SW מקורי200.05כןפורד פוקוס

שפם תחתון פנס אח' שמ' -174011311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי546.82כן

815700K10015 - מקורי1,434.87כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס בלימה אחורי

21958344D 20 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/5/SW מקורי225.51כןפורד פוקוס

מקורי501.83לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין - 235884220

23391835D 20-21 '4 ש' - 20פנס אחורי שמD/5/SW מקורי720.37לאפורד פוקוס

811100K692V 15-19 מקורי4,987.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי ימין

92401D4200מקורי5,016.30כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי שמ' חיצוני - 16 היברידי

שפם תחתון פנס אח' שמ' - 525636011018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי825.53כן21

8.15E+2515 - 'מקורי940.15כןטויוטה היילנדר 15-20פנס ערפל אח' שמ

מקורי2,723.86לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל - 184946813

924052W80016 - 'מקורי685לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ערפל אח' שמ

V6C1941006CGTI 15 - 5פנס ראשי ימיןD 10-17 'מקורי2,160.00כןפולקסווגן פולו ש

81591F412020 - 'פנס אחורי שמ' פנ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,559.00כן22



מקורי859.81לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס אחורי ימ' פנ' - 6321271063416

3530077RB000019 - מקורי5,844.90כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19פנס ראשי שמאל

86664G550019 - מקורי283.4כןקאיה נירו 16-23כיסוי פנס ערפל ימין במגן אחורי

מקורי4,963.04כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' 815600672018-20

2339933V 17 - 'מקורי3,294.41לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי שמ

8975533960(  LSE) 21 - מקורי483.14כןאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס איתות למראה ימין

מקורי330כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס צד קדמי ימין (בכנף) -10 (ח)50513757

מקורי4,103.15כןוולוו S60 ש' 11-14פנס ראשי ימין 3142067411-12

AP112MA17 - 'ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד CX-5 חליפי292.42כןמאזדה

AP112VW15 - 'חליפי303.8כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד

AP134TO12 - 'חליפי705.86כןטויוטה יאריס ש' 12-13מיכל למתיז מים שמשה קד

AP13HY11 -ש' 11-15פח אחורי פנימי i35 חליפי615.4כןיונדאי אלנטרה

AP14FO13- 'חליפי230.83כןפורד קוגה ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

AP14VW10-13 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 10-17 'חליפי656.4כןפולקסווגן פולו ש

AP15CV18 - 'חליפי521.64כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22מיכל למתיז מים שמשה קד

AP350MI13- 'חליפי352.75כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד

AP38RE13-16 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 13-19  חליפי447.98כןרנו קליאו

AP69MI4D 08-09 4פח אחורי פנימיD 08-15 'חליפי1,887.20כןמיצובישי לנסר ש

APL228AL10 - חליפי86.02לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

APL380BM06-10- 'ש' 06-10פנס אחורי שמ X5 חליפי1,506.02לאב.מ.וו

APL401AU09 - 'ש' 08-14פנס אחורי ימ Q7 חליפי2,806.02לאאודי

APL827RE09 - '4פנס אחורי שמ' פנD 09-15 'חליפי336.02לארנו פלואנס ש

APL830RE

פנס ראשי שמאל (מושחר)-10- 

3D,5D,CW3/5D/CW 10-16 'חליפי1,186.02לארנו מגאן ש

65910D900016 - מקורי2,976.70כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פח אחורי

85770D7000TRY15 - מקורי915לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי נוי לפח אחורי

V8K5813307(ח) ש' 08-15פח אחורי  עליון -09 A4 מקורי593כןאודי

857701C100BJ(ח) מקורי95כןיונדאי גטס ש' 03-05כיסוי נוי לפח אחורי 03-05

מקורי596.57כןרנו קנגו 09-18מיכל למתיז מים שמשה קד' -09 (ח)7701068747

98610B9110

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם - 

מקורי1,379.00כןיונדאי i10 ש' 1714-19

DBYA7075Z4D 15-  4פח אחורי פנימיD/5D 15-21 'מקורי1,385.38כןמאזדה 2 ש

289106FP0A18 - 'טרייל ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד X מקורי1,194.33כןניסאן

22132134D 20 -  4 ש' - 20פח אחורי פנימיD/5/SW מקורי3,575.81כןפורד פוקוס

מקורי221.69לאפורד פומה ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד' - 238408921

GHK170750A17 - פח אחורי פנימי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,762.96לא18

7243T9(ח) ש' 05-08פח אחורי פנימי 05-08 C-5 מקורי1,496.92כןסיטרואן

B3T5813301A(ח) מקורי1,917.00כןסקודה סופרב ש' 08-13פח אחורי פנימי -08

פח אחורי פנימי 4 דלתות -11 (ח)1692826

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,342.30כן

6550075K0008- 4/5פח אחורי פנימיD 08-14 'ש SX4  מקורי1,097.60לאסוזוקי

34270T5AJ0115 - מקורי1,063.57כןהונדה ג'אז ש' 15-19אור בולם דלת תא מטען

92101N700021 - מקורי6,295.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ראשי שמאל

84912AL08015- מקורי1,068.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי שמאל פנימי

מקורי3,072.51כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ראשי ימין 967721728014

KSD551041A22 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל CX-5 מקורי10,444.62לאמאזדה

V8V0941700C12 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין A3 מקורי1,078.00לאאודי

84912FJ37016- ש' 12-17פנס אחורי שמאל XV מקורי777לאסובארו

261653TH2A16 - מקורי739.71כןניסאן אלטימה ש' 16-18פנס איתות למראה שמאל

מקורי1,414.13לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס אחורי ימ' - 967685388014



55112878AF18 - מקורי10,499.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ראשי ימין

265504AF0A17 - מקורי2,174.21כןניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי ימ' חיצוני

924014P50012- 'פנס אחורי שמi20 12-15 מקורי1,186.00לאיונדאי

מקורי1,858.44כןשברולט ספארק 15-18פנס ראשי שמאל - 4249980615

84001FL05017 - מקורי3,483.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס ראשי שמאל

מקורי952.9לאסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי שמאל לד עליון -980091078015

מקורי1,184.31לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי ימין - 8510767621

6350HJ10 - 'פיקסו ש' 10-18פנס ערפל אח' שמ C-3 מקורי278.4לאסיטרואן

261508995A18 - טרייל ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין X מקורי2,926.79כןניסאן

V2K8941005C21 - מקורי3,162.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21פנס ראשי שמאל

1613564580

סט כיסוי פנס ערפל קדמי שמאל+ימין - 

מקורי1,059.51כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 0909-18 (ח)

מקורי474.56לאשברולט קרוז 08-20פנס איתות למראה ימין - 15 (ח)94537660

92102B9300H4/H7 ש' 14-19פנס ראשי ימין -14 2 נורות i10 מקורי1,977.00לאיונדאי

265506FP5A18 - 'טרייל ש' 15-23פנס אחורי ימ' פנ X מקורי1,397.92כןניסאן

V7LA941661A19 - פנס ערפל קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי883כן15-22

מקורי5,772.08כןשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי שמאל - 4254691517

92402F150019 - 'מקורי2,403.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ

V5H1941077(GTI) 21 - מקורי5,667.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21פנס ראשי שמאל

924033X22014- 'ש' 11-15פנס אחורי שמ' פנ i35 מקורי1,327.00כןיונדאי אלנטרה

מקורי2,706.94כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס ראשי שמאל - 982005968017

26010HV05BV 14-16 מקורי5,522.97כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין

924053X20014- ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל i35 מקורי127כןיונדאי אלנטרה

B00103138014 - 'ש' 14-18פנס אחורי ימ C-1 מקורי679.41לאסיטרואן

מקורי2,335.50לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' - 8407812017

מקורי2,113.56כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי ימין - 982134968019

מקורי1,040.55כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס אחורי שמ' - 982134998019

84226249

 LT) 18 - פנס ערפל קדמי שמאל

(PLUS16-22 'מקורי1,600.92לאשברולט אקווינוקס ש

922012W10012- מקורי1,274.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי11,674.41לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי ימין 8488785817-21

876132W00012- מקורי449לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס איתות למראה שמאל

מקורי216.14לאוולוו XC-60 ש' 18-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 3165667718

DC3551180A'מקורי579.68לאמאזדה דמיו ש' 01-03פנס אחורי שמ

8301B479(ח) מקורי5,380.11כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס ראשי שמאל 08-09

8330A37908-09 מקורי1,163.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס אחורי שמ' חיצוני

מקורי3,144.97לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי שמאל - 980856778018

8355A003

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 08-09 

מקורי378כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09(ח)

מקורי2,509.20לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי ימ' לד - 6321730616213

8114530G1013 - ש' 07-18פנס ראשי ימין GS מקורי4,649.00לאלקסוס

D1346509- מקורי821.09לאפורד אדג' ש' 09-14פנס ראשי ימין

LR13685319 - 'פנס אחורי ימ

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי7,811.50לא12-22

922011J50012- פנס ערפל קדמי שמאלi20 12-15 מקורי784.53כןיונדאי

8330A44705- 'מקורי2,192.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פנס אחורי שמ

מקורי314לאיונדאי i20 12-15פנס איתות למראה שמאל -876140700312

715851R300(ח) ש' 11-18פח משקפיים אחורי ימין -11 i25 מקורי176כןיונדאי אקסנט

924042S51014- 'פנס אחורי ימ' פנIX35 10-15 מקורי2,023.00לאיונדאי

8330A27708 - 'פנס אחורי שמ

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,188.00לא



815900D06013- 'מקורי669.94כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ערפל אח' שמ

92402C800015-18 'פנס אחורי ימi20 15-20 מקורי1,874.00כןיונדאי

92403C800015-18 'פנס אחורי שמ' פנi20 15-20 מקורי1,031.00כןיונדאי

DFY1510L007-11 5פנס ראשי שמאלD 07-14 'מקורי1,221.37לאמאזדה 2 ש

921022W11612- מקורי2,886.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ראשי ימין

265554085Rמקורי467.82לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי שמ' - 15 אדום

87624C800015-18 פנס איתות למראה ימיןi20 15-20 מקורי696כןיונדאי

87614C800015-18 פנס איתות למראה שמאלi20 15-20 מקורי696כןיונדאי

GJ6E51041C(ח) מקורי1,085.32לאמאזדה 6 ש' 03-07פנס ראשי שמאל (פרימיום) -03

42673036V 19 - מקורי6,538.62כןשברולט ספארק - 19פנס ראשי ימין

92207N7100(ELITE) 21 - מקורי6,176.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס תאורת יום שמאל

מקורי1,404.30לאב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס ערפל שמאל קדמי -6317724891115

50547582V 16 - מקורי10,017.32לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס ראשי שמאל

265551978R17 - 'מקורי547.05לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי שמ

מקורי1,027.56לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 3129058013

861961101C21 - ש' - 21פנס ראשי שמאל U5 מקורי8,315.06לאאיוויז

מקורי1,946.37לאקאדילאק XT5 17-21פנס ערפל קדמי ימין - 8464854917

605000234AA23 - מקורי5,830.23לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23פנס ראשי שמאל

מקורי2,025.40לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל 9529196315-16

921012S02010-13 פנס ראשי שמאלIX35 10-15 מקורי1,254.00לאיונדאי

V8W6941774D17 - ש' 17-22פנס ראשי ימין A5 מקורי14,900.00לאאודי

33100TM8G5112- מקורי2,189.10לאהונדה אינסייט 09-14פנס ראשי ימין

33150TM8G5112- מקורי2,189.10לאהונדה אינסייט 09-14פנס ראשי שמאל

260103366R20 - מקורי5,086.96לארנו קולאוס - 20פנס ראשי ימין עליון

מקורי738.45לאשברולט ספארק 11-15פנס אחורי ימ' -13 (ח)95214444

V6C0941661H(ח) 5פנס ערפל קדמי שמאל -14D 10-17 'מקורי573כןפולקסווגן פולו ש

פנס לוח זיהוי אח'-812700223013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי184כן15

68302120AB18 - (במגן) 'מקורי1,152.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס איתות ימ' קד

V5E6945307A20 - 'מקורי1,065.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

מקורי545לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי שמ' -815610276013-15

מקורי4,375.93כןשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי ימ' 8426602017-21

265651206R

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי171.87לארנו קליאו

57717FG0305D 08-09 'ש' 08-13שפם תחתון פנס אח' שמ B3 מקורי104כןסובארו

V5C6945105B15-מקורי193לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

866333U00015- 'מקורי19.6לאקאיה ספורטג' ש' 13-15שפם תחתון פנס אח' שמ

V7E1941006GV 15 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,672.00לא15-22

924051R00011- ש' 11-18מחזיר אור אח' שמאל i25 מקורי188לאיונדאי אקסנט

260100400R18 - מקורי3,025.70לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי ימין

55112683AD17 - 'מקורי5,072.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פנס אחורי שמ

269151KA0A10- מקורי382.77לאניסאן ג'וק 10-14תושבת פנס ערפל קדמי שמאל

261201KL0C10- מקורי955.85לאניסאן ג'וק 10-14פנס ראשי ימין עליון

V5E394169920 - מקורי1,111.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ערפל קדמי שמאל

V65494509720 - מקורי680לאסקודה קאמיק - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען

מקורי937.4לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי ימ' 815514217113-15

מקורי325לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ערפל אח' שמ' -815915213011

260100902R(ZEN/INTENSE) 20 - מקורי3,850.43לארנו קליאו - 20פנס ראשי ימין

921023X02011-13 ש' 11-15פנס ראשי ימין i35 מקורי1,547.00לאיונדאי אלנטרה

V6V1941015F20 - מקורי3,480.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל



26555BR01A10- 'מקורי456.93לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס אחורי שמ' פנ

57707AG96007-09 ש' 07-09שפם תחתון פנס אח' שמאל B4 מקורי256לאסובארו

מקורי2,106.35לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18פנס ראשי שמאל - 5054657116

מקורי5,031.07לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 816205301114

מקורי325לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ערפל אח' ימ' -815815225011

95291966

מחזיר אור במגן אחורי שמאל סטיישן -

מקורי48לאשברולט קרוז 1308-20

922071Y50015- 5פנס ערפל קדמי שמאלD 11-16 מקורי621.3כןקאיה פיקנטו

924501Y50015- '5פנס ערפל אח' שמD 11-16 מקורי312.2כןקאיה פיקנטו

34550TV0G1115- 5פנס ערפל שמאל אחוריD 15-16 'מקורי627.84כןהונדה סיווק ש

924052V00011- 'מקורי401לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ערפל אח' שמ

V2E094570112 - 'פנס ערפל אח' שמ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי253לא22

924061W70015 - '5פנס ערפל אח' ימD 12-16 'מקורי545.9כןקאיה ריו ש

34150TV0E2115- 5פנס אחורי ימין פנימיD 15-16 'מקורי1,114.99לאהונדה סיווק ש

CC2951650B05-07 'מקורי332.44כןמאזדה 5 ש' 05-10פנס ערפל אח

260604218R17 - מקורי1,280.62לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס ראשי שמאל

92401D400016- מקורי1,694.80כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי שמאל חיצוני

6325G3שקוף R =L 06-07 מקורי93.42כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס איתות בכנף

924022P540(ח) מקורי1,188.00לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס אחורי ימ' -13

V7F094509510 - 'מקורי1,208.00לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס אחורי ימ' = שמ

מקורי128.75כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -9546474212

מקורי500.85כןשברולט ספארק 11-15פנס ערפל קדמי שמאל -14 (ח)95987120

3512052RE000017 - מקורי5,908.50כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס ראשי ימין

מקורי783.77לאשברולט ספארק 11-15פנס ערפל קדמי ימין -14 (ח)95987121

260106798R22 - 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי3,777.47לארנו גרנד קופה

3532052RE000017 - מקורי5,908.50כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס ראשי שמאל

V5NB941006B17-19 מקורי1,310.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי ימין

92202A402013 - מקורי976.3לאקאיה קארנס ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

B0L651150A5D 19 - '4/5פנס אחורי ימD -19 'מקורי1,890.51כןמאזדה 3 ש

260103HN1A13- מקורי1,047.09לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס ראשי ימין

55112674AA17 - מקורי1,033.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי2,712.16לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' - 8513258121

V5NB941113CV 20 - מקורי6,572.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי שמאל

150208799D21 - 'מקורי801.62לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס אחורי ימ

92101K2000V 20 - מקורי2,944.00לאיונדאי וניו - 20פנס ראשי שמאל תחתון

92406A6100CW 12- 'פנס ערפל אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי438כן/סטישין

V2G0945208G21 - '5-פנס אחורי ימD 18 'מקורי1,014.00לאפולקסווגן פולו ש

92402A6200CW 12- 'פנס אחורי ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,288.00כן/סטישין

מקורי993.4כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס אחורי שמ' 980091618015-18

מקורי2,931.74לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' פנ' - 8513259021

V5NN941113D(אולספייס) מקורי5,176.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי שמאל - 22

924052W30012- מקורי516לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92207N700021 - מקורי5,054.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס תאורת יום שמאל

מקורי2,644.36לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי ימין+מנוע (ברלינגו) -980630658013

92102N700021 - מקורי6,295.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ראשי ימין



V5NA945104A

מחזיר אור במגן אחורי ימין חיצוני - 22 

מקורי146לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22(אולספייס)

מקורי11,233.42לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי שמאל - 8559637522

מקורי516.01כןשברולט קרוז 08-20פנס איתות למראה שמאל - 15 (ח)94537661

92208N700021 - מקורי5,054.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס תאורת יום ימין

מקורי127.4כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' ימ' - 13 (ח)9678544380

26550HV00A17 - מקורי896.04לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימין חיצוני

מקורי9,225.30לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי שמאל הלוגן - 8481819718

261603HN0A13 - (בכנף) מקורי61.96לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס צד קדמי ימין = שמאל

V2G0945103

מחזיר אור פנימי במגן אחורי שמאל - 

(GTI) 22-5D 18 'מקורי147לאפולקסווגן פולו ש

V2G0945106A

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי ימין - 22 

(GTI)-5D 18 'מקורי147כןפולקסווגן פולו ש

265553VV0A14 - מקורי1,269.78לאניסאן נוט ש' 14-17פנס אחורי שמ' לד

V2G1941077C(GTI) 22 - 5-פנס ראשי שמאלD 18 'מקורי6,887.00לאפולקסווגן פולו ש

8336A0355D   08-10 '4פנס אחורי שמ' פנD 08-15 'מקורי894לאמיצובישי לנסר ש

8341A0094/5D    08-(מושלם) '4פנס לוח זיהוי אחD 08-15 'מקורי238לאמיצובישי לנסר ש

V2K7945096A21 - 'מקורי1,067.00לאפולקסווגן קאדי ש' - 21פנס אחורי ימ

85538067(RS) 21 - מקורי6,650.94לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי ימין

922022W10012- מקורי1,274.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ערפל קדמי ימין

DC3551170A'מקורי465.3לאמאזדה דמיו ש' 01-03פנס אחורי ימ

876232W00012- מקורי449לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס איתות למראה ימין

8337A02507- 'פנס ערפל אח' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי296כן15

924022W030(ח) מקורי868לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס אחורי ימ' -12

מקורי678.07לאשברולט טראוורס 17-23פנס ערפל  קדמי שמאל=ימין 4254899217-21

924012W030(ח) מקורי832.14לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס אחורי שמ' -12

924052W030(ח) מקורי800.06כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס אחורי שמ' פנ' -12

8301B478(ח) מקורי5,305.70כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס ראשי ימין 08-09

84001AJ10110-11 -מקורי5,280.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11פנס ראשי ימין

מקורי11,233.42לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי ימין - 8552371222

8330A38008-09 מקורי1,163.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09(ח) פנס אחורי ימ' חיצוני

876143Z000(ח) פנס איתות למראה קד' שמ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי202לאיונדאי

מקורי11,819.28לאקאדילאק XT5 17-21פנס ראשי שמאל - 8489914617

92405J961021 - 'מקורי2,050.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' שמ

151495200CV 21 - מקורי4,034.99לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס ראשי שמאל

מקורי202.07כןשברולט טראקס ש' 17-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 4253301517

מקורי198.47כןשברולט טראקס ש' 17-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 4253301417

42607400V 15 - 'מקורי1,114.43כןשברולט ספארק 15-18פנס אחורי שמ

8355A03908- 4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 08-15 'מקורי102כןמיצובישי לנסר ש

265600427R15- מקורי176.47כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מחזיר אור במגן אחורי ימין

8301C33808- פנס ראשי ימין הלוגן

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,792.00לא

68110017AG14 - 'מקורי4,405.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ

265506837RV 15-17 'מקורי587.36לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

מקורי10,204.49לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי שמאל - 3165655418

מקורי2,214.50כןשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין 4237113815-16

8321A273(ח) R=L -09 מסגרת פנס ערפל קדמי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי86.51כן

921011R74014-17  ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 מקורי1,556.00לאיונדאי אקסנט



68426872AD19 - מקורי11,100.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

מקורי1,017.57לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי ימין -187042514

מקורי4,419.24לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס אחורי ימ' - 815515333016

8351A003R=L 07- (בכנף)  פנס צד קדמי

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי290כן15

92405B9000

סט פנסי ערפל אחורי ימין + שמאל 14-

מקורי747כןיונדאי i10 ש' 1614-19

92403N7120(ELITE) 21 - 'מקורי7,152.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי מרכזי פנ

8337A01510- מקורי693לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי99.14כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מיכל למתיז מים שמשה קד' -11 (ח)95229337

BCKB67483

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי16.38לאמאזדה CX-30 ש' - 2020

מקורי759.27לאטויוטה היילקס ש' 15-21מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853557103015

643476

מנוע מיכל למתיז מים שמשה קד' 05-

מקורי404.05כןסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 0805-08 (ח)

289104CC0AV 15 - 'טרייל ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד X מקורי856.8כןניסאן

7619261M005PKV 13 - קרוסאובר 13-16כיסוי נוי לפח אחורי SX4 מקורי243.6לאסוזוקי

SW (ח) פח אחורי (חיצוני) -170455811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי2,039.61כן

289106LB0A20 - 'מקורי431.36לאניסאן סנטרה ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

98610S100019 - 'מקורי674כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מיכל למתיז מים שמשה קד

98620H600019-20 'מקורי349לאיונדאי אקסנט 19-22מיכל למתיז מים שמשה קד

71560B900017 - ש' 14-19פח משקף אח' ימין i10 מקורי753כןיונדאי

מקורי475.21כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14מיכל למתיז מים שמשה קד' 09-11 (ח)8531560350

מקורי1,613.22כןטויוטה פריוס ש' 07-12פח אחורי פנימי 07-08 (ח)5830747050

מקורי557.91לאשברולט קפטיבה ש' 07-10מיכל למתיז מים שמשה קד' 9662700207-10

85770J9500TRY21 - מקורי403לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי נוי לפח אחורי

98610AA10021 - 'מקורי646כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

69100AA03021 - מקורי1,873.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פח אחורי

מקורי1,115.21כןטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853150622018

מקורי1,094.00כןפיאט פנדה ש' 12-18מיכל למתיז מים שמשה קד'-12 (ח)51845964

69100GI00021 - ש' - 21פח אחורי EV 5 מקורי2,958.00לאיונדאי איוניק

מקורי463.3כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח משקף אח' ימין - 13 (ח)6169702110

מיכל למתיז מים שמשה קד' -853150249013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי741.62לא15

781417670R(ח) 5פח משקף אח' שמאל - 13D 13-19  מקורי712.13כןרנו קליאו

מקורי3,840.00כןפיאט קובו ש' 12-17פח אחורי פנימי -12 (ח)51867912

791025142R15- (פנימי) מקורי2,195.26לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח אחורי

מקורי113.67לאאם ג'י EHS ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד' - 1046196121

8531506230V 18 - 'מקורי716.39לאטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

V3V581331915 - מקורי479לאסקודה סופרב ש' 15-22פח משקף אח' שמאל

289104EA0A14-16 'מקורי1,120.62לאניסאן קשקאי ש' 14-20מיכל למתיז מים שמשה קד

V3C0955453P06-10 'מיכל למתיז מים שמשה קד

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dמקורי550לא

V5NA955453B

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 17 

מקורי638כןסקודה קודיאק ש' 17-22(לרכב עם מתזים)

V6V095548520 - מקורי39לאסקודה קאמיק - 20מכסה מיכל מתיז מים

מקורי716.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד' -853150255016



64716F4060C020 - כיסוי נוי לפח אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,550.73לא22

G91104EAMA14-16 מקורי2,820.39לאניסאן קשקאי ש' 14-20פח אחורי

V5E3955448AV 20 - 'מקורי156כןסקודה אוקטביה ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

8531547200V 16 - 'מקורי716.39לאטויוטה פריוס ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

85315K007020 - 'מקורי476.4כןטויוטה יאריס ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

85319F404017 - 'צינור מיכל למתיז מים שמשה קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי631.83לא22

מקורי1,515.05כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פח אחורי פנימי -4D 11 (ח)95911400

מקורי6,360.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פח אחורי פנימי  -5313963414

986201H500'5/סטיישן ש' 10-12מיכל למתיז מים שמשה קדD מקורי229.3לאקאיה סיד

7243FX(ח) ש' 11-18פח אחורי פנימי 11-12  C-4 מקורי2,231.79כןסיטרואן

מקורי3,381.85כןפורד פיאסטה ש' 09-12פח אחורי חיצוני -11 (ח)1890123

7243CZ(ח) מקורי3,621.17כןפיג'ו 3008 10-16פח אחורי פנימי -10

V5WA955453A20 - 'מקורי1,425.00לאסיאט לאון ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

791005559R15 - מקורי2,026.68כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פח אחורי

849924M500(ח) מקורי458.16כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03כיסוי נוי לפח אחורי 01-07

S6J095545309-14 'מקורי290כןסיאט איביזה  ש' 09-16מיכל למתיז מים שמשה קד

6431N908- 'מקורי1,058.29כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מיכל למתיז מים שמשה קד

V5NA955453A17 - 'מקורי1,008.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד

5257A601(ח) מקורי1,259.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח אחורי חיצוני -13

84640S5A000ZA(ח) 4כיסוי נוי לפח אחורי 01-05D 01-06 'מקורי473.23כןהונדה סיווק ש

791001315R(ח) 3D 12- 3/5פח אחורי פנימיD/CW 10-16 'מקורי1,592.77כןרנו מגאן ש

76841SNBC01

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מקורי901.07לאהונדה סיווק ש' 4D 06-12מנוע)-06

7243V410- מקורי1,884.57לאפיג'ו 107 ש' 08-14פח אחורי פנימי

849937173R(ח) מקורי205.38כןרנו קנגו 09-18כיסוי נוי לפח אחורי פנימי -09

5281A77420 - מקורי4,156.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פח אחורי

8260A49320 - 'מקורי661כןמיצובישי טרייטון - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

9800715580

צינור מילוי למיכל למתיז מים שמשה 

מקורי111.37כןפג'ו 308 ש' 14-20קד' - 14

מקורי1,173.34כןפג'ו 308 ש' 14-20מיכל למתיז מים שמשה קד' -14 (ח)9806526980

V5E580948513 - מקורי489לאסקודה אוקטביה 13-16פח חיזוק משקף אח' שמאל

643230

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי23.55כןסיטרואן C-3 ש' 1010-16 (ח)

659102S00010-  פח אחוריIX35 10-15 מקורי1,548.00לאיונדאי

DFR55242020 - ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע CX-30 מקורי81.47כןמאזדה

B00095158014- ש' 14-18מכסה מנוע C-1 מקורי1,967.36לאסיטרואן

651005404R(RS LINE) 20 - מקורי5,641.92לארנו קליאו - 20מכסה מנוע

V3V0823509B15- מקורי362כןסקודה סופרב ש' 15-22מנעול מכסה מנוע

V65782303119 - מקורי2,953.00לאסקודה סקאלה - 19מכסה מנוע

מקורי408לאטויוטה RAV-4 ש' - 19גומי אטימה למכסה מנוע - 533954208019

96733166ZD15 - מקורי304.25כןפיג'ו 208 ש' 15-19כבל פתיחה למכסה מנוע

מקורי3,319.13כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פלסטיק טורפדו - 557080277019

V5H082330221 - מקורי204כןפולקסווגן גולף ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

651004RA0A16 - מקורי5,607.85לאניסאן מקסימה 16-19מכסה מנוע



BHN956770A13 - 4/5גומי אטימה למכסה מנועD 13-18 'מקורי173.86לאמאזדה 3 ש

53440F401020 - מוט מכסה מנוע

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי664.05כן22

5908A185(ח) מקורי184כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנעול מכסה מנוע -14

8211062R10(ח) מקורי194.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מנעול מכסה מנוע - 17

מקורי39.56לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מנעול מכסה מנוע -534524202013

V57A823301

ציר שמ' למכסה מנוע - 18 

(AMBITION, STYLE)18-21 מקורי149לאסקודה קארוק

מקורי500.15כןפורד פיאסטה ש' 09-12מנעול מכסה מנוע -09 (ח)1831520

מקורי514.1כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מוט מכסה מנוע - 534400229019

V57A82318618 - מקורי218לאסקודה קארוק 18-21מנעול מכסה מנוע עליון

5742054G00(ח) 4/5ציר שמ' למכסה מנוע 02-04D 02-04 'מקורי80כןסוזוקי ליאנה ש

79120H800017 - 5ציר ימ' למכסה מנועD/4D 17-22 'מקורי116.9לאקאיה ריו ש

534100H060(ח) מקורי329.61כןטויוטה אייגו ש' 15-21ציר ימ' למכסה מנוע -15

8211054P3115 - מקורי756לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22מנעול מכסה מנוע

534200H06015- מקורי329.61כןטויוטה אייגו ש' 15-21ציר שמ' למכסה מנוע

81130C8000(ח) מנעול מכסה מנוע 15-18i20 15-20 מקורי178כןיונדאי

66400C100015-מקורי2,362.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מכסה מנוע

C5135242010-11 מקורי154.54לאמאזדה 5 ש' 10-18ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי107.19כןטויוטה פריוס ש' 16-20קצה טורפדו ימין - 557534709016

V3V0823359A15 - מקורי411כןסקודה סופרב ש' 15-22בולם מכסה מנוע

7405A53813 - מקורי275לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כיסוי המשך פלסטיק טורפדו ימין

5900A33018 - מכסה מנוע

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,920.00כן21

5905A21118 - ציר שמ' למכסה מנוע

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי304לא21

מקורי204.26לאטויוטה קורולה ש' 13-18גומי אטימה למכסה מנוע - 533950210013

D3706020 - מקורי466.74לאפורד אקספלורר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,877.40לאפורד פומה ש' - 21פנס ראשי ימין - 249105721

8351A04110- (בכנף) פנס צד קדמי ימין+שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי263לא15

V5F0945208E(FR דגם) מקורי1,142.00כןסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי (לד) ימ' -13

92101CU01021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל GV60 מקורי17,476.00לאגנסיס

92700G500016 - מקורי260כןקאיה נירו 16-23פנס אור בלימה דלת תא מטען

92202F150019 - מקורי1,090.80לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,745.38לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' ניקל 815500672018-20

מקורי732.24לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ' ניקל 815900662018-20

מקורי1,880.91לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין מושחר - 203356715

92403H91104D - 17 '5פנס אחורי שמ' פנD/4D 17-22 'מקורי952.8כןקאיה ריו ש

92404H91104D - 17 '5פנס אחורי ימ' פנD/4D 17-22 'מקורי952.8כןקאיה ריו ש

92401H91104D - 17 5פנס אחורי שמאל חיצוניD/4D 17-22 'מקורי654.7לאקאיה ריו ש

מקורי1,684.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל קדמי ימין - 812100222020

מקורי1,684.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל - 812200215020

812700K08015 - 'מקורי313.53כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס לוח זיהוי אח

8331A18118 - 'פנס אחורי שמ' פנ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,881.00לא21

מקורי1,196.83לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי ימ' לד - 815514220216

V1K594510506- מקורי156לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,077.27כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס אור בלם אחורי - 810064702013

V5F0945105G

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 13-16 

FR12-19 'מקורי66לאסיאט לאון ש

3565077R0000019 - 'מקורי618.2לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19פנס אחורי ימ



811100K21009-12 מקורי2,154.05לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ראשי ימין

92401D4600מקורי3,860.80כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 20 היברידי

92402D4600מקורי3,860.80כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 20 היברידי

92406J730020 - מקורי401.7כןקאיה אקס סיד - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

81561K0030(רגיל) מקורי2,935.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס אחורי שמ' - 20

25592565D 22 - 4 ש' - 20פנס ראשי שמאלD/5/SW מקורי3,056.30לאפורד פוקוס

25406205D 22 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאלD/5/SW מקורי196.58לאפורד פוקוס

V6J3945096M3D 13 - (אדום) 'מקורי1,453.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

92402Q511020 - 'מקורי2,878.00כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי ימ

SU001B030421 - 'מקורי2,294.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21פנס אחורי שמ

V80A853818AGRU17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ Q5 מקורי1,935.00לאאודי

7552175K00(ח) 4D 08- 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי1,106.20כןסוזוקי

D65150351B5D  07-11  5מגן בוץ אחורי שמאלD 07-14 'מקורי114.08כןמאזדה 2 ש

788301HP0A11-מקורי590.79כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13דלתית מיכל דלק

GHA003ANMB15- 'מקורי4,258.30לאניסאן אלמרה ש' 15-17כנף אח' ימ

8525SC10- 'פיקסו ש' 10-18כנף אח' ימ C-3 מקורי6,251.42לאסיטרואן

760321038R(ח) מקורי2,718.69לארנו לטיטיוד ש' 13-15כנף אח' ימ' -13

V82G80983719 - 'ש' - 19כנף אח' שמ A1 מקורי8,620.00לאאודי

מקורי3,536.66לאטויוטה יאריס ש' 07-11כנף אח' שמ' 07-11 (ח)6160252290

מקורי442.89כןפיג'ו 301 ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל-967869058013

V3V5809602D15- מקורי3,555.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כנף אחורית ימין

57731FJ040(ח) מקורי133כןסובארו אימפרזה 13-16מגן בוץ אחורי ימין -13

B25D50341A(ח) מקורי90כןמאזדה לנטיס ש' 99-04בטנה לכנף אח' ימין 99-04

מקורי455.69כןפיג'ו 301 ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין -13 (ח)9678602180

V3V5809601D15- מקורי4,130.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כנף אחורית שמאל

V8Y48098375D 20 - '4/5כנף אח' שמD 20 - 'ש A3 מקורי12,059.00לאאודי

מקורי1,087.61כןפורד פיאסטה ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין -182879313

59122FJ00013- מקורי727לאסובארו אימפרזה 13-16בטנה לכנף אח' ימין

מקורי1,130.57לארנו קנגו 09-18בטנה לכנף אח' שמאל -820043674212

877413W000'מקורי611.9כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט לכנף אח' שמ

788614CE1A15- טרייל ש' 15-23קשת לכנף אחורית שמאל X מקורי893.45כןניסאן

מקורי215.73כןרנו קנגו 09-18תריס כנף אחורי -820072828809

91112SJ34019 - 'מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף אח' ימ

6MS43TZZAB20 - 'מקורי1,143.20לאדודג' ראם - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי861.2לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22בטנה לכנף אח' שמאל - 504901920022

מקורי1,374.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ' - 756067601019

A9018300042

תריס איוורור בכנף אחורי ימין = שמאל -

מקורי199.83לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19 19

51439FJ0619P13- 'מקורי6,302.00לאסובארו אימפרזה 13-16כנף אח' ימ

7243AZ11- 'ש' 11-14תריס כנף אח RCZ מקורי493.16כןפיג'ו

71504D7C0015-18 מקורי5,720.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כנף אחורית ימין

71503D7C0015-18 מקורי5,720.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כנף אחורית שמאל

74412TMET0119 - 'ש' - 19פס קישוט קדמי לכנף אח' ימ CR-V מקורי388לאהונדה

DNY671410B(ח) 4כנף אח' שמ' -10D 10-14 'מקורי1,184.44לאמאזדה 2 ש

74453TMET0219 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ CR-V מקורי405.88כןהונדה

84912AJ240(ח) 5D 10- 'ש' 09-14פנס אחורי שמ' פנ B4 מקורי999לאסובארו

מקורי498.9לאשברולט קרוז 08-20פנס לוח זיהוי אח' -13 (ח)95107229

מקורי627.05לאשברולט קרוז 08-20פח משקף אח' שמאל - 9595947712

265553HM0A13- 'מקורי721.46לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19פנס אחורי שמ



924051W500

 4D 14 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי151.8כןקאיה ריו ש' 4D 12-16(ח)

92403Q000021 - 'פנס אחורי שמ' פנi20 - 21 מקורי1,953.00כןיונדאי

פנס ערפל אח' ימ' -815816024009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,070.72כן13

V7C0945096J16 - 'פנס אחורי ימ

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי668לא22

מקורי220.52כןשברולט קרוז 08-20פנס לוח זיהוי אח' -5D 13 (ח)13502179

מקורי262לאפיאט פנדה ש' 12-18(ח) פנס איתות ימ' קד' (במגן)-5184291412

מקורי4,236.00לאלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 816107804015

V5E394529220 - מקורי212לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס אור היקפי למראה ימין

84912FJ16113- 'מקורי777לאסובארו אימפרזה 13-16פנס אחורי ימ

V8K0949101D(ח) ש' 12-19פנס איתות למראה שמאל -12 A3 מקורי212כןאודי

V5L0945112B14 - 'מקורי1,071.00כןסקודה יטי 14-18פנס אחורי ימ

V565945308FV 17 - 'מקורי1,210.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי ימ

V6V694571120 - מקורי1,179.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי שמ' לד

מקורי17כןסובארו B4 ש' 07-09תפס פנס אחורי שמ' עליון 07-09 (ח)909220004

814810K05012- מקורי861.5לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15בית פנס ערפל קדמי ימין

מקורי105.84כןשברולט טראקס ש' 13-16שפם תחתון פנס אח' שמ' -13 (ח)95287092

B0J851580C4D 19 - 4/5פנס אור בלימה דלת תא מטעןD -19 'מקורי356.14לאמאזדה 3 ש

92208J960021 - מקורי3,501.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס תאורת יום עליון ימין

GHR451031F13 - פנס ראשי ימין קסנון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,645.15לא18

V5G0945096Q17 -  מקורי1,248.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי ימ' חיצוני

מקורי1,319.91לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס אחורי ימ' -4259944113

34155TR0G0112 - '4פנס אחורי שמ' פנD 12-17 'מקורי1,483.94לאהונדה סיווק ש

B0J851160A4D 19 - 4/5פנס אחורי שמ' לדD -19 'מקורי767.26לאמאזדה 3 ש

6208S111- ש' 11-18פנס ראשי שמאל  C-4 מקורי1,617.90לאסיטרואן

מקורי195לאאלפא רומאו סטלביו 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5055318120

V8X094510511- ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל A1 מקורי71לאאודי

84788650V 19 - מקורי12,942.97לאשברולט בלייזר - 19פנס ראשי ימין

261559B91D15- מקורי805.11לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס ערפל קדמי שמאל

84001AJ11110-11 מקורי5,280.00לאסובארו אאוטבק ש' 10-11פנס ראשי שמאל

GS1G51031N08- (2.5) מקורי1,062.27לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ראשי ימין

92101J9500(חשמלי) מקורי5,943.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי שמאל - 21

92102GI11021 - ש' - 21פנס ראשי ימין EV 5 מקורי9,192.00כןיונדאי איוניק

8301C19813- מקורי2,910.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ראשי ימין

מקורי299.87לאשברולט קרוז 08-20פנס צד קדמי כתום ימין (בכנף) - 4233414511

מקורי1,316.43לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי ימ' פנ' לד - 6321730616413

BBP2515L0A09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 09-13 'מקורי138.57לאמאזדה 3 ש

921021R74014-17 ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 מקורי1,556.00לאיונדאי אקסנט

BBP251150F09- '4/5פנס אחורי ימD 09-13 'מקורי470.91לאמאזדה 3 ש

8330A85314-19 'מקורי1,037.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי שמ

68408778AB21 - מקורי463לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי800לאלקסוס IS300 ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ' - 815915315121

DF7351270K07-11 '5סט פנסי לוח זיהוי אחD 07-14 'מקורי519.61לאמאזדה 2 ש

8301C19413- פנס ראשי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,688.00כן16

8301C19313- פנס ראשי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,688.00לא16



8330A78116 - 13 'פנס אחורי שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי717לא16

68421132AD21 - 'מקורי2,746.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ

S6J39451053D-09 -מקורי108לאסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

8341A14914- 'מקורי222כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס לוח זיהוי אח

S6J39451063D-09 מקורי114כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

92101C820016- קרוס 16-18פנס ראשי שמאל i20 מקורי5,455.00כןיונדאי

8330A789LED -14 'מקורי2,636.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס אחורי שמ

92202C850016- קרוס 16-18פנס ערפל ימין קדמי i20 מקורי1,693.00לאיונדאי

92406C720016- קרוס 16-18פנס ערפל ימין אחורי i20 מקורי552כןיונדאי

92405C840016- קרוס 16-18פנס ערפל שמאל אחורי i20 מקורי991כןיונדאי

A906826014006-09 מחזיר אור במגן אחורי ימין

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי62.83לא18

92101F210016- מקורי3,223.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי שמאל לד

92404F201016- מקורי325כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי ימין פנימי

BBP251680C5D 09-12 4/5פנס ערפל קדמי ימין + בסיסD 09-13 'מקורי570.71לאמאזדה 3 ש

מקורי430.36כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס ערפל קדמי ימין -07 (ח)8973334140

מקורי12,693.78לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי שמאל לד 811857818018-21

V4L094103008- ש' 08-14פנס ראשי ימין Q7 מקורי2,639.00לאאודי

92102AR00021 - ש' - 21פנס ראשי ימין G80 מקורי13,563.00לאגנסיס

מקורי2,395.29כןפיג'ו 2008 13-19פח אחורי -14 (ח)9802359780

66100TF0306ZZ(ח) מקורי2,213.66כןהונדה ג'אז ש' 09-11פח אחורי פנימי

V7H0955453T10- 'מקורי935כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מיכל למתיז מים שמשה קד

791009668R17 - 4 ש' 17-23פח אחורי פנימיD מקורי2,252.29כןרנו גרנד קופה

9826400780V 17 - 'מקורי1,158.84לאפיג'ו 3008 17-21מיכל למתיז מים שמשה קד

58307B401006-11  מקורי609.8כןדייהטסו טריוס ש' 06-11פח אחורי

715801W010(ח) 4פח משקף אח' ימין - 12D 12-16 'מקורי345.1כןקאיה ריו ש

58308B4010(ח) מקורי990.4כןדייהטסו טריוס ש' 06-11פח אחורי פנימי- 06-11

מקורי564.15לאשברולט טראקס ש' 17-18כיסוי נוי לפח אחורי - 9452242517

6550054P0000015-18 מקורי1,936.80לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח אחורי

791004173R09- (מושלם) 4פח אחוריD 09-15 'מקורי1,080.47לארנו פלואנס ש

66100TEZ305ZZ18 - 4פח אחוריD -18 'מקורי1,976.19לאהונדה סיווק ש

691003Z000(ח) CW-12 פח אחורי פנימיCW/4D i40 12-15  מקורי1,285.47כןיונדאי

V5G0955453AEV 13 - 'מקורי1,515.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מיכל למתיז מים שמשה קד

986203W50015- 'מקורי613.4כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד

857701R000RY11- ש' 11-18כיסוי נוי לפח אחורי i25 מקורי458לאיונדאי אקסנט

986203X50014- 'ש' 11-15מיכל למתיז מים שמשה קד i35 מקורי383לאיונדאי אלנטרה

791003146R15 - מקורי1,818.40לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18פח אחורי

76841TV0E1113- '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 12-17 'מקורי1,217.57לאהונדה סיווק ש

691001J50012- פח אחורי פנימיi20 12-15 מקורי573כןיונדאי

BBM470750C4D 09-10 4/5פח אחורי פנימיD 09-13 'מקורי1,037.60כןמאזדה 3 ש

986203Z500

 CW 12- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי225.68כןיונדאי  CW/4D i40 12-15(ח)

63320T5AG01ZZ15 - מקורי1,860.84כןהונדה ג'אז ש' 15-19פח משקף אח' ימין

66100T5AG00ZZ18 - מקורי3,190.92לאהונדה ג'אז ש' 15-19פח אחורי

BN8V68894D(ח) 4כיסוי סטריקר לפח אחורי 04-08D 04-09 'מקורי130.4כןמאזדה 3 ש

S6J481331512- מקורי1,938.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16פח אחורי פנימי עליון

1817940

מיכל למתיז מים שמשה קד'  -11 

5D/CW/4D (ח)

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי445.78כן

AQ118HY15 - חליפי901.94כןיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אח' שמאל



AQ11NI10- 'חליפי732.16כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף אח' שמ

AQ11SK13 - 'חליפי2,360.70כןסקודה אוקטביה 13-16כנף אח' ימ

AQ12SU18 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ XV חליפי1,524.90כןסובארו

AQ14HO16 - 'ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' שמ CR-V חליפי436.02לאהונדה

AQ16BM15 - 'ש' 10-19פס קישוט לכנף אח' שמ X6 חליפי1,814.37כןב.מ.וו

87624Q500020 - מקורי907.5כןקאיה סלטוס ש' - 20פנס איתות למראה ימין

מקורי2,408.67לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי שמאל - 18 (קאסטום)2481755

921A1Q511020 - מקורי857.6כןקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור שמאל קדמי

92405Q500020 - מקורי286.8כןקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V7P6941700E10- מקורי813לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17פנס ערפל קדמי ימין

8118533D71V 18-20 מקורי8,243.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

8.16E+18521 - 'מקורי4,854.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי שמ' פנ

מקורי1,045.11כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח) פנס ראשי שמאל -187702714

924052G620(ח) מקורי1,064.70כןקאיה מגנטיס 09-10פנס אחורי שמ' פנ' 09-10

8301D48220 - ש' - 20פנס ראשי ימין ASX מקורי5,939.00כןמיצובישי

מקורי526.34לארנו קנגו 09-18פנס אחורי שמ' 2D 09-11 (ח)8200419949

V1ST941015D12-17 מקורי1,630.00לאסקודה סיטיגו 12-18פנס ראשי שמאל

92405J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל אח' שמD מקורי143.6כןקאיה סיד

מקורי4,885.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' - 815503388021

92405H870021 - 'מקורי858.1לאקאיה סטוניק - 18פנס ערפל אח' שמ

92102P202021 - מקורי7,355.20כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי1,562.11לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ראשי שמאל -811704751013

8111006F6021 - מקורי9,498.89כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

811300DP3021 - מקורי5,857.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס ראשי ימין

815500DE1021 - 'מקורי3,922.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס אחורי ימ

92202G5520V 19 - מקורי1,055.60כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל קדמי ימין

8330B27520 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ ASX מקורי2,599.00כןמיצובישי

92201P200021 - מקורי3,069.30כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס ערפל קדמי שמאל

815800DB5021 - 'מקורי3,232.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

87614R000021 - מקורי405.3כןקאיה קרניבל ש' - 21פנס איתות למראה שמאל

87310F150019 - מקורי833.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מחזיזר אור מרכזי בדלת תא מטען

8159006880V 21 - 'מקורי2,477.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

8158006880V 21 - 'מקורי2,477.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ

92401G640021 - 'פנס אחורי שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,895.30כן

92403H601019-20 'מקורי898כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי שמ' פנ

V57B941015F

פנס ראשי שמאל לד מושלם - 18 

(STYLE)18-21 מקורי4,169.00כןסקודה קארוק

84551SJ00019 - מקורי579לאסובארו פורסטר - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין

8.11E+1622 - ש' - 19פנס ראשי ימין RAV-4 מקורי13,170.52כןטויוטה

AQ22PE20 - 'חליפי798.77כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ50PE02-07 'חליפי3,392.65כןפיג'ו  307 ש' 02-05כנף אח' שמ

AQ5VO15 - 'ש' 15-22פס קישוט לכנף אח' שמ XC90 חליפי920.64כןוולוו

AQ6SK17 - 'חליפי349.35כןסקודה קודיאק ש' 17-22קשת לכנף אח' שמ

AQ86RE13- 'חליפי978.13כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף אח' שמ

AQ90RE13 - '5כנף אח' ימD 13-19  חליפי4,070.14כןרנו קליאו

868224P50012- בטנה לכנף אח' ימיןi20 12-15 מקורי313כןיונדאי

מקורי250כןטויוטה פריוס ש' 13-15תריס אוורור לכנף אח' שמ' -629401606013

760232480R4D 17 - 4 ש' 17-23כנף אחורי שמאלD מקורי6,366.42לארנו גרנד קופה

86822A2700CW 15 - 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימיןD מקורי860כןקאיה סיד



מקורי367כןטויוטה פריוס ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין -13 (ח)6563747021

מקורי419.64לאטויוטה פריוס ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל -656384702113

V3G0810972G15- מקורי698כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23בטנה לכנף אחורי ימין

מקורי6,022.70לארנו קנגו 09-18כנף אח' שמ' - 775147899209

788A27813R15- 'מקורי1,554.05לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף אח' ימ

1852054CW 11- בטנה לכנף אח' ימין

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,130.77לא

V5E6809601C20 - 'מקורי3,395.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20כנף אח' שמ

788A20002R09 - 'מקורי1,077.50לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף אח' ימ

281902S10013-  מקורי295כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מיכל אויר תחתון בכנף

5301H09818 - 'כנף אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,522.00לא21

868221F510(ח) מקורי567.1כןקאיה ספורטג' ש' 06-09בטנה לכנף אח' ימין -08

V3C081946511 - 'מקורי563לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15תריס איוורור לכנף אח' ימ

788161KA0A10-11 מקורי195.71לאניסאן ג'וק 10-14בטנה לכנף אח' ימין

2472081SW 20 - '4 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמD/5/SW מקורי635.13לאפורד פוקוס

GSY77141X(ח) מקורי3,814.54לאמאזדה 6  ש' - 19כנף אח' שמ' - 19

5940A11618 - דלתית מיכל דלק

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי643כן21

7407A64818 - 'מקורי2,640.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף אח' ימ

788325246R19 - מקורי731.08כןרנו קדג'אר 16-20דלתית מיכל דלק

86842B900014-16 ש' 14-19(ח) מגן בוץ אחורי שמאל i10 מקורי50כןיונדאי

D3758120 - 'מקורי13,655.46לאפורד אקספלורר ש' - 20כנף אח' שמ

D3724320 - 'מקורי539.63לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

868233X10014- ש' 11-15בטנה לכנף אח' שמאל i35 מקורי219כןיונדאי אלנטרה

KB7W51920

תריס איוורור בכנף אחורי ימין = שמאל -

מקורי146.64כןמאזדה CX-5 ש' 17-22 17

מקורי2,260.03לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין - 4D 12 טורבו95900042

מקורי304.57לאשברולט טראוורס 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין - 13 (ח)92282552

מקורי10,251.69לאוולוו XC-40 ש' 18-23פנס ראשי ימין - 3165598318

87624GI00021 - ש' - 21פנס איתות למראה ימין EV 5 מקורי490כןיונדאי איוניק

8330A78813- 'מקורי1,767.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס אחורי ימ

92101E612015-מקורי9,427.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי שמאל

8301C54514-19 מקורי1,266.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי2,367.97לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי ימין - 910906010019

8301C54614-19 מקורי1,266.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס ראשי ימין

92402A760016 - 'מקורי1,249.40כןקאיה פורטה 13-18פנס אחורי ימ

92401E612015-'מקורי2,881.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס אחורי חיצוני שמ

92403E612015-'מקורי3,254.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס אחורי פנימי שמ

92101D700015-18 מקורי3,702.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי שמאל

A906826004006-09 -מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי67.98לא18

92102C820016- קרוס 16-18פנס ראשי ימין i20 מקורי5,455.00כןיונדאי

D350515M0E04-06-4מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 04-09 'מקורי122.89לאמאזדה 3 ש

DN5651270F10- '4סט פנסי לוח זיהוי אחD 10-14 'מקורי334.27לאמאזדה 2 ש

DN56513F0D10-12 '4פנס אחורי ימ' פנD 10-14 'מקורי411.55לאמאזדה 2 ש

92406F200016- מקורי222כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

GEG151680B12- ש' 12-16פנס ערפל קדמי ימין CX-5 מקורי287.63לאמאזדה

מקורי511.33כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל קדמי שמאל -9516983013



מקורי3,130.75לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס אחורי שמ' - 1042073321

921012B12010 - מקורי4,261.00לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס ראשי שמאל קסנון

מקורי303.45לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12פנס ערפל קדמי שמאל -897333415007

92102F200016 - מקורי4,027.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי ימין

92102G2001MBL16-18 מקורי4,868.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין

9675450980R=L -12 מקורי425.17כןפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ערפל קדמי

מקורי253.2לאפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ערפל אח'-967430898012

92405G200016 - מקורי533כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל שמאל אחורי

92401G210016 -  מקורי3,559.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמאל חיצוני עם לד

8321A66815 - מקורי864כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

BHS269122A(ח) 4/5פנס איתות למראה ימין -13D 13-18 'מקורי132.73כןמאזדה 3 ש

מקורי79.89כןפיג'ו 301 ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -13 (ח)9678542780

86153G500016 - מקורי23.4לאקאיה נירו 16-23כיסוי טורפדו שמאל

מקורי370.14כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע - 220695720

60120TF0G00ZZ09-10 מקורי287.33לאהונדה ג'אז ש' 09-11ציר ימ' למכסה מנוע

79120G200016 - מקורי503כןיונדאי איוניק ש' 16-20ציר ימ' למכסה מנוע

86154G600017 - כיסוי ימין לפלסטיק טורפדו

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.9לא

66910P200021 - מקורי427.1כןקאיה סורנטו ש' - 21ציר שמ' למכסה מנוע

81130P101022 - מקורי500לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנעול מכסה מנוע

07DAY05231X15- 4מכסה מנועD/5D 15-21 'מקורי3,599.48לאמאזדה 2 ש

66400R200022 - מקורי6,450.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מכסה מנוע

60120SAAG00ZZ(ח) מקורי272.09כןהונדה ג'אז ש' 02-08ציר ימ' למכסה מנוע 02-08

66400G400018 - מכסה מנועi30 - 18 מקורי3,166.00לאיונדאי

DA6T52420A15- 4ציר שמ' למכסה מנועD/5D 15-21 'מקורי141.99כןמאזדה 2 ש

534200D32012- מקורי608.02לאטויוטה יאריס ש' 12-13ציר שמ' למכסה מנוע

66400CV00023 - ש' - 23מכסה מנוע EV6 מקורי8,778.80לאקאיה

DB2H56620A15- 4מנעול מכסה מנועD/5D 15-21 'מקורי152.04כןמאזדה 2 ש

557140D09014-16 מקורי602.06כןטויוטה יאריס ש' 14-19פחית לדופן קדמי שמאל

60170TZA000ZZ20 - מקורי459.4כןהונדה ג'אז ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

V6VA82303122 - מקורי2,876.00כןסקודה פביה ש' - 22מכסה מנוע

מקורי10,086.67לאפורד טרנזיט ש' 14-21מכסה מנוע - 248555020

74130SNAA01ZC(ח) 4כבל פתיחה למכסה מנוע -06D 06-12 'מקורי458.38כןהונדה סיווק ש

N2Y05231XH15 - ש' 15-21מכסה מנוע MX5 מקורי4,734.65לאמאזדה

654013159R17 - מקורי188.83לאדאצ'יה לוגאן 17-18ציר שמ' למכסה מנוע

60120T1GG00ZZ13- ש' 13-18ציר ימ' למכסה מנוע CR-V מקורי432.65לאהונדה

KB7W5242017 - ש' 17-22ציר שמ' למכסה מנוע CX-5 מקורי68.66לאמאזדה

ציר ימ' למכסה מנוע - 534106013018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי816.74לא21

74120T1GG1113-15 ש' 13-18מנעול מכסה מנוע CR-V מקורי363.22לאהונדה

מקורי244.05כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20גומיה אמצעית למכסה מנוע - 898102230012

60170TV0E00ZZ15- 5ציר שמ' למכסה מנועD 15-16 'מקורי393.15לאהונדה סיווק ש

5330133230V 18 - מקורי13,867.51לאטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה מנוע

534100D85021 - מקורי404.05כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי342לאפיאט דובלו ש' 10-18ציר שמ' למכסה מנוע - 5203519710

5905A18015 - מקורי416כןמיצובישי טרייטון 15-19ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי486.07לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22ציר שמ' למכסה מנוע - 2579889716

מכסה לבית מחשב -168573211

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי477.99לא

מקורי347.26לאפג'ו 308 ש' 14-20בטנה לכנף אח' ימין -967726638014



760301619R(ח) CW 13- '3/5כנף אח' ימD/CW 10-16 'מקורי2,270.58לארנו מגאן ש

5370B29614- מקורי108כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22בטנה לכנף אח' ימין

781002869R(ח) 5D 13- '3/5כנף אח' ימD/CW 10-16 'מקורי4,321.07לארנו מגאן ש

868223X10011-13 ('חלק אח) ש' 11-15בטנה לכנף אח' ימין i35 מקורי197לאיונדאי אלנטרה

מקורי582.8לאפיג'ו 2008 13-19בטנה לכנף אח' ימין -967763928014

7725061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16קשת לכנף אחורית ימ SX4 מקורי412.4כןסוזוקי

KDY371410C12- 'ש' 12-16כנף אח' שמ CX-5 מקורי1,759.41לאמאזדה

6MS42TZZAB20 - 'מקורי1,323.00לאדודג' ראם - 20קשת לכנף אח' ימ

715043ZC30(ח) כנף אח' ימ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי5,047.70כןיונדאי

781004086R3D 12- '3/5כנף אח' ימD/CW 10-16 'מקורי4,357.55לארנו מגאן ש

V83A80983719 - 'ש' - 19כנף אח' שמ Q3 מקורי11,831.00לאאודי

877411F000(ח) מקורי885.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09פס קישוט לכנף אח' שמ' 06-09

59122FL02018 - ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין XV מקורי602לאסובארו

98015543XT15- 'מקורי684.25לאסיטרואן קקטוס 15-20קשת לכנף אח' ימ

V57A8549899B9

פס קישוט קדמי לכנף אח' שמ' - 18 

(STYLE)18-21 מקורי139כןסקודה קארוק

59122FL03018 - ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל XV מקורי660לאסובארו

מקורי388כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פקק למיכל דלק - 773004802019

מקורי5,455.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף אח' ימ' - 616010264019

1508N7(ח) מקורי388.44כןפיג'ו 301 ש' 13-18דלתית מיכל דלק - 13

77350022205D 19 - 5דלתית מיכל דלקD/SW 19 - 'מקורי627כןטויוטה קורולה ש

7587442010

קשת קדמית (פנימי) לכנף אחורי שמאל 

מקורי582.21כןטויוטה RAV-4 ש' - 19- 19

7506142010

קשת קדמית לכנף אחורי ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי2,000.40כןטויוטה

מקורי529.05לאסיטרואן קקטוס 15-20בטנה לכנף אח' שמאל -980162438015

788604CE0A18 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף אח' ימ X מקורי1,221.05כןניסאן

מקורי351כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן בוץ אחורי שמאל - 766264222019

525910F01013 - (חלק אחורי) מקורי339.1כןטויוטה וורסו 13-18בטנה לכנף אח' ימין

71503A2C2013- 5/סטיישן ש' 13-18כנף אח' שמ' סטיישןD מקורי8,265.90כןקאיה סיד

91112FJ12116- ש' 12-17קשת לכנף אחורי ימין XV מקורי1,440.00כןסובארו

V5JA809999A17 - מקורי99לאסקודה ראפיד ש' 13-18דלתית מיכל דלק

868213Z000(ח) CW -12 בטנה לכנף אח' שמאלCW/4D i40 12-15  מקורי759כןיונדאי

מקורי2,289.76לאב.מ.וו X6 ש' 10-19פס קישוט לכנף אח' ימ' - 5177731983415

מקורי7,514.53לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כנף אח' שמ' -160936768014

מקורי3,249.50לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס אחורי שמ' פנימי -705702750022

מקורי2,739.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פנס אחורי שמ' - 815617632019

92101G2001MBL16-18 מקורי4,868.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי שמאל

260602515R(LAUREATE) 21 - מקורי4,339.61כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי שמאל

1775986CW 11- 'פנס אחורי ימ' פנ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי692.82לא

8301C74115- מקורי6,900.00לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי שמאל קסנון

6206P3(ח) מקורי909.71כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פנס ראשי ימין -11

8330A94415 - מקורי822כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס אחורי ימין

TK2151690A13-16 4/5פנס ערפל קדמי שמאלD 13-18 'מקורי301.74לאמאזדה 3 ש

מקורי1,051.66לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי שמאל-13 (ח)9675139080

מקורי539.77לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס אחורי ימ'-967480788013



92405B950017 - ש' 14-19סט פנסי ערפל אחורי ימין + שמאל i10 מקורי1,119.00כןיונדאי

מקורי1,774.35כןפיג'ו RCZ ש' 11-14פנס איתות שמ' קד' (במגן) -11 (ח)1609667780

811700F16113- מקורי3,658.00כןטויוטה וורסו 13-18פנס ראשי שמאל

260606033R22 - מקורי4,938.00לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22פנס ראשי שמאל

C513513F0H10-12 'מקורי725.33לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס אחורי ימ' פנ

921012R00009-11 5פנס ראשי שמאלD 07-12 'ש i30 מקורי1,563.00לאיונדאי

92405D9010(ח) מקורי956.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמאל פנ' 16-18

GS1D51270E08-13 'מקורי255.81לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס לוח זיהוי אח

92101G630018 - פנס ראשי שמאלGT LINE - 18 מקורי4,414.50לאקאיה פיקנטו

מקורי943.21לאפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי שמ' פנ' 967807448014-15

מקורי413.29לאפורד קוגה ש' 13-18פנס ערפל אח' שמ' -201394913

מקורי2,404.43לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי ימין 12-16 (ח)8981253847

92404E660018 - 'מקורי3,607.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אחורי ימ' פנ

92202C800015-18 פנס ערפל קדמי ימיןi20 15-20 מקורי390כןיונדאי

92408J921018-20 (במגן) 'מקורי557כןיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות ימ' קד

92101G600017-20 פנס ראשי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,602.70כן

92401G600017-20 פנס אחורי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,451.60כן

מקורי761.7לאטויוטה פריוס ש' 13-15מנוע חשמלי לפנס ראשי -13 (ח)8566112010

92102G402018 - פנס ראשי ימיןi30 - 18 מקורי6,214.00כןיונדאי

מקורי5,036.48לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס אחורי שמ' - 815614837016

92209CG00022 - מקורי6,918.00לאיונדאי סטאריה ש' - 22פנס ראשי מרכזי

DB7A51160B4D 15- 4פנס אחורי שמאל חיצוניD/5D 15-21 'מקורי734.28כןמאזדה 2 ש

55112893AG20 - 'מקורי1,954.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס אחורי שמ

868211Y50015- 5בטנה לכנף אח' שמאלD 11-16 מקורי173.3כןקאיה פיקנטו

DH4C561J117 - ש' 17-21בטנה לכנף אח' שמאל CX-3 מקורי457.18לאמאזדה

22068874D 20 - '4 ש' - 20כנף אח' שמD/5/SW מקורי13,928.15לאפורד פוקוס

D10E51W50C17 - 'ש' 17-21קשת לכנף אח' ימ CX-3 מקורי204.32לאמאזדה

5370A55808 - (קדמי) בטנה לכנף אח' ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי417לא

7282176M0000016 - מקורי199.1כןסוזוקי סלריו 16-18בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי8,610.80לאשברולט סילברדו 13-19כנף אח' שמ' - 2099396315

6451184M00P3116 - 'מקורי1,483.80לאסוזוקי סלריו 16-18כנף אח' שמ

71503H8C00( דגם טורבו) 5כנף אחורית שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי4,786.40לאקאיה ריו ש

98270087VV1.2 19 - 'מקורי769.72כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ

868422S00014- מגן בוץ אחורי ימיןIX35 10-15 מקורי250כןיונדאי

788183SG0A17 - מקורי215.95לאניסאן סנטרה ש' 17-19בטנה לכנף אח' ימין

מקורי64.52כןשברולט ספארק 15-18כבל פתיחת דלתית מיכל דלק - 4237213315

מקורי7,352.22לאפיג'ו 508 ש' - 19כנף אח' ימ' - 163551648019

86822F100016- מקורי776.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בטנה לכנף אחורי ימין

22068615D 20 - '4 ש' - 20כנף אח' ימD/5/SW מקורי6,262.80לאפורד פוקוס

22068635D 20 - '4 ש' - 20כנף אח' שמD/5/SW מקורי6,262.80לאפורד פוקוס

7733077M00000

תריס לכנף אחורי ימין = שמאל - 16 

מקורי213.9כןסוזוקי סלריו 16-18(ח)

8530ZV(ח) ש' 09-11בטנה לכנף אח' ימין   - 09 C-5 מקורי387.79כןסיטרואן

868411R000(ח) ש' 11-18מגן בוץ אחורי שמאל -11 i25 מקורי103.95כןיונדאי אקסנט

מקורי476.61לאפיג'ו 3008 17-21פקק מיכל דלק - 981334978017

695100X00008- ש' 08-14דלתית מיכל דלק i10 מקורי256לאיונדאי



BCYA714104D 19 - '4/5כנף אח' שמD -19 'מקורי3,053.60לאמאזדה 3 ש

G88301HBMB13 - מקורי590.79לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19דלתית מיכל דלק

BCYN71410A5D 19 - '4/5כנף אח' שמD -19 'מקורי3,053.60לאמאזדה 3 ש

5301J99221 - 'מקורי6,933.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21כנף אח' ימ

6451162RV0P3120 - 'מקורי2,020.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף אח' שמ

7726073S105PK20 - 'מקורי536.7כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי728.21לאשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף אח' שמ' - 8441715217

868223U5001.6 15 - מקורי934.9לאקאיה ספורטג' ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין

G81126UAMA21 - 'מקורי7,280.34לאניסאן קשקאי ש' - 21כנף אח' ימ

מקורי387.79כןסיטרואן C-5 ש' 09-11בטנה לכנף אח' שמאל  - 09 (ח)853364

93829BR01A08- מקורי1,301.72לאניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף אח' שמאל

7.45E+07

מחזיר אור במגן אחורי שמאל 11-12 

מקורי411.9כןסיטרואן C-4  ש' 11-18(ח)

265553AN0A15 - 'מקורי459.55לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס אחורי שמ

V8R0941044C13-16 ש' 09-16פנס ראשי ימין Q5 מקורי6,921.00לאאודי

84912FJ05012-15 'ש' 12-17פנס אחורי שמ XV מקורי1,250.00לאסובארו

87624J950021 - מקורי401כןיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות למראה ימין

87614J950021 - מקורי401כןיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות למראה שמאל

DFR569122A20 - ש' - 20פנס איתות למראה ימין CX-30 מקורי161.57כןמאזדה

V8W0945105C16 - ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל A4 מקורי140לאאודי

מקורי200.49כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין - 4274346320

V57B941009(AMBITION) 22 - מקורי4,422.00לאסקודה קארוק - 22פנס ראשי שמאל

V8X094510611- ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי ימין A1 מקורי71לאאודי

מקורי5,063.40לאקאדילאק XT5 17-21פנס אחורי שמ' - 8500044720

מקורי988.45לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס אחורי שמ' - 1029379118

V7E0945087F15 - פנס בלימה בדלת תא מטען

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי922לא15-22

84001FJ13012-15 ש' 12-17פנס ראשי שמאל קסנון XV מקורי9,077.00לאסובארו

33500TEXY0118 - 4פנס אחורי ימין חיצוניD -18 'מקורי1,711.28לאהונדה סיווק ש

265504CA1A(ח) טרייל ש' 15-23פנס אחורי ימין פנימי -15 X מקורי559.1כןניסאן

V80A945093B17-20 'ש' 17-22פנס אחורי שמ Q5 מקורי3,946.00כןאודי

876133J00006- מקורי350לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס איתות למראה שמאל

V80A945094B17-20 'ש' 17-22פנס אחורי ימ Q5 מקורי3,634.00לאאודי

מקורי1,815.46לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' פנ' 8434166918-20

924062B04006- 'מקורי487לאיונדאי סנטה פה ש' 06-12פנס אחורי ימ' פנ

מקורי4,650.08לאוולוו XC-40 ש' 18-23פנס אחורי שמ' - 3144679018

DHM5510K0F(DYNAMIC) 20 - 4פנס ראשי ימיןD/5D 15-21 'מקורי2,299.72כןמאזדה 2 ש

84912AL110(ח) ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ' -15 B4 מקורי908לאסובארו

922012R50010- (סטישין)09-12פנס ערפל קדמי שמאל CW i30 מקורי391לאיונדאי

33150T5AG3118 - מקורי3,271.20לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי שמאל

V7E1941015AD15 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,894.00לא15-22

84912SG10116- מקורי1,281.00לאסובארו פורסטר 13-18פנס אחורי ימין

מקורי2,770.55לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' פנ' - 8422622516

מקורי809.62כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לדלת תא מטען 99-07 (ח)874266

V2K1945096ABV 16 - 'מקורי747כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ

מקורי651.49כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16סט שפם תחתון פנס אח' -160963138014

BCW8515M0B

 (ח) מחזיר אור במגן אחורי שמאל -09

5D4/5D 09-13 'מקורי165.16לאמאזדה 3 ש

92401B910017 - 'ש' 14-19פנס אחורי שמ i10 מקורי1,191.00כןיונדאי



92207B9500

פנס ערפל קדמי שמאל בסורג במגן 

מקורי353לאיונדאי i10 ש' 14-19(לד) - 17

מקורי227לאלקסוס UX200 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין -819107601019

92208F201016 - מקורי895כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס תחתון קדמי ימין לד

מקורי2,604.33לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי שמאל 967752308014-18

מקורי596.24כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ' -14 (ח)9677818380

מקורי5,457.40לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס ראשי ימין - 811454874108

S6L594510506-08 מחזיר אור במגן אחורי שמאל

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

מקורי93כן08

מקורי2,382.55כןפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי ימין 981540308014-15

924032T51014 - 'מקורי1,149.00לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס אחורי שמ' פנ

92208C170018 - מקורי4,037.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אור יום ימ' קד' (במגן) לד

מקורי2,375.30לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ערפל קדמי ימין - 6317731556013

55112875AG(ספורט) מקורי2,977.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ראשי שמאל - 18

92402E660018 - מקורי3,524.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אחורי ימין חיצוני

BHR15169913-16 '4/5מסגרת פנס ערפל אחD 13-18 'מקורי131.1לאמאזדה 3 ש

DA6A510K0A15-19 4פנס ראשי ימיןD/5D 15-21 'מקורי1,314.90כןמאזדה 2 ש

DA6A51660B15-19 4פנס ערפל שמאל אחוריD/5D 15-21 'מקורי259.05לאמאזדה 2 ש

87614J900018-20 מקורי401כןיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות למראה שמאל

DA6A513F0B5D 15-19 4פנס אחורי ימין פנימיD/5D 15-21 'מקורי289.75לאמאזדה 2 ש

8117060J0014-17 פנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,165.48לא21

מקורי1,132.00כןטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ערפל קדמי שמאל -812204701013

מקורי1,744.69כןטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי ימ' (שקוף) -815514717013

DB7A516504D 15- 4פנס ערפל אחD/5D 15-21 'מקורי388.58כןמאזדה 2 ש

92406G310018 - 'פנס ערפל אח' ימi30 - 18 מקורי797כןיונדאי

B45A51270B(ח) 4D 15- '4פנס לוח זיהוי אחורי ימD/5D 15-21 'מקורי101.03כןמאזדה 2 ש

B45A512L0B(ח) 4D 15- '4פנס לוח זיהוי אחורי שמD/5D 15-21 'מקורי110.75לאמאזדה 2 ש

92501G200016 - 'מקורי309כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס לוח זיהוי אח

B00103178015 - 'מקורי911.33לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס אחורי שמ

92402D71002.0 15-18 מקורי1,594.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' חיצוני

68360184AC20 - מקורי12,250.00לאדודג' ראם - 20פנס ראשי ימין

8330A99815- מקורי1,806.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

B63B5169017 - ש' 17-22פנס ערפל קדמי שמאל CX-5 מקורי875.94לאמאזדה

811301M000(ח) מקורי191.5כןקאיה פורטה 09-12מנעול מכסה מנוע -09

B5J0823302(ח) מקורי168לאסקודה פביה ש' 08-14ציר ימ' למכסה מנוע 08-11

55372244AL12 - מקורי7,252.70לאדודג' ראם 12-19מכסה מנוע

מקורי314.9לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22ציר ימ' למכסה מנוע - 503200670022

ציר ימ' למכסה מנוע 03-08 (ח)96541011

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי39.7כן5

8.11E+05(ח) מקורי104.3כןקאיה סורנטו ש' 07-09מנעול מכסה מנוע -07

791102F000(ח) מקורי114.4כןקאיה סראטו ש' 06-09ציר שמ' למכסה מנוע -06

5730068K00M09- מקורי984.9לאסוזוקי אלטו ש' 09-14מכסה מנוע

654016409R15-17 מקורי361.91כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי10,439.40לאלקסוס  RX ש' 08-22מכסה מנוע - 533014818015

4478800100V 15 - ש' 15-18מכסה מנוע V-CLASS מקורי6,839.55לאמרצדס

מקורי363.89כןאופל אסטרה ש' 11-15ציר שמ' למכסה מנוע 11-16 (ח)20879202

V1Z0823480H(ח) מקורי237כןסקודה אוקטביה 09-13לשונית מכסה מנוע 09-12

57229AJ0219P10- ש' 09-14מכסה מנוע B4 מקורי7,140.00לאסובארו

V4KE823029A19 - מקורי20,517.00לאאודי אי-טרון - 19מכסה מנוע

מקורי269.62כןרנו קנגו ש' 04-08מנעול מכסה מנוע 04-08 (ח)7700310915

57310FG011(ח) ש' 08-13מנעול מכסה מנוע 08-11 B3 מקורי360כןסובארו



מקורי182.2לאטויוטה קורולה ש' 08-10מנעול מכסה מנוע 535101289008-09

מקורי107.99לארנו קנגו 09-18ציר ימ' למכסה מנוע 820038630409-11

V5JA823186C13- מקורי193לאסקודה ראפיד ש' 13-18לשונית למנעול מכסה מנוע

V5F0823509C(ח) מקורי515כןסיאט לאון ש' 12-19מנעול מכסה מנוע -13

מקורי6,312.05לאלקסוס  RX ש' 08-22מכסה מנוע 15- 533014814010

A292880005715 - מכסה מנוע

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי16,792.09לאש' 15-20

מקורי162.34כןשברולט אפיקה ש' 07-09מנעול מכסה מנוע 07-10 (ח)96636408

V4K0823029B18 - ש' 18-22מכסה מנוע A6 מקורי20,788.00לאאודי

מקורי202.35כןרנו לוגן 08-11(ח) מנעול מכסה מנוע 600154733208-10

651000036R(ח) מקורי2,700.26כןרנו סניק ש' 10-12מכסה מנוע -10

V8Y0823301A20 - 4/5ציר שמ' למכסה מנועD 20 - 'ש A3 מקורי176לאאודי

57310SG030(ח) מקורי616כןסובארו פורסטר 13-18מנעול מכסה מנוע -13

791201F000(ח) מקורי158.7כןקאיה ספורטג' ש' 06-09ציר ימ' למכסה מנוע -06

מקורי263.7לאאם ג'י EHS ש' - 21מנעול מכסה מנוע - 1033523721

656200028R09- 4כבל פתיחה למכסה מנועD 09-15 'מקורי207.65כןרנו פלואנס ש

V3AA823301(ח) מקורי230כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15ציר שמ' למכסה מנוע -11

V5FA82330120 - מקורי164כןסיאט לאון ש' - 20ציר שמ' למכסה מנוע

25380B909014 - ש' 14-19כ.+מאוורר מושלם למצנן מים i10 מקורי2,673.00לאיונדאי

86574F120016 - מקורי131.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס אויר ימין במגן קדמי

מקורי3,070.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מאוורר מנוע מושלם - 5182115515

B3T0121284A(ח) מקורי49כןסקודה סופרב ש' 08-13מוביל אויר 08-13

17301F302021 - מקורי1,190.71כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מוביל אוויר קדמי עליון

מקורי2,948.62לאב.מ.וו 120 ש' 15-19אינטרקולר - 1751761880915

62822BA63A10- מקורי197.29לאניסאן ג'וק 10-14כונס אויר ימ' למצנן מים

958505333009B9(ח) מקורי435.9כןפורשה קאיין 10-18כונס אויר קדמי שמאל - 10

107708200C21 - מקורי688.38לאטסלה מודל 3 ש' - 21מצנן מים

29134BY00021 - מקורי223לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

29136BY00021 - מקורי223לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

253102P90013- מקורי1,874.50לאקאיה סורנטו ש' 13-15מצנן מים

25310A905015- מקורי2,746.50לאקאיה קרניבל ש' 15-20מצנן מים

29150S110021 - מקורי235לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מוביל אוויר קדמי תחתון

215585027R15 - מקורי239.86כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כונס אוויר ימין למצנן מים

215582977R15 - מקורי196.14לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר לאינטרקולר

מקורי2,306.22כןאופל מוקה 14-16מצנן מים - 9529855614

V6R0121283J(ח) 5כונס אויר ניצב שמאל -10D 10-17 'מקורי61כןפולקסווגן פולו ש

45111SJ00019 - מקורי2,888.00לאסובארו פורסטר - 19מצנן מים

1770061M10קרוסאובר 13-16מצנן מים - 13 גיר אוטומט SX4 מקורי2,128.50לאסוזוקי

1776060R0013 - קרוסאובר 13-16כונס אויר כפול מושלם SX4 מקורי1,245.70לאסוזוקי

V8K0121251AK15 - ש' 09-16מצנן מים Q5 מקורי3,113.00כןאודי

V5F0121284AR17 - מקורי149לאסיאט לאון ש' 12-19מוביל אוויר ימין

214991HC1A11- מקורי65.19לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כונס אויר שמ' למזגן

מקורי1,119.00לאפיאט קובו ש' 12-17מצנן מים - 5178065912

מקורי2,881.86לאשברולט טראוורס 17-23מצנן מים - 8456992917

מקורי2,660.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מצנן מים 13-15 (ח)1640028560

38615RBJ003(ח) מקורי1,144.57כןהונדה אינסייט 09-14כונס אוויר למזגן-09

מקורי195.5כןאופל אדם 3D ש' 14-17כיסוי מצנן מים שמאל - 1337963814

29136B900014- ש' 14-19מנתב רוח שמאל i10 מקורי168לאיונדאי

מקורי2,212.14לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מצנן מים חיצוני - 5053379417

68248150AA15 - מקורי2,562.00לאקרייזלר ג'יפ רנגייד 15-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים

144967634R15 - מקורי1,805.30כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18אינטרקולר



V5E0121284C17 - מקורי79כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כונס אוויר ימין

715042KC10(ח) מקורי2,806.90לאקאיה סול ש' 10-11כנף אח' ימ' -10

S6J3809905CGRU3D 09- מקורי445לאסיאט איביזה  ש' 09-16דלתית מיכל דלק

868402P700(ח) מקורי450.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין -13

7726054P005PK15 - 'מקורי469כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קשת לכנף אח' שמ

868421J000(ח) מגן בוץ אחורי ימין -09i20 09-12 מקורי172.2כןיונדאי

975103K00013- מקורי192.1כןקאיה סורנטו ש' 13-15תריס לכנף אחורי

868423X000(ח) ש' 11-15מגן בוץ אחורי ימין -11 i35 מקורי52.5כןיונדאי אלנטרה

V57A81097118 - מקורי369כןסקודה קארוק 18-21בטנה לכנף אח' שמאל

91112AN23021 - 'מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

GHP9561J1A13- בטנה לכנף אח' שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי564.88לא18

76804JD00A8- 'מקורי284.67לאניסאן קשקאי ש' 08-14תריס  איוורור שמ'  בכנף אח

788A38847R13- 'מקורי1,224.82לארנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף אח' שמ

8529Z6(ח) ש' 05-08בטנה לכנף אח' ימין 05-08 C-5 מקורי340.39כןסיטרואן

91112XC12A20 - 'מקורי188לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

767482248R14- מקורי917.62לארנו קליאו סטיישן 14-18בטנה לכנף אחורי ימין

86821A20005D 13-15 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאלD מקורי573.4לאקאיה סיד

71503A6C0012- 'כנף אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,325.00לא/סטישין

5301G84415- 'מקורי6,825.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף אח' ימ

5301G84315- 'מקורי6,995.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כנף אח' שמ

65638020805D 13- בטנה לכנף אח' שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי445.44כן15

V658809601C20 - 'מקורי4,120.00לאסקודה קאמיק - 20כנף אח' שמ

7725054P005PK15 - 'מקורי394.5כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22קשת לכנף אח' ימ

מקורי435.08לאאם ג'י EHS ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין - 1065263621

AR123CV15 - חליפי517.11כןשברולט סילברדו 13-19פחית כניסת אוויר

AR141TO14 - חליפי986.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי עליון למצנן מים

AR32CI04-08  1.9 חליפי350כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08מסגרת לכונס מאוורר

AR40RE13 - 4כונס אויר עליוןD 09-15 'חליפי168.02לארנו פלואנס ש

AR41RE17 -  5כונס אוירD 13-19  חליפי885.68לארנו קליאו

AR48KI11-14 5מצנן מיםD 11-16 חליפי1,150.00כןקאיה פיקנטו

AR60RE13 - חליפי240.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22כונס אויר קדמי

532850F090(ח) מקורי438.29לאטויוטה וורסו 13-18מוביל אוויר ימין - 13

167110T09013 - כונס אויר כפול מושלם

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי478לא15

165920T03017 - מוביל אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי289.09לא22

16595F001018 - מקורי129לאטויוטה קאמרי ש' - 18מוביל אוויר שמאל

8114548D4015-19 ש' 08-22פנס ראשי ימין RX  מקורי16,109.00לאלקסוס

KR2269122B15 - ש' 12-16פנס איתות למראה ימין CX-5 מקורי174.89לאמאזדה

מקורי727.16לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס אחורי שמאל חיצוני -981034308015

92101AR00021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל G80 מקורי13,563.00לאגנסיס

B53W513G0A4D 13 - 4/5פנס אחורי שמ' פנ' לדD 13-18 'מקורי708.83כןמאזדה 3 ש

6362Q2(ח) מקורי338.81כןפיג'ו 301 ש' 13-18פנס אור פנימי - 13

KB8M51041C17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל CX-5 מקורי2,744.68לאמאזדה

B63B5168017 - ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין CX-5 מקורי1,292.66לאמאזדה

8330B02017 - 'פנס אחורי ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי1,099.00כן19



GMH351031G17 - פנס ראשי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי5,935.02לא18

921011R74518 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל i25 מקורי1,359.00כןיונדאי אקסנט

פנס ערפל קדמי ימין -812101223014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי880.4לא21

92207Q0100

פנס תאורת יום שמאל קדמי - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי1,871.00לאיונדאי

8156160B3214-17 'פנס אחורי שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,975.00לא21

מקורי508.06כןפיג'ו 3008 17-21פנס איתות למראה שמאל - 161804868017

GJA151150B17 - פנס אחורי ימין חיצוני

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,459.33לא18

8301C81215 - מקורי13,208.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס ראשי ימין

מקורי1,380.00לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס איתות שמ' קד' (במגן) לד -815214705013

מקורי4,893.38כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס ראשי ימין -811404768015

92406D350019 - מקורי267כןיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר אור חיצוני במגן אחורי ימין

8113002K3015- מקורי2,995.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי ימין

92403D760019 - מקורי3,973.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ' עם לד

92208Q0000

פנס תאורת יום ימין קדמי - 21 

(PRIME)i20 - 21 מקורי1,871.00כןיונדאי

מקורי273.34כןטויוטה אוריס ש' 15-18שפם תחתון פנס אח' שמ' -525630224015

260102686RV 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי1,096.84לארנו גרנד קופה

92405Q050022 - 'מקורי1,547.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס ערפל אח' שמ

265508898R16-18 מקורי910.73כןרנו קדג'אר 16-20פנס אחורי ימ' פנ' לד

מקורי2,107.83לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' - 6321742073813

55112818AE18 - מקורי8,487.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פנס ראשי ימין

מקורי1,276.00כןפיאט 500X ש' 15-18(ח) פנס ערפל ימין קדמי -5202897915

מסגרת מחזיר אור במגן אחורי ימין -521520203113

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי314.13לא15

87614F200016 - מקורי294כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס איתות למראה שמאל

92402D400016- מקורי1,694.80כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס אחורי ימין חיצוני

V1K8809844(ח) מקורי5,020.00לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12כנף אח' ימ' -10

7642052R0016 - מקורי89.4לאסוזוקי בלנו ש' 16-18ידית פתיחה דלתית מיכל דלק

מקורי311.36לאטויוטה אוריס ש' 15-18דלתית מיכל דלק - 773501255015

7835A06221 - מקורי492כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תריס לכנף אחורי

6411178R00P3119 - 'מקורי2,819.00לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף אח' ימ

מקורי6,971.40כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כנף אח' ימ' -160936758014

מקורי5,176.12כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף אח' ימ' - 166027248020

8526NZ09 - 'מקורי11,717.32לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף אח' ימ

מקורי5,176.12כןפיג'ו 208 ש' - 20כנף אח' שמ' - 166027218020

7643062R1017 - מקורי98.4כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כבל פתיחה דלתית מיכל דלק

656320F02013 - מקורי454.07כןטויוטה וורסו 13-18מגן בוץ אחורי שמאל

DFR551W50B20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ CX-30 מקורי206.24לאמאזדה

7725063T005PK22 - קרוסאובר - 22קשת לכנף אחורי ימין SX4 מקורי476.8כןסוזוקי

655000K90306 - 'מקורי5,950.07לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כנף אח' ימ

DFR54241120 - ש' - 20דלתית מיכל דלק CX-30 מקורי136.39לאמאזדה

מקורי220.82כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן בוץ אחורי ימין - 898077276112

13271361SW 16 - מקורי427.06כןאופל אסטרה ש' 16-19בטנה לכנף אח' ימין

75605F401017 - 'קשת לכנף אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,120.50כן22



69510G600017 - דלתית מיכל דלק

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי364.6לא

71503C8C4016- קרוס 16-18כנף אחורית שמאל i20 מקורי4,010.63לאיונדאי

5259202370

בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 19 

SW5D/SW 19 - 'מקורי616כןטויוטה קורולה ש

86841F150019 - מקורי188כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ אחורי שמאל

D2YP7041X21 - 'ש' 17-21כנף אח' ימ CX-3 מקורי2,032.45לאמאזדה

7662602420SW 19 - 5מגן בוץ אחורי שמאלD/SW 19 - 'מקורי1,052.00כןטויוטה קורולה ש

86822A780016 - מקורי363.3לאקאיה פורטה 13-18בטנה לכנף אח' ימין

71503F2C0016- מקורי3,917.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף אחורית שמאל

8.68E+0507- מקורי130לאיונדאי אקסנט ש' 07-11בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי220.82כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20מגן בוץ אחורי שמאל - 898077279112

G81009U0M0(ח) מקורי768.39כןניסאן נוט ש' 07-13כנף אח' ימ' 07-10

71503H8C2018 - 'מקורי4,786.40לאקאיה סטוניק - 18כנף אח' שמ

KPG151W50B

 PURE) 22 - קשת לכנף אחורי ימין

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי1,244.73כןמאזדה

מקורי5,461.81כןסיטרואן C-3 ש' 17-21כנף אח' שמ' - 161807978017

86822F150019 - מקורי1,144.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בטנה לכנף אח' ימין

KSD45115022 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ CX-5 מקורי2,085.79כןמאזדה

מקורי1,186.53לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' - 6321721730513

מקורי3,302.09לאוולוו S90 ש' 16-19פנס אחורי ימ' - 3169871319

V4G0941043F15 - ש' 12-17פנס ראשי שמאל קסנון + לד A6 מקורי9,813.00לאאודי

מקורי1,238.10כןשברולט טראוורס 13-16פנס ערפל קדמי ימין - 1033510813

DHM5510L0FV 20 - 4פנס ראשי שמאלD/5D 15-21 'מקורי2,299.72לאמאזדה 2 ש

V2K5941661B16 - מקורי631לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל

260104AF0A17 - מקורי1,109.38כןניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי ימין

BGLS513G0B19 - '4/5פנס אחורי שמ' פנD -19 'מקורי967.62לאמאזדה 3 ש

מקורי2,712.16לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ' - 8513258221

55112879AF18 - מקורי17,348.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ראשי שמאל

מקורי2,318.11לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי שמ' 2339336316-18

מקורי2,568.61לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל+מנוע (ברלינגו) -980630618013

V2G0945207G21 - '5-פנס אחורי שמD 18 'מקורי1,075.00לאפולקסווגן פולו ש

92405A6100CW 12- 'פנס ערפל אח' שמ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי428לא/סטישין

92403A6200CW 12- 'פנס אחורי שמ' פנ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי677לא/סטישין

V5NN941114D(אולספייס) מקורי5,176.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי ימין - 22

מקורי575.14לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס איתות למראה ימין - 9526202512

מקורי403.8כןשברולט ספארק 15-18פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 4245773715

מקורי188לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5054656220

1209177R=L 10-11  פנס ערפל קדמי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי497.64לא

173238100A21 - מקורי57.23לאטסלה מודל 3 ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי728.47לאוולוו S90 ש' 16-19פנס אחורי בתא מטען שמ' - 3165677716

מקורי401.85כןשברולט ספארק 15-18פנס ערפל קדמי שמאל - 4240126915

265557681RV 17 - 'מקורי531.74לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי שמ

מקורי2,191.24לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס לד קדמי שמאל -967603638014

265606FV0A18 - טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין X מקורי727.48כןניסאן

מקורי765.45לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי ימ' (ברלינגו) -967720548012



265108991D18 - 'טרייל ש' 15-23פנס לוח זיהוי אח X מקורי115.09כןניסאן

26010HV00B17 - מקורי2,545.53כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי ימין

921023X210(ח) ש' 11-15פנס ראשי ימין -14 i35 מקורי2,979.00לאיונדאי אלנטרה

26555HV05A17 - 'מקורי865.92לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

87614N900021 - מקורי240כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס איתות למראה שמאל

מקורי446.78כןסיטרואן C-5 ש' 09-11ציר ימ' למכסה מנוע -09 (ח)791343

מקורי57.87כןשברולט ספארק 11-15כבל פתיחה למכסה מנוע -11 (ח)96688509

651001918R-15 מקורי2,838.89לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מכסה מנוע

10457978SEPP18 - ש' 18-23ציר שמ' למכסה מנוע ZS מקורי147.63לאאם ג'י

1069531E0C21 - ש' - 21מכסה מנוע X מקורי3,548.28לאטסלה מודל

811301W000(ח) 4מנעול מכסה מנוע -12D 12-16 'מקורי372.3כןקאיה ריו ש

654000010R(ח) מקורי104.64כןרנו לטיטיוד ש' 13-15ציר ימ' למכסה מנוע -13

811303W000(ח) מקורי159.8לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מנעול מכסה מנוע -10

מקורי7,533.42לאשברולט קפטיבה ש' 11-16מכסה מנוע -1917965411

ציר שמ' למכסה מנוע 5342060070-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי170.1לא13

5741062R0017 - מקורי400.8לאסוזוקי איגניס ש' 17-21ציר ימ' למכסה מנוע

מקורי288כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19ציר שמ' למכסה מנוע - 534200254019

60120TL0G00ZZ(ח) מקורי580.22כןהונדה אקורד ש' 08-11ציר ימ' למכסה מנוע -08

F51004EAMA14-16 מקורי3,552.82לאניסאן קשקאי ש' 14-20מכסה מנוע

5742062R0017 - מקורי400.8לאסוזוקי איגניס ש' 17-21ציר שמ' למכסה מנוע

מקורי311כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ציר ימ' למכסה מנוע - 534104214019

811302S000(ח) מנעול מכסה מנוע -10IX35 10-15 מקורי150כןיונדאי

791102P500(ח) מקורי287כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר שמ' למכסה מנוע -13

5742061M0100017 - קרוסאובר 17-21ציר שמ' למכסה מנוע SX4 מקורי140.9כןסוזוקי

791200U00011- ש' 11-18ציר ימ' למכסה מנוע i25 מקורי115.5כןיונדאי אקסנט

214983HN0A11- מקורי320.92כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מסיט רוח קד' ימין

מקורי133.13כןפיג'ו 107 ש' 08-14מנעול מכסה מנוע -10 (ח)793481

מקורי464.49כןפיג'ו 301 ש' 13-18ציר שמ' למכסה מנוע-967479728013

7912GY(ח) ש' 11-18ציר שמ' למכסה מנוע 11-12  C-4 מקורי516.96כןסיטרואן

651004005R16 - מקורי2,736.07לארנו טווינגו ש' 16-18מכסה מנוע

מקורי146.3כןשברולט טראקס ש' 13-16ציר שמ' למכסה מנוע -13 (ח)95421580

7979J1(ח) מקורי683.56כןסיטרואן ג'אמפי 08-11כיסוי מבודד מכסה מנוע 09-11

ציר שמ' למכסה מנוע -534200221013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי655.81לא15

654017017R17 - 4 ש' 17-23ציר שמ' למכסה מנועD מקורי628.5כןרנו גרנד קופה

AJ3CI19 - חליפי540.26כןסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי תחתון

86325G6100GT LINE" - 18 " סמל אחוריGT LINE - 18 מקורי183.5כןקאיה פיקנטו

75701T4G00015- 5סמל יצרן אחוריD 15-16 'מקורי204.84כןהונדה סיווק ש

מקורי304.65כןפיג'ו 208 ש' 12-14סמל יצרן קדמי -967387478012

86317H8000( דגם טורבו) T-GDI" -18" 5כיתוב אחוריD/4D 17-22 'מקורי154.7כןקאיה ריו ש

8301C12910- מקורי2,824.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי שמאל

8301C15213- מקורי2,824.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי ימין

KB7W6918217 - ש' 17-22פנס איתות למראה שמאל CX-5 מקורי136.51לאמאזדה

92101Q0050(PRESTIGE) 21 - פנס ראשי שמאלi20 - 21 מקורי4,329.00כןיונדאי

מקורי1,340.20לאפיג'ו 3008 10-16פנס אחורי חיצוני ימ' - 980551048014

92208Q0100

פנס תאורת יום ימין קדמי - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי1,871.00לאיונדאי

8341A19417 - 'פנס לוח זיהוי אח

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי112כן19

92101D760019 - מקורי3,271.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי שמאל



G45F513F0C17 - 'פנס אחורי ימ' פנ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי667.59לא18

8301C72915 - מקורי2,941.00לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי שמאל

מקורי1,794.63כןפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי ימין חיצוני 981047708017-20

8301C87117 - ש' 17-19פנס ראשי שמאל ASX מקורי6,234.00כןמיצובישי

68503996AA18 - מקורי2,503.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ערפל קדמי ימין

87613D710019 - מקורי524כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס איתות למראה שמאל

8312A03517 - (במגן) 'ש' 17-19פנס איתות שמ' קד ASX מקורי4,957.00כןמיצובישי

B00097788015 - 'מקורי170.69לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס לוח זיהוי אח

92201A2700(ח) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל 13-15D מקורי1,659.40לאקאיה סיד

92409Q050022 - מקורי1,393.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס אחורי מרכזי

מקורי1,264.79לאפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ראשי ימין - 980222128012

92406A750016 - מקורי431.5כןקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

B00086328015 - מקורי2,810.85לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס ראשי ימין

92405D3500

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי שמאל - 

מקורי267כןיונדאי טוסון ש' 1915-20

8117002K3015- מקורי2,995.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס ראשי שמאל

מקורי1,325.44כןפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי ימין חיצוני 981102818017-20

8341A13217 - 'ש' 17-19פנס לוח זיהוי אח ASX מקורי112כןמיצובישי

מקורי1,558.52לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס אחורי שמ' - 6321736911716

92401Q050022 - 'מקורי3,581.00כןיונדאי באיון ש' - 22פנס אחורי שמ

8301D06518 - פנס ראשי שמאל הלוגן

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,263.00כן21

8315A03118 - פנס ערפל קדמי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,287.00כן21

9678093980CW 14 - 'מקורי1,712.73לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי שמ

265559648R18 - 'מקורי1,286.88לארנו מגאן סטיישן - 18פנס אחורי שמ' פנ

8330B01218 - 'פנס אחורי ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,995.00כן21

מקורי315.35לאפיג'ו 3008 10-16פנס ערפל קדמי ימין = שמאל - 968542528010

92202G650021 - פנס ערפל קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי597לא

92202G6600(X LINE) 21 - פנס ערפל קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי597כן

52094990V 16 - מקורי1,694.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי ימין

מקורי2,939.62לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18פנס ראשי ימין - 447906780015

815510H18022 - 'ש' - 22פנס אחורי ימ X מקורי2,534.77כןטויוטה אייגו

92501R201022 - 'מקורי492כןקאיה ספורטג' ש' 22-23סט פנסי לוח זיהוי אח

811500DP50V 21 - מקורי7,832.30כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס ראשי שמאל

814300D170

פנס ערפל קדמי ימין לד - 21 

(URBAN)21 - 'מקורי4,042.88לאטויוטה יאריס קרוס ש

A2139067700V 16 - 'פנס אחורי שמE 16-22 קלאס W213 מקורי5,279.86לאמרצדס

92420P2100(חשמלי) מקורי5,465.80לאקאיה סורנטו ש' - 21פנס אחורי ימ' - 21

מקורי487לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 819201603022

92450G607021 - 'פנס ערפל אח' שמGT LINE - 18 מקורי312.2כןקאיה פיקנטו

V82A94177419 - ש' - 19פנס ראשי ימין A1 מקורי10,626.00לאאודי

84912SJ080V 19 - 'מקורי2,057.00לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי ימ

92405R2100(PHEV) 22 - 'מקורי603.1כןקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס ערפל אח' שמ

92402Q5010(URBAN) 20 - 'מקורי1,141.00לאקאיה סלטוס ש' - 20פנס אחורי ימ

92404J900018-20 'מקורי1,564.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ



8336A19620 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ ASX מקורי3,263.00כןמיצובישי

814400D17021 - מקורי4,042.88לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס ערפל קדמי שמאל לד

811500E53021 - מקורי16,015.21לאטויוטה היילנדר - 21פנס ראשי שמאל לד

8115006D7118-20 מקורי12,600.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

8336A19520 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ ASX מקורי3,263.00כןמיצובישי

92102CV00023 - ש' - 23פנס ראשי ימין EV6 מקורי9,169.40לאקאיה

924202K01010- 'מקורי1,477.50כןקאיה סול ש' 10-11(ח) פנס אחורי ימ

265850007R10- מקורי395.78לארנו סניק ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V5F0945096D13 - 'מקורי943לאסיאט לאון ש' 12-19פנס אחורי ימ

3565168K00M09-11 'מקורי554.1לאסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס אחורי ימ

V8XA9410433+5D 16 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל A1 מקורי5,774.00לאאודי

A447906580015 - ש' 15-18פנס ראשי שמאל מושחר V-CLASS מקורי2,039.40לאמרצדס

V3D0943021A05-08 'מקורי120כןפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס לוח זיהוי אח

68471329AAV 14 - 'מקורי5,710.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ

מקורי2,975.90לאב.מ.וו X7 ש' 19-20פנס אחורי שמ' - 6321744228719

8983268435( LS) 21 - 'מקורי4,779.35לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי ימ

מקורי137.65כןפיג'ו 208 ש' 12-14סמל אח' 208 -967387308012

863204H000HYUNDAI" - 08" סמל כיתוב אחוריi800 08-21 מקורי304לאיונדאי

75722T5LT01JAZZ -15 מקורי132.95לאהונדה ג'אז ש' 15-19כיתוב אחורי

8.63E+0505-10 'אח TUCSON מקורי54לאיונדאי טוסון ש' 05-10סמל

86311H5000ACCENT" 19-20 " מקורי222כןיונדאי אקסנט 19-22כיתוב אחורי

863102E90005-10 'אח HYUNDAI מקורי141לאיונדאי טוסון ש' 05-10סמל

SU001A510317 - מקורי327.83לאטויוטה פרואייס ש' 17-18סמל יצרן אחורי

863410X00008-09 אחורי H ש' 08-14סמל i10 מקורי280כןיונדאי

V3G0853601BDPJ15- מקורי322לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23סמל יצרן קדמי

מקורי332.6לאאופל אסטרה ש' 16-19כיתוב אחורי -1340922616

86310P2000SORENTO" - 21" מקורי227.2לאקאיה סורנטו ש' - 21כיתוב אחורי

מקורי457.35לאטויוטה פריוס ש' 07-12סמל יצרן קדמי 753104701009-10

V5C6853630FULM15- מקורי363כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סמל יצרן אחורי

71126T5AJ5018 - מקורי178לאהונדה ג'אז ש' 15-19תושבת סמל יצרן קדמי

98002499DX14-  מקורי287.01כןפיג'ו 2008 13-19סמל כיתוב  2008 אחורי

מקורי226.77לאפיג'ו 208 ש' 15-19כיתוב אחורי 208 -980613398015

863101J000I20" 09- 'סמל  אחi20 09-12 מקורי267לאיונדאי

D3756420 - מקורי526.16לאפורד אקספלורר ש' - 20סמל יצרן קדמי

98179007DX17-20 "3008" מקורי317.78לאפיג'ו 3008 17-21כיתוב אחורי

D3747120 - מקורי147.46לאפורד אקספלורר ש' - 20סמל יצרן אחורי

7544202140AURIS 07-09 מקורי195.5כןטויטה אוריס ש' 07-09סמל מלל

V7E0853675GCWB

 - "BLUEMOTION" סמל כיתוב אחורי

15

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי311כן15-22

84569053PREMIER" - 17" מקורי444.26כןשברולט טראוורס 17-23סמל אחורי

75435B401006-08 מקורי250.7לאדייהטסו טריוס ש' 06-11סמל יצרן לבית כיסוי גלגל רזרווי

A17788842006419 - ש' -19סמל יצרן קדמי A קלאס W177 מקורי824.24לאמרצדס

2431529PUMA" - 21" מקורי163.33לאפורד פומה ש' - 21כיתוב אחורי

V5G6827469FFOD17 - מקורי1,743.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סמל יצרן אחורי

מקורי399.71לאפורד קוגה ש' 13-18סמל יצרן אחורי - 201142617

מקורי448.51לאשברולט קרוז 08-20סמל יצרן אחורי - 2340113417

BJ1V51761A80(ח) GLX מקורי7.95כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מדבקה לכנף

23419657PERMIER" - 16" מקורי351.23לאשברולט קרוז 08-20סמל כיתוב אחורי

628906LA0A20 - מקורי649.76לאניסאן ג'וק - 20סמל יצרן קדמי

86310K7010I10" - 20" ש' - 20כיתוב אחורי i10 מקורי250כןיונדאי



98327576DX20 - "2008" מקורי329.81כןפיג'ו 2008 - 20כיתוב אחורי

90895BJ00A12-  'אח  NV 200 -ש' 12-21סמל  NV 200 מקורי601.93לאניסאן

23166688LTZ" - 19" מקורי116.86כןשברולט ספארק - 19סמל אחורי

86310DB000NIRO PLUS"  - 22" מקורי149.4לאקאיה נירו פלוס - 22כיתוב אחורי

84162508LT" - 18" מקורי314.38לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22סמל אחורי

V6N58536872ZZPOLO" - 18" 5-סמל כיתוב אחוריD 18 'מקורי137לאפולקסווגן פולו ש

BDMT51730F5D 19 - 4/5סמל יצרן אחוריD -19 'מקורי575.58כןמאזדה 3 ש

98312220DX20 - "208" מקורי314.08כןפיג'ו 208 ש' - 20כיתוב אחורי

848903SH1A17 - "מקורי515.76לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיתוב אחורי "סנטרה

98377912DX21 - "3008" מקורי271.21לאפיג'ו 3008 17-21כיתוב אחורי

754420D15012- 'אח YARIS מקורי268.85כןטויוטה יאריס ש' 12-13סמל

86353A500012- סמל לגריל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי270כן/סטישין

753110H01012- מקורי244.87כןטויוטה אייגו ש' 12-14סמל קדמי בסורג

98325390DXGT" - 20" מקורי287.3לאפיג'ו 2008 - 20כיתוב צדדי בכנף

C2365173105-10 'מקורי91.87כןמאזדה 5 ש' 05-10סמל יצרן אח

1533047KUGA -13 מקורי673.74כןפורד קוגה ש' 13-18סמל אחורי

863102B90006- במטען  SANTA FE מקורי431כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12סמל

A22081710154MATIC" - 15" סמל כיתוב אחורי

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי413.81לאש' 15-21

62889WB60A12- ש' 12-21סמל יצרן קדמי  NV 200 מקורי448.55לאניסאן

95075418SPARK" - 15" מקורי155.82לאשברולט ספארק 15-18סמל כיתוב אחורי

סמל יצרן קדמי - 909750216120

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,047.79כן22

98323936DXGT" - 20" מקורי224.04לאפיג'ו 2008 - 20כיתוב אחורי

DFR55173120 - ש' - 20סמל יצרן אחורי CX-30 מקורי55.01לאמאזדה

סמל קדמי -753011244013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי384.59לא15

DF71517215D 07-11 "2" 5סמל אחורי דגםD 07-14 'מקורי26.39לאמאזדה 2 ש

7537412040HYBRID-13 סמל בכנף

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי194.02כן15

86320B900014- אחורי I10 ש' 14-19סמל i10 מקורי309כןיונדאי

BBY45172109-10 "3" 4/5סמל אחוריD 09-13 'מקורי37.48לאמאזדה 3 ש

90975W200313-מקורי318.3לאטויוטה יאריס ש' 12-13סמל לגריל קדמי

86342J90004WD" - 18 1.6 " מקורי392לאיונדאי קונה ש' - 18סמל כיתוב אחורי

סמל יצרן אחורי -171750311

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי311.97כן

CGY05172110-  מקורי45.37לאמאזדה 5 ש' 10-18סמל "5" אחורי

מקורי268.16לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18סמל יצרן אחורי -753104702013

מקורי72.89כןשברולט ספארק 11-15סמל "SPARK LS" אחורי -9597096711

B63B5071617 - 4/5תושבת סמל יצרן קדמיD 13-18 'מקורי66.19לאמאזדה 3 ש

V2GM121283A20 - מקורי152לאפולקסווגן טי קרוס - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

מקורי2,350.90לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מצנן מים - 3907465713

V5Q0121251GD17-20 מקורי2,252.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22מצנן מים

מקורי3,345.00לאפיאט 500X ש' 15-18אינטרקולר - 5196675015

V5Q0121251HA12 - מקורי1,710.00לאסיאט לאון ש' 12-19מצנן מים נוסף

1770081P0000017-19 מקורי3,292.80לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מצנן מים

מקורי3,057.46לאאופל אסטרה ש' 16-19אינטרקולר - 3918590816

95460091V 13 - 4/5מצנן מיםD 11-17 'מקורי2,728.75לאשברולט סוניק ש

V5L0121285B(ח) מקורי81כןסקודה ראפיד ש' 13-18כונס אויר עליון למעבה מזגן - 13



V5E0121283C17 - מקורי79כןסקודה אוקטביה ש' 17-19כונס אוויר שמאל

V6F0121284H21 - מקורי181לאסיאט איביזה  ש' 17-22מוביל אוויר קדמי ימין

214769683R13 - 4כונס אויר עליוןD 09-15 'מקורי189.26כןרנו פלואנס ש

V5Q0145803AD17 - מקורי1,714.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מצנן אינטרקולר

214990922R(ח) 5מוביל אוויר למצנן שמאל - 13D 13-19  מקורי326.75כןרנו קליאו

מקורי1,271.11לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18מצנן מים - 5051447216

68314786AC18 - מקורי3,108.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22מצנן מים

1253K4(ח) ש' 11-14מנוע מאוורר -11 C-4 מקורי1,463.34כןסיטרואן פיקסו

7104HL09- 'מקורי272.87לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כונס אויר ניצב שמ

מקורי1,515.56כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -167113710013

מקורי412.58לאסיטרואן ברלינגו - 19כונס אויר לאינטרקולר - 981687168019

29134G200016 - מקורי181לאיונדאי איוניק ש' 16-20כונס למצנן ימין

V57A121285C18 - מקורי96לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר עליון

V5Q0129621D15 - מקורי145לאסקודה סופרב ש' 15-22כונס אויר

S6R012125311- ש' 11-18מצנן מים A1 מקורי1,528.00לאאודי

V5J0121284(ח) מקורי36כןסקודה פביה ש' 08-14כונס אויר ניצב ימין למצנן מים -08

V6V012128315 - מקורי63כןסקודה פביה ש' 15-21מוביל אוויר שמאל

164000L390(דגם אוטמט) מקורי5,716.25לאטויוטה היילקס ש' 15-21מצנן מים 15-19

89257K001013- מקורי1,699.85כןטויוטה קורולה ש' 13-18מחשב מאורר

מסיט רוח ימין חיצוני -11 (ח)1737523

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי366.24לא

167120D02015 - מקורי808.7לאטויוטה אוונסיס 15-18כונס אויר תחתון

89813758612X4 12 - מקורי246.61כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כונס אויר ימין

מקורי650.86לאטויוטה קורולה ש' 13-18כונס אויר ימין - 532930224016

V658121284A20 - מקורי46כןסקודה קאמיק - 20כונס אויר ימין

214810150R15 - מקורי1,477.24לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מאוור מנוע + כונס מושלם

16593F001018 - מקורי380.47לאטויוטה קאמרי ש' - 18מוביל אוויר ימין

מקורי3,077.64לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18מצנן מים - 447501000115

5379A41313- מנתב רוח שמ' לחזית

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי99כן16

167120D01113 - כונס אויר עליון

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,497.26כן15

מקורי700.7לאב.מ.וו X5 ש' 19-כונס אויר תחתון - 5174742167819

6400D58613- מקורי97כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מוביל אויר קד' ימין

62322HV80A14 - מקורי3,625.34כןניסאן קשקאי ש' 14-20כונס אוויר עליון לרדיאטור

628113910R17 - 4 ש' 17-23כונס אויר לאינטרקולרD מקורי1,233.94לארנו גרנד קופה

29135D7000(ח) מקורי252לאיונדאי טוסון ש' 15-20מגן אוויר - 15

25350E600015 - מקורי402לאיונדאי סונטה ש' 15-17כונס אויר למצנן מים

215785FA5A20 - מקורי107.93כןניסאן מיקרה - 20מוביל אוויר קדמי עליון

מקורי104לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מוביל אוויר עליון - 165942502019

25380C5700(ח) מקורי4,464.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20מאוורר מנוע - 15

179400L11015 - מקורי5,504.55כןטויוטה היילקס ש' 15-21אינטרקולר

מקורי156.07לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כונס למצננים עליון -9596914511

25308G200016- מקורי3,444.60לאקאיה נירו 16-23מצנן מים חיצוני היברידי

PEHH1520017 - ש' 17-21מצנן מים CX-3 מקורי2,614.54כןמאזדה

MR31289917 - ש' 17-19מאוורר מנוע ימין ASX מקורי415לאמיצובישי

25380B910014 - ש' 14-19כונס אויר מושלם i10 מקורי1,385.00לאיונדאי

86958G550019 - מקורי411.2לאקאיה נירו 16-23מוביל אוויר אקטיבי למגן קדמי

5211A37220 - מקורי284לאמיצובישי טרייטון - 20מוביל אוויר קדמי ימין



1350A604V 13 - מקורי3,392.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מצנן מים

מקורי3,807.00לאיונדאי H350 17-18מצנן מים - 253015902017

8983964220(  LSE) 21 - מקורי238.63לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

V6R0121253R14 - 5מצנן מיםD 10-17 'מקורי2,495.00לאפולקסווגן פולו ש

2147700Q0J17 - מקורי394.03לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי מצננים תחתון

D10J501V1A17 - ש' 17-21מוביל אוויר קדמי שמאל CX-3 מקורי88.96לאמאזדה

1320A01507-11  מאוורר מנוע

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי887כן15

215595656R17 - 4 ש' 17-23כונס אויר למצנניםD מקורי422.09כןרנו גרנד קופה

215424BE0A15 - טרייל ש' 15-23כיסוי מצננים עליון X מקורי387.2לאניסאן

25310G430018 - מצנן מיםi30 - 18 מקורי831לאיונדאי

25380F330018 - מאוורר מנועi30 - 18 מקורי2,128.00כןיונדאי

628108013R17 - 4 ש' 17-23כונס אויר ימיןD מקורי225.2כןרנו גרנד קופה

25350F200016 - מקורי390לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כונס אויר ערום

מקורי1,345.93כןשברולט טראקס ש' 17-18פנס אחורי שמ' - 17 (ח)42599452

922013X23014- (אור יום) ש' 11-15פנס ערפל קדמי שמאל i35 מקורי802כןיונדאי אלנטרה

V2G0945308B18 - '5-פנס אחורי ימ' פנD 18 'מקורי895לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,777.75כןסיטרואן קקטוס 15-20פנס ראשי שמאל 980090138015-18

26120BV80DV 15 - מקורי2,993.01לאניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי ימין עליון

V2G0941056(GTI) 22 - 5-פנס ערפל קדמי ימיןD 18 'מקורי530לאפולקסווגן פולו ש

50552577

מחזיר אור במגן אחורי ימין -20 

(VELOCA)17-22 מקורי243לאאלפא רומאו ג'וליה

42716023

פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 20 

(ACTIVE Z)20 - 'מקורי250.74לאשברולט טריילבלייזר ש

921012S62014- פנס ראשי שמאלIX35 10-15 מקורי4,091.00לאיונדאי

V11B94103022 - ש' - 22פנס ראשי ימין ID4 מקורי7,488.00לאפולקסווגן

V11B94102922 - ש' - 22פנס ראשי שמאל ID4 מקורי7,488.00לאפולקסווגן

8337A0625D  08-10 '4פנס ערפל אמצעי אחD 08-15 'מקורי1,261.00כןמיצובישי לנסר ש

42466219V 15 - מקורי5,981.09לאשברולט ספארק 15-18פנס ראשי שמאל

מקורי12,400.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס ראשי שמאל - 5056396220

מקורי2,509.20לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי שמ' לד - 6321730616113

מקורי102לאפיאט  גרנדה פונטו ש' 12-14פנס לוח זיהוי אח' ימין 5176793212-14

מקורי83.79לאשברולט בלייזר - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין - 8450052319

מקורי5,525.55לאשברולט בלייזר - 19פנס ראשי שמאל עליון - 8485665019

265108990E18 - 'מקורי59.5לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס לוח זיהוי אח

מקורי136לאפיאט 3D 08-20 500פנס אחורי ימ' במגן 5195933208-14

68289234AF17 - מקורי8,487.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

71570A5000(ח) פח משקף אח' שמאל - 12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי414כן/סטישין

מקורי12,693.78לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי ימין 811457818018-21

925012S500(ח) פנס לוח זיהוי אח' -14IX35 10-15 מקורי379.85כןיונדאי

924012S51014- 'פנס אחורי שמIX35 10-15 מקורי2,376.00לאיונדאי

8330A15507-10 'פנס אחורי שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי675לא15

S6L0949117A06- (בכנף)פנס צד קדמי ימין

סיאט איביזה / קורדבה ש' 06-

מקורי122לא08

92406C800015- 'פנס ערפל אח' ימi20 15-20 מקורי367כןיונדאי

92102N7100(ELITE) 21 - מקורי6,915.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ראשי ימין

92402N7100(ELITE) 21 - 'מקורי4,123.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי ימ

פנס ראשי ימין קסנון - 906820570015

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,598.00לא18



מקורי862.78לאוולוו XC-40 ש' 18-23מחזיר אור במגן אחורי ימין - 3165686618

92208J9500(חשמלי) מקורי3,501.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס תאורת יום ימין - 21

BCKN5035019 - 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD -19 'מקורי118.66לאמאזדה 3 ש

7662502430SW 19 - 5מגן בוץ אחורי ימיןD/SW 19 - 'מקורי1,261.48כןטויוטה קורולה ש

KB8A51U3017 - 'ש' 17-22תומך לקשת לכנף אח' ימ' = שמ CX-5 מקורי19.32כןמאזדה

YQ000654XT18 - 'איירקרוס - 18פס קישוט לכנף אח' ימ C3 מקורי802.22לאסיטרואן

86822B950017 - ש' 14-19בטנה לכנף אח' ימין i10 מקורי279כןיונדאי

86830C560018 - מקורי821.2כןקאיה סורנטו ש' 15-20בטנה לכנף אח' שמאל

86822J7CA020 - מקורי2,414.10כןקאיה אקס סיד - 20בטנה לכנף אח' ימין

69510H600019 - מקורי227כןיונדאי אקסנט 19-22דלתית מיכל דלק

774207318R15-17 'מקורי3,660.36לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף אח' ימ

87772H102003 - 'מקורי1,103.00כןיונדאי טרקאן ש' 03-08קשת לכנף אח' ימ

69510C100018 - מקורי467לאיונדאי סונטה ש' 18-19דלתית מיכל דלק

69510C100018 - מקורי467לאיונדאי סונטה ש' 18-19דלתית מיכל דלק

77350K002020 - מקורי576.45כןטויוטה יאריס ש' - 20דלתית מיכל דלק

מקורי88.68כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17בטנה לכנף אח' ימין -4D 11 (ח)95202152

74450SMGE50ZA06- '5/3פס קישוט לכנף אח' שמD 06-12 'מקורי1,191.77לאהונדה סיוויק ש

8533CN08- מקורי483.61כןפג'ו 308 08-13בטנה לכנף אח' שמאל

6411151K00P31'מקורי1,246.20לאסוזוקי ספלאש 09-15כנף אח' ימ

87741J9500PGY18 - 'מקורי628כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי565כןטויוטה פריוס ש' 16-20בטנה לכנף אח' שמאל - 525924708019

דלתית מיכל דלק - 773506010014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי288לא21

766250K29015 - מקורי711.63כןטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ אחורי ימין

74551SEA000(ח) מקורי823.22כןהונדה אקורד ש' 03-08בטנה לכנף אח' ימין 03-07

V6P0810969B15- מקורי467כןסיאט איביזה  ש' 09-16בטנה לכנף אחורי שמאל

71503H9C104D -17 '5כנף אח' שמD/4D 17-22 'מקורי5,896.00כןקאיה ריו ש

85895G2000T9Y16 - מקורי531לאיונדאי איוניק ש' 16-20ריפוד בית גלגל אחורי ימין

84211H8000

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

175D/4D 17-22 'מקורי55.9כןקאיה ריו ש

71503G6C20(X LINE) 20 - 'כנף אח' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי5,632.90כן

6563742030V 19 - ש' - 19בטנה לכנף אח' ימין RAV-4 מקורי1,006.78כןטויוטה

מקורי1,061.15לאטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל - 656383308018

69510J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19דלתית מיכל דלקD מקורי232.4כןקאיה סיד

86821K700020 - ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל i10 מקורי201כןיונדאי

מקורי668.45לאטויוטה קאמרי ש' 15-17בטנה לכנף אח' ימין-656370616015

715042EB01

כנף אח' ימ' אריזונה (ללא חורים) -05 

מקורי4,339.76לאיונדאי טוסון ש' 05-10(ח)

92208S100019 - מקורי5,952.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס תאורת יום עליון ימין

68266927AB17 - (במגן) 'מקורי1,040.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פנס איתות שמ' קד

92101Q0600(PREMIUM) 22 - מקורי9,355.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס ראשי שמאל

92402S100019 - 'מקורי3,260.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי ימ

925023X40016 - מקורי50לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס לוח זיהוי אח' ימין

17045394D 11-12 -מקורי605.53כןפורד מונדאו ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

92207Q0600

פנס תאורת יום שמאל קדמי - 22 

(PREMIUM)22 - 'מקורי829כןיונדאי באיון ש

92401D750019 - מקורי2,210.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' ללא לד

92403D750019 - מקורי2,528.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ' ללא לד

924024H060( 2 דלתות מטען ) פנס אחורי ימ' - 11i800 08-21 מקורי1,102.00כןיונדאי



DM4N51150A19 - 'ש' 17-21פנס אחורי ימ CX-3 מקורי2,513.43כןמאזדה

מקורי1,236.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמ' עליון 815614715316-18

מקורי2,136.00לאפיאט 500X ש' 15-18פנס אחורי ימ' - 5193741115

92405D410016 - מקורי136.4לאקאיה אופטימה ש' 16-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

GSJ351041B19 - מקורי6,517.74כןמאזדה 6  ש' - 19פנס ראשי שמאל

מקורי1,774.90לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס איתות ימין במגן-814300603015

מקורי617כןפיאט 500X ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5194187615

מקורי1,640.02כןטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי שמ' - 15 (ח)8156006640

מקורי4,662.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ראשי שמאל -811854268016

922011Y81015 - 3פנס ערפל קדמי שמאלD 13-16 מקורי1,690.50כןקאיה פיקנטו

מקורי1,925.99כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל מושלם 898125394812-16

פנס ערפל קדמי ימין לד - 204906920012

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי1,605.24לא19

92404C860019 - 'פנס אחורי ימ' פנi20 15-20 מקורי1,013.00כןיונדאי

92102E6200V 15 - מקורי5,476.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי ימין

מקורי1,694.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס ראשי ימין -5198448916

מקורי1,781.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס אחורי שמ' - 131842420022

68360185AC20 - מקורי10,891.70לאדודג' ראם - 20פנס ראשי שמאל

92401AA120

פנס אחורי שמ' הלוגן - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי3,406.00לאיונדאי אלנטרה ש

265504GA0B14 - 'ש' 14-19פנס אחורי ימ Q50 מקורי1,740.06לאאינפיניטי

8158002A3016 - 'מקורי1,259.09כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ

87614C800119 - פנס איתות למראה שמאלi20 15-20 מקורי586כןיונדאי

92409Q051022 - מקורי1,393.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס אמצעי בדלת תא מטען

8983650540V 17 - מקורי2,192.88כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל

מקורי21,663.89לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ראשי ימין - 6311793333419

8974871170(S PLUS) 21 - מקורי2,254.67לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי שמאל

V5E594511113 -'מקורי920לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי שמ

3581052R0000017 -19 מקורי442.4כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס בלימה אחורי

52102965V 16 - 'מקורי1,490.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי ימ

8301D158V 15 - מקורי12,888.00כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי ימין

260606PM0A20 - מקורי3,341.10לאניסאן ג'וק - 20פנס ראשי שמאל תחתון

84912XC00A20 - 'מקורי1,941.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי ימ

52007769V 15 - 3פנס ערפל קדמי ימיןD 08-20 500 מקורי648לאפיאט

92403G2200(סופרים) מקורי3,295.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' פנ' לד - 19

8355A12420- מקורי299כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

261256PA0A20 - מקורי2,474.58לאניסאן ג'וק - 20פנס ראשי שמאל עליון

V7E0945105A10 - מקורי162לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי624.17לאב.מ.וו מיני קופר ש' 07-13פנס ערפל אח' - 6324725592511

261606PA0A20 - מקורי367.69כןניסאן ג'וק - 20פנס איתות למראה ימין

מקורי1,018.22כןאופל אסטרה ש' 11-15(ח) פנס ערפל קדמי שמאל 1329361811-12

68228884AC14 - מקורי3,382.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

8390236010

מחזיר אור/ערפל במגן אחורי ימין 18-

(EX) 2018 - מקורי603.9לאסאנגיונג רקסטון

923032P000(ח) מקורי135.5כןקאיה סורנטו ש' 10-12פנס צד קדמי שמאל(בכנף) -10

A117906640013 - קלאס ש' 13-22פנס ראשי ימין CLA מקורי8,644.14לאמרצדס

52140032(LA PRIMA) 21 - מקורי3,011.00לאפיאט 500 ש' - 21פנס ראשי שמאל

92403D71002.0 15-18 'מקורי1,811.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ

921022W600V 16 - מקורי8,111.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ראשי ימין



V1ST945111D12-17 'מקורי723לאסקודה סיטיגו 12-18פנס אחורי שמ

92406D351019 - מקורי285כןיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר אור פנימי ימין במטען

265554091R13-16 '5פנס אחורי שמD 13-19  מקורי439.31לארנו קליאו

90766404SW 16 - מקורי102.66כןאופל אסטרה ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

261506CA0A19 - מקורי2,214.50לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין

V3T1941018H14- מקורי5,974.00לאסקודה סופרב ש' 13-15פנס ראשי ימין

92207C870019 - פנס ערפל קדמי שמאל לדi20 15-20 מקורי1,103.00כןיונדאי

265559HU0A19 - 'מקורי1,135.20לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס אחורי שמ

84201XC01AV 20 - 'מקורי1,984.00לאסובארו איבולטיס - 20פנס אחורי שמ

266003864R13- 5פנס לד ימיןD 13-19  מקורי1,185.58לארנו קליאו

84002FL611

פנס ראשי שמאל - 20 

(CROSSTREK)18 - 'ש XV מקורי7,700.00לאסובארו

92202G400018 - פנס ערפל קדמי ימיןi30 - 18 מקורי323כןיונדאי

924012W50016 - מקורי1,423.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס אחורי חיצוני שמאל

V3C8945105B08- מחזיר אור במגן אחורי שמאלCC 08-11 'מקורי156לאפולקסווגן פאסט ש

V3C8945106B08- מחזיר אור במגן אחורי ימיןCC 08-11 'מקורי156לאפולקסווגן פאסט ש

מקורי1,984.05לאב.מ.וו 200 ש' - 20פנס אחורי ימ' - 6321746546620

923041Y00011- (בכנף) 5פנס צד קדמי ימיןD 11-16 מקורי81.4לאקאיה פיקנטו

924052W50016 - 'מקורי1,038.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס אחורי שמ' פנ

92208G410018 - פנס תאורת יום לד קדמי ימיןi30 - 18 מקורי3,607.00לאיונדאי

A205820366115 - פנס ראשי שמאל לד

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי13,698.75לא14-21

265502731R13-17 'מקורי460.31לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ

V6V194101615-17 מקורי783כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין

3591084M0000016 - 'מקורי171.2כןסוזוקי סלריו 16-18פנס לוח זיהוי אח

מקורי162.57כןטויוטה קורולה ש' 08-10פנס לוח זיהוי אח' -812701252108

68110016AG(LIMITED) 14 - 'מקורי5,295.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי ימ

מקורי5,640.64כןוולוו S90 ש' 16-19פנס ראשי ימין - 3138615916

8334A11313- מקורי1,028.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס בלימה עליון על דלת מטען

261656LA1A20 - מקורי179.86כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס איתות למראה שמאל

מקורי2,398.39כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי ימין - 162855538019

84002AL190(מפואר) ש' 15-18פנס ראשי שמאל - 17 B4 מקורי9,800.00לאסובארו

8310A04421 - מקורי7,683.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס ראשי ימין עליון

V7N0945105B13 - מקורי158כןסיאט אלהמברה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V6V694511115- 'מקורי498לאסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי שמ

8310A04321 - מקורי7,683.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס ראשי שמאל עליון

84002SJ47019 - מקורי9,200.00לאסובארו פורסטר - 19פנס ראשי שמאל לד

V5F0945106H17 - מקורי95כןסיאט לאון ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

84501FJ02118 - ש' - 18פנס ערפל קדמי ימין XV מקורי1,329.00לאסובארו

265503413R20 - 'מקורי1,269.48לארנו גרנד סניק ש' - 20פנס אחורי ימ

84009FL132V 18 - ש' - 18פנס ראשי שמאל XV מקורי5,402.00כןסובארו

מקורי10,388.45לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי ימין לד - 6311742873615

A910906630019 - מקורי592.74לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס בלימה אחורי

מקורי3,227.67לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי ימין - 982269018018

84002FL602(CROSSTREK) 20 - ש' - 18פנס ראשי ימין XV מקורי7,700.00כןסובארו

86322E6000BLU DRIVE" - 15" מקורי533לאיונדאי סונטה ש' 15-17סמל בכנף ימין

7810Q4ש' 07-10סמל יצרן אח' -07 7מקומות C-4 מקורי215.65כןסיטרואן פיקסו

KDY55174112- ש' 12-16סמל יצרן קדמי CX-5 מקורי279.59לאמאזדה



מקורי285.22כןטויוטה פריוס ש' 13-15כיתוב TOYOTA אחורי -754434703013

86310A620012- סמל יצרן אחורי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי270לא/סטישין

סמל סורג קדמי -510400711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי464.13לא

9673864480"C4 " 11-ש' 11-14סמל אחורי C-4 מקורי214.92כןסיטרואן פיקסו

75441K0030HYBRID" - 20" מקורי255.26כןטויוטה יאריס ש' - 20כיתוב אחורי

86315F2000ELANTRA -16 מקורי385לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כיתוב אחורי

KDY35177112- אחורי SKYACTIVE ש' 12-16סמל CX-5 מקורי273.44לאמאזדה

MR91391302-05 מקורי82כןמיצובישי כריזמה איר ש' 02-05סמל יצרן קדמי

7415A456

 PLUG-IN" סמל בכנף קדמית ימין

HYBRID EV" - 1515-20 'מקורי484לאמיצובישי אאוטלנדר ש

מקורי173.69לאשברולט ספארק 11-15סמל קדמי -9532807611

V1Z0807905E(ח) מקורי108לאסקודה אוקטביה 09-13מדבקה שקופה כנף אח' שמ' -09

7544348140"RX450" 08 - ש' 08-22סמל אחורי RX  מקורי426.44כןלקסוס

7415A40113- ש OUTLANDER מקורי924כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15סמל אחורי

86310C1500SONATA" - 18 " מקורי392כןיונדאי סונטה ש' 18-19כיתוב אחורי

מקורי288.99כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סמל יצרן אחורי -161278208015

DB2M51721MAZDA2 15-19 5D 4כיתוב אחוריD/5D 15-21 'מקורי160.39כןמאזדה 2 ש

מקורי268.3כןטויוטה פריוס ש' 16-20כיתוב אחורי פריוס-754424713016

86300J900018-20 מקורי341כןיונדאי קונה ש' - 18סמל יצרן אחורי

98265889DX19 - איירקרוס - 19סמל יצרן אחורי C-5 מקורי384.04כןסיטרואן

98277251DX19 - מקורי419.84לאסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן אחורי

93033FG010STI -08 ש' 08-13סמל לדלת תא מטען B3 מקורי369כןסובארו

93013SA03208-09 'ש' 08-13סמל יצרן קד B3 מקורי309לאסובארו

8665SV"CITROEN" - 08 מקורי170.05כןסיטרואן ג'אמפי 08-11סמל אחורי

D10J51771AACTIVE" -17" ש' 17-21סמל כיתוב אחורי CX-3 מקורי75.52כןמאזדה

7415A358ASX" - 17" ש' 17-19כיתוב אחורי ASX מקורי358כןמיצובישי

DD2F5173019 - ש' 17-21סמל יצרן קדמי CX-3 מקורי906.32לאמאזדה

MN17076818 - סמל יצרן אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי503לא21

סמל "CHEVROLET" אחורי 9646253607-10

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי76.03כן

93013SC00109- מקורי544לאסובארו פורסטר ש' 09-12סמל יצרן קדמי

7784161M00A93ALL GRIP" - 15" מקורי220.4לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22סמל אחורי

68408779AB21 - מקורי452לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

265505695RV 17 - 'מקורי563.62לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי ימ

מקורי666.07כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07פנס ערפל קדמי שמאל 03-07 (ח)8980301250

8337A111(ח) מקורי522כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ערפל אח' שמ' -13

92405E600015-'מקורי909כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ערפל אח' שמ

92404E612015-'מקורי916כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס אחורי פנימי ימ

92102D700015-18 מקורי3,702.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי ימין

92202D700015-18 מקורי780לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי1,579.97כןב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס אחורי חיצוני שמאל -6321735901715

מקורי3,183.00לאלקסוס UX200 ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין - 812107602019

מקורי10,843.54לאוולוו XC-40 ש' 18-23פנס ראשי ימין 3165599118-21

BS5B51270A4/5D 07-08 '4פנס לוח זיהוי אחD 04-09 'מקורי268.61לאמאזדה 3 ש

8355A08114-19 מקורי209לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92403D70001.6 15-18 מקורי887כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמאל פנימי

מקורי1,384.86לאב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס אחורי חיצוני ימין -6321735901815



1785512CW -11  'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,047.55לא

6400D92013- מקורי492לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך לפנס קד' ימין

92202F200016- מקורי1,032.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ערפל ימין קדמי

92401F200016- מקורי1,494.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס אחורי שמאל חיצוני

DN67513G0A10-12 '4פנס אחורי שמ' פנD 10-14 'מקורי438.35לאמאזדה 2 ש

6351X610-'מקורי385.5לאפיג'ו 107 ש' 08-14(ח) פנס אחורי ימ

6.34E+0510- 'מקורי128.2לאפיג'ו 107 ש' 08-14פנס לוח זיהוי אח

92406AA10021 - מקורי383כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי49לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 131842430022

92403N702021 - 'מקורי5,079.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי מרכזי פנ

6350KH(ח) מקורי2,343.44לאפיג'ו 5008 10-16פנס אחורי שמ' -11

KD5451160E12- ש' 12-16פנס אחורי שמ' מושלם CX-5 מקורי819לאמאזדה

6351LL11- 'מקורי2,218.84לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס אחורי ימ

מקורי1,876.24לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל - 812201224018

A910820000019 - 'מקורי1,264.84לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי שמ

6350LN(ח) מקורי293.76כןפיג'ו 508 ש' 11-18שפם תחתון פנס אח' ימ' -11

92101F200016 - מקורי4,027.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס ראשי שמאל

92102D7100(דגם מפואר) מקורי3,525.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי ימין 15-18

V3Q0907550B20 - מקורי3,940.00לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן רדאר קדמי

מקורי4,102.81לאפיג'ו 3008 17-21חיישן רדאר קדמי - 168053398021

V5QF95965921 - מקורי523לאסיאט ארונה ש' - 18חיישן כרית אוויר

מקורי515.88כןפיג'ו 2008 13-19פילטר אוויר - 967085188013

226907825R17 - 4 ש' 17-23חיישן חמצןD מקורי1,248.61לארנו גרנד קופה

V04C905110E21 - מקורי315לאסיאט ארונה ש' - 18סליל הצתה

V3Q0513045AC(ח) מקורי2,495.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בולם קד ימ = שמאל - 15

D85206LB0A20 - מקורי1,399.51לאניסאן סנטרה ש' - 20תפוח קצה הגה ימין

166301888R17 - 4 ש' 17-23משאבת דלק לחץ גבוהD מקורי5,669.19לארנו גרנד קופה

V6F9837461C21 - מקורי543לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון חלון קדמי שמאל

48790F401017 - זרוע מתלה אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי548לא22

2130500QAE15 - טרייל ש' 15-23מצנן שמן מנוע X מקורי2,056.70לאניסאן

21950G200016 - מקורי846כןיונדאי איוניק ש' 16-20תושבת מנוע אחורית

V3Q0505433G(ח) מקורי2,662.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בית נבה קדמי שמאל (יד סרן) - 15

מקורי533.95כןשברולט סילברדו 13-19מסנן אוויר - 8426296515

284384CC5B15 - טרייל ש' 15-23חיישן מרחק קדמי X מקורי601.25כןניסאן

V5Q1614321A18 - מקורי399לאסקודה סופרב ש' 15-22מגן חום לאגזוז

95760D900116 - מקורי2,401.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מצלמת נסיעה לאחור

284386FP5A18 - טרייל ש' 15-23חיישן חניה קדמי צדדי X מקורי695.12לאניסאן

284386FV2B15 - טרייל ש' 15-23חיישן חניה אחורי שמאל X מקורי684.74לאניסאן

DA6T3228015 - 4תפוח הגה ימיןD/5D 15-21 'מקורי153.52לאמאזדה 2 ש

PE011321517 - ש' 17-22חיישן זרימת אוויר CX-5 מקורי640.55לאמאזדה

21810B400014 - ש' 14-19תושבת מנוע עליונה i10 מקורי900כןיונדאי

מקורי112.27כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי זרוע מייצב שמאל - 488150517013

מקורי461.4כןסיטרואן ג'אמפי - 18סט רפידות בלם אחורי - 18 (ח)1617936880

2194056SW 20 - '4 ש' - 20תפוח הגה קד' ימ' = שמD/5/SW מקורי448.86לאפורד פוקוס

P53T1319515 - 4מיכל אבקD/5D 15-21 'מקורי97.27לאמאזדה 2 ש

96400E650018 - מקורי11,510.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19יחידת בקרה חכמה מערכת שיוט

V5Q0407256S18 - מקורי2,120.00כןסקודה קארוק 18-21נבה קדמית ימין

מקורי135.86כןטויוטה יאריס ש' 14-19מצת - 909190126514



51715G600017 - (יד סרן) בית נבה קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי936.5לא

מקורי99לאשברולט סילברדו 13-19מסנן שמן - 1269115815

V06E907660C17 - מקורי690כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן גובה שמן

58101S1A8019 - מקורי648לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20רפידות בלם קדמי

פנס ראשי שמאל - 246820016112

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,761.99לא19

92403S150021 - 'מקורי2,042.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

מקורי2,514.82לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי ימ' (אדום) - 815514714013

92502GI00021 - ש' - 21פנס לוח זיהוי אח' ימין EV 5 מקורי199לאיונדאי איוניק

92108GI00021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל מרכזי EV 5 מקורי6,947.00לאיונדאי איוניק

SU001A496317 - מקורי3,237.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פנס ראשי ימין

92101C553018 - מקורי5,095.20לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי שמאל

מקורי374.54כןפורד טרנזיט ש' 14-21שפם תחתון פנס אח' שמ' -14 (ח)1848025

81920F401017 - מחזיר אור במגן אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי262כן22

811700DA30(ח) V 14-16מקורי4,750.55כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל

811300DK1017 - מקורי4,337.74כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין לד

92404C550018 - 'מקורי1,529.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ

92405C551018 - מקורי757.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,066.55לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי ימין פנימי-815800641015

מקורי1,490.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי ימין חיצוני -5198448716

8982222773V 12-16 מקורי2,403.96כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי ימין

92405A940015-17 מקורי997.5כןקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי שמאל פנימי

מקורי7,136.32לאמרצדס CLA קלאס ש' 13-22פנס ראשי ימין - 117820046113

92101A2350V 13 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי שמאלD מקורי3,876.20לאקאיה סיד

מקורי4,661.72לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס ראשי ימין - 1098456618

8310208D1018 - מקורי4,536.30לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי ימין

מקורי221.64לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס צד קדמי ימין (בכנף) לבן - 6313729834815

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 222820077415

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי429.32לא19

V6J894509612-(סטיישן) 'מקורי604לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

81591024505D 13- 'פנס אחורי שמ' פנ

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי455.47לא15

92201A2300(ח) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל - 16D מקורי1,110.00לאקאיה סיד

DB2R510K0D19 - ש' 17-21פנס ראשי ימין CX-3 מקורי1,711.91כןמאזדה

DB4P51030H19 - ש' 17-21פנס ראשי ימין לד CX-3 מקורי7,324.08כןמאזדה

D2072211 - מקורי340.67לאפורד אקספלורר ש' 11-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

92406C510015- מקורי623.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל ימין אחורי

92402C501015-17 מקורי1,911.40לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

92201F100016- מקורי1,090.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל שמאל קדמי

8113002T3119 - 4פנס ראשי ימיןD 19 - 'מקורי5,566.00כןטויוטה קורולה ש

93073SC000קדמי FORESTER  09- מקורי478לאסובארו פורסטר ש' 09-12סמל

DFS65072120 - ש' - 20תושבת סמל יצרן קדמי CX-30 מקורי122.6כןמאזדה

מקורי224.52לארנו פלואנס ש' 4D 09-15סמל יצרן קד' 820005258609-11

מקורי317כןרנו קליאו  5D 11-13סמל לוחית שם דגם אח' -770120897811

7544442140AWD" - 16" ש' 13-18סמל אחורי RAV-4 מקורי246.54כןטויוטה

מקורי652.18כןסיטרואן ברלינגו - 19סמל יצרן קדמי עליון - 982203978019



75441F4011TOYOTA" - 17 " סמל כיתוב אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי246.54כן22

מקורי543כןפיאט 500X ש' 15-18סמל יצרן אחורי -73561125615

מקורי338.25כןטויוטה ספייס וורסו 11-16סמל אחורי "ספייס וורסו" - 754425234011

86367G400018 - סמל יצרן קדמיi30 - 18 מקורי3,197.00כןיונדאי

86365S800021 - מקורי257כןיונדאי פאליסייד - 21סמל יצרן קדמי

YQ0093628021 - איירקרוס - 18סמל יצרן קדמי תחתון C3 מקורי714.98לאסיטרואן

86316S8000HTRAC" - 21" מקורי295כןיונדאי פאליסייד - 21כיתוב אחורי

753740D040HYBRID" - 14" מקורי273.93כןטויוטה יאריס ש' 14-19סמל בכנף קדמי ימין

52052874"DOBLO" 10 -  מקורי288לאפיאט דובלו ש' 10-18סמל כיתוב אחורי

מקורי377.04לאטויוטה RAV-4 ש' - 19סמל יצרן אחורי - 754034206019

863102P01010- אחורי "SORENTO" מקורי143.5לאקאיה סורנטו ש' 10-12סמל

7782179J00PG13- אחורי ניקל SUZUKI קרוסאובר 13-16סמל SX4 מקורי90.6כןסוזוקי

848900005R13- מקורי97.9כןרנו לטיטיוד ש' 13-15סמל אחורי

848901118R

- RENAULT סמל אחורי כיתוב אחורי

מקורי516.07כןרנו קנגו 1209-18

86380Q000021 - סמל יצרן קדמיi20 - 21 מקורי4,616.00כןיונדאי

863162P000CRDI 10-11 מקורי111.7לאקאיה סורנטו ש' 10-12סמל מלל

V1ST853687B2ZZCITIGO-12 מקורי87לאסקודה סיטיגו 12-18סמל אחורי

86346D30004WD" - 15" מקורי36לאיונדאי טוסון ש' 15-20סמל כיתוב אחורי

873A0N720021- מקורי1,382.00לאיונדאי טוסון ש' - 21סמל אחורי

90890JD00A08- מקורי507.39לאניסאן קשקאי ש' 08-14סמל יצרן אחורי

628907534R22 - 4 ש' 17-23סמל יצרן קדמיD מקורי1,590.88לארנו גרנד קופה

863101M000"FORTE" מקורי110.6לאקאיה פורטה 09-12סמל

90892JD00008- 'אח QASHQAI מקורי385.24כןניסאן קשקאי ש' 08-14סמל

51147406550X1" - 15" ש' 13-21סמל כיתוב אחורי X1 מקורי858.9לאב.מ.וו

908894079R15-17 מקורי305.82כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סמל יצרן אחורי

90892AX80A12- 'אח "DCI" ש' 12-21סמל  NV 200 מקורי260.03לאניסאן

75374F4020

 - "HYBRID" סמל בכנף קדמי שמאל

17

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי273.93כן22

V6J0827565ARYP17 - (ידית פתיחה) מקורי799כןסיאט איביזה  ש' 17-22סמל יצרן אחורי

92402B2120(ח) מקורי1,695.30כןקאיה סול ש' 14-18פנס אחורי ימ' לד -14

8156102D2019 - 4פנס אחורי שמאל לדD 19 - 'מקורי2,350.00כןטויוטה קורולה ש

AP11VW16 - 'חליפי834.7כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

AP136TO19 - 4פח אחוריD 19 - 'חליפי1,688.10כןטויוטה קורולה ש

AP1DC17 - חליפי569.52כןדאצ'יה לוגאן 17-18פח אחורי פנימי

AP3CV

מיכל למתיז מים שמשה קד' (+מנוע) 

03-084D 03-10 'חליפי247.57כןשברולט אופטרה ש

AP5MA

מיכל למתיז מים שמשה קד' (עם מנוע) 

4/5D 06-0703-07 'חליפי97.79כןמאזדה 6 ש

AP99MA13 - 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי250.03כן18

APL227AL10 - חליפי86.02לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

APL387BM06-10- 'ש' 06-10פנס אחורי ימ' פנ X5 חליפי640.02לאב.מ.וו

APL398AU09- ש' 09-16פנס אחורי שמ' עליון Q5 חליפי986.02לאאודי

APL737FI15 - 'חליפי680.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס אחורי ימ

APL828RE

פנס ראשי ימין (מושחר)-10- 

3D,5D,CW3/5D/CW 10-16 'חליפי996.02לארנו מגאן ש

69100G410018 - פח אחוריi30 - 18 מקורי966כןיונדאי

71550D7000(ח) מקורי1,301.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פח משקף אח' שמאל - 15

98611R210022 - 'מקורי946.2לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מיכל למתיז מים שמשה קד



7243T0(ח) ש' 05-10פח אחורי פנימי  C-4 מקורי2,916.19כןסיטרואן

מקורי3,934.13כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פח אחורי פנימי  - 221322020

KD536748112 - 'ש' 12-16מיכל למתיז מים שמשה קד CX-5 מקורי182.15לאמאזדה

מקורי3,217.46כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פח אחורי חיצוני - 229013220

B4YA7075Z4D - 13 4/5פח אחורי פנימיD 13-18 'מקורי1,278.05לאמאזדה 3 ש

217114U00A01-03 'מקורי605.01כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03מיכל למתיז מים שמשה קד

98610C8110

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם - 

19i20 15-20 מקורי1,033.00כןיונדאי

13227300

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

114/5D 11-17 'מקורי47.28לאשברולט סוניק ש

KD3567483

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי44.24לאמאזדה CX-5 ש' 1212-16

98610K710020 - 'ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד i10 מקורי609כןיונדאי

6550086R0019 - מקורי1,586.30לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פח אחורי

7619162R015PK20 - מקורי244.4לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כיסוי נוי לפח אחורי

מקורי1,848.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14מיכל למתיז מים שמשה קד' -07 (ח)1348579080

986201F00106-09 'מקורי293.4לאקאיה ספורטג' ש' 06-09מיכל למתיז מים שמשה קד

3845052R00V 17 - 'מקורי181.7כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מיכל למתיז מים שמשה קד

849213SG0A17 - מקורי363.45לאניסאן סנטרה ש' 17-19כיסוי נוי לפח אחורי

6550080S00V 17 - מקורי1,602.40לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21פח אחורי

97133G600017 - מסנן מזגן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי206.3כן

56825H600019 - מקורי369לאיונדאי אקסנט 19-22תפוח הגה ימין

V5QF816741E17 - מקורי1,273.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22צינור מזגן

6405LR09 - מקורי1,197.15לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מנוע למגב אחורי

164039594R15 - מקורי128.69לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מסנן סולר

V5G0927903SABS - 18 מקורי648לאסקודה קארוק 18-21צמה לחיישן

34161SA00118 - ש' - 18תפוח קצה הגה ימין XV מקורי184לאסובארו

D09J57K30C17 - 4/5מחשב כרית אווירD 13-18 'מקורי1,124.70לאמאזדה 3 ש

V5QF122051BE17 - מקורי538כןסקודה קודיאק ש' 17-22צינור מים

V4H0955557A(ח) מקורי745כןסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן התנגשות - 13

מקורי2,810.57כןטויוטה RAV-4 ש' - 19בית מסנן אוויר - 177002510119

99110D350019 - מקורי5,966.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן רדאר

מקורי389.34כןשברולט ספארק - 19תעלת שופר לבית אוויר - 4235928719

51710G200016 - (יד סרן) מקורי1,021.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20בית נאבה קדמי שמאל

מקורי20.6לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20אום לגלגל - 898101983012

PE2018100A(ח) ש' 12-16סליל הצתה - 12 CX-5 מקורי535.56כןמאזדה

V5G0965567A(ח) מקורי975כןסקודה ראפיד ש' 13-18משאבת מים - 13

V2Q0199315B19 - (ערסל מנוע) מקורי2,917.00כןסקודה סקאלה - 19גשר תחתון

מתיז מים שמאל במגן קדמי - 852086008018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,544.44כן21

מקורי644לאטויוטה אוריס ש' 15-18רפידות בלם קדמי - 44654214015

22690AA89109 - מקורי888לאסובארו פורסטר ש' 09-12חיישן חמצן אחורי

121020T04019 - 4אגן שמן מנועD 19 - 'מקורי1,183.94כןטויוטה קורולה ש

מקורי74.44כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19רצועה למשאבת מים - 162713702019

95810D7500

מערכת בקרה לבלימה אוטונומית 

מקורי3,835.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20שמאל - 19



V5E5919486A17 - מקורי37כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת חיישן חניה אחורי ימין

89543F401020 - קדמי שמאל ABS חיישן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי928.99לא22

V3V5907456A18 - מקורי93כןסקודה סופרב ש' 15-22תושבת לחיישן רדאר אחורי ימין

מקורי939.11כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20נבה לגלגל אחורי - 242751720

PE07133A0A13 - 4/5מסנן אוויר מנועD 13-18 'מקורי145.17לאמאזדה 3 ש

95720D30004SS16 - מקורי735.2לאקאיה נירו 16-23חיישן חניה אחורי

49501G200016 - מקורי2,739.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20ציריה מושלמת ימין

264102B74016 - מקורי777לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מצנן שמן מנוע

מקורי116.6כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מסנן שמן - 909151000919

V5G069845917 - מקורי185כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן לבלם אחורי

21810G645021 - תושבת מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי885.2לא

55260G210016 - מקורי367כןיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע מתלה אחורי ימין

מקורי728.13כןשברולט ספארק 15-18תפוח הגה פנימי ימין = שמאל - 9537154215

161A02901514-16מקורי2,171.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19משאבת מים

מקורי1,621.83כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08סט מצמד מושלם - 161126928004

6MK25TZZAA20 - מקורי363לאדודג' ראם - 20חיישן חניה אחורי

WHT00386109 - קדמי שמאל ABS מקורי701כןסיאט איביזה  ש' 09-16חיישן

V5K0498621A14 - מקורי982לאסקודה יטי 14-18מיסב קדמי

25380N720022 - מקורי4,983.70כןקאיה ספורטג' ש' 22-23מאוורר מנוע

K88204EH0C17 - מקורי2,267.43לאניסאן קשקאי ש' 14-20מחשב כריות אוויר

V2Q0407255K18 - מקורי1,347.00כןסיאט ארונה ש' - 18בית מיסב שמאל

V06K103171G11 - מקורי1,140.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מחזיר שמן אחורי

V1K082067913 - מקורי1,073.00לאסקודה אוקטביה 13-16שסתום התפשטות

584110U30019 - מקורי386לאיונדאי אקסנט 19-22צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

V06J117021Q15 - מקורי1,510.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מצנן שמן מנוע

8.87E+15519 - 4מהדק לצינור מזגןD 19 - 'מקורי112.05כןטויוטה קורולה ש

99110S111019 - מקורי7,228.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20חיישן רדאר קדמי

V65483946220 - מקורי430לאסקודה קאמיק - 20מנגנון חלון אחורי ימין

04465YZZDJ13 - מקורי204.29לאטויוטה קורולה ש' 13-18רפידות בלם קדמי

56825G809019 - 'מקורי415לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20תפוח הגה קד' ימ

מקורי3,325.48כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19נבה אחורית - 424500227019

מקורי271.74כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור סולר - 09 (ח)9823897880

מקורי460.2לאשברולט ספארק - 19תפוח הגה ימין - 9537153919

407004CB0B17 - 4 ש' 17-23חיישן לחץ אוויר בגלגלD מקורי516.64לארנו גרנד קופה

28113A920019 - מקורי173כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פילטר אוויר

מקורי232לאטויוטה פריוס ש' 16-20חיישן ABS קדמי ימין - 895164711016

166380783R15 - מקורי666.17כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18חיישן לחץ דלק

91921F100016 - אחורי ימין ABS מקורי318.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן

GMK667UC18319 - מקורי134.44כןמאזדה 6  ש' - 19חיישן חניה אחורי

V5QF959655L17 - מקורי2,751.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22יחידת בקרה לכריות אוויר

V5WA50161120 - מקורי1,516.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20נבה קדמי

מקורי65לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגב שמשה קדמי ימין - 852124219019

מקורי3,709.40לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנגנון חלון אחורי ימין - 698300273019

2263000Q2J20 - מקורי165.31כןניסאן מיקרה - 20חיישן טמפרטורה

7213RG(ח) ש' 05-10תפס לפנס ראשי ימין 05-07  C-4 מקורי82.51כןסיטרואן

261306CA0A19 - (במגן) 'מקורי763.69לאניסאן אלטימה ש' - 19פנס איתות ימ' קד

265500029R13- 'מקורי639.47לארנו לטיטיוד ש' 13-15פנס אחורי ימ



A118906750019 - 'קלאס ש' 13-22פנס אחורי שמ CLA מקורי4,023.49לאמרצדס

מקורי2,092.27לאאופל אינסיגניה 17-18פנס אחורי ימ' - 3902420117

265500030R(ח) מקורי194.29לארנו לטיטיוד ש' 13-15פנס אחורי ימ' פנ' -13

מקורי177.51לאטויוטה אוונסיס 09-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819201302209

V5F0945106GFR 13-16 מקורי66לאסיאט לאון ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

V3V094170015-19 מקורי710כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל ימין קדמי

3510063T0022 - קרוסאובר - 22פנס ראשי ימין SX4 מקורי5,166.10לאסוזוקי

V8V0941700D5D 13 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי ימין A3 מקורי445לאאודי

260106UN6B21 - מקורי6,014.58כןניסאן קשקאי ש' - 21פנס ראשי ימין

922081W00012- (במגן) '4פנס איתות ימ' קדD 12-16 'מקורי455.7לאקאיה ריו ש

8330B18521 - 'מקורי3,188.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

3567063T0022 - 'קרוסאובר - 22פנס אחורי שמ SX4 מקורי1,974.30כןסוזוקי

מקורי1,405.99לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי ימין 811304718107-08

6350FJ09-11 (ברלינגו) 'מקורי557.14לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי שמ

מקורי83.6כןאופל אסטרה ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל -1346091816

V6JH945093D13 - 'מקורי932לאסיאט טולדו ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ

מקורי9,997.04לאלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 816207809018

מקורי784.1לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי שמ' פנ' - 1345450015

V6J1941754K13 - מקורי7,307.00כןסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופנס ראשי ימין לד

3561063T0022 - (במגן) 'קרוסאובר - 22פנס איתות ימ' קד SX4 מקורי554.9לאסוזוקי

V7L6813320E(ח) מקורי1,240.00כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09שפם תחתון פנס אח' ימ' -04

A205820026415 - פנס אחורי ימ' לד

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,689.20לא14-21

34301S5HT0201- (בכנף) L=R 4פנס צד קדמיD 01-06 'מקורי102.97לאהונדה סיווק ש

924011Y01011-(מכלול) '5פנס אחורי שמD 11-16 מקורי752.6לאקאיה פיקנטו

8301C73015 - מקורי2,941.00לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי ימין

9802855280GTI 15 - מקורי7,557.00כןפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי שמאל

266003179R12- מקורי757.01לארנו גרנד סניק ש' 12-13לד מתחת לפנס ראשי ימין

924021Y01011- (מכלול) '5פנס אחורי ימD 11-16 מקורי752.6לאקאיה פיקנטו

A156906840018 - 'ש' 13-19פנס אחורי ימ GLA X156 מקורי1,314.82לאמרצדס

8315A054V 20 - מקורי2,038.00כןמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי147לאפיאט דובלו ש' 10-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -5181067810

DN56515L04D 10-12 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 10-14 'מקורי69.38כןמאזדה 2 ש

87613G200016 - מקורי422כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס איתות למראה שמאל

BHR1510K0A13-16 4/5פנס ראשי ימיןD 13-18 'מקורי834.4לאמאזדה 3 ש

87614Q000021 - פנס איתות למראה שמאלi20 - 21 מקורי696לאיונדאי

מקורי615.71כןטויוטה קורולה ש' 08-10תומך פנס ראשי ימין -08 (ח)5329302010

B45C51150B5D -13  '4/5פנס אחורי ימ' חצD 13-18 'מקורי722.83לאמאזדה 3 ש

BCW8515L0B5 09- (ח) מחזיר אור במגן אחורי ימיןD4/5D 09-13 'מקורי165.16כןמאזדה 3 ש

מקורי578כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -819104701013

BHR1516504D 13- 4/5פנס ערפל אח' מרכזיD 13-18 'מקורי814.24לאמאזדה 3 ש

GHP969122C13-16 פנס איתות למראה ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי183.32כן18

פנס ראשי שמאל - 206061415

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי3,017.60לא19

GHK151270(ח) פנס לוח זיהוי אח' -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי156.33כן18

מקורי3,522.79לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי שמ' - 6321747088514



92101A754016 - מקורי3,442.10לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי שמאל

מקורי164.76לאפיג'ו 2008 13-19פנס איתות למראה שמאל -160751258014

92405C160018 - 'מקורי1,764.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס ערפל אח

GS1F5114Y(ח) -4/5תפס פנס אח' 09D 09-13 'מקורי9.44כןמאזדה 3 ש

68110001AE14 - 'מקורי3,772.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי חיצוני שמ

92402G630018 - 'פנס אחורי ימGT LINE - 18 מקורי2,421.20כןקאיה פיקנטו

DA6A510L0A15-19 4פנס ראשי שמאלD/5D 15-21 'מקורי1,314.90כןמאזדה 2 ש

92406J900018-20 'מקורי586לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ערפל אח' ימ

92102A6080(ח) פנס ראשי ימין - 16

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,697.00כן/סטישין

D09W6912215-16 4פנס איתות במראה ימיןD/5D 15-21 'מקורי107.39כןמאזדה 2 ש

D09W6918215-16 4פנס איתות במראה שמאלD/5D 15-21 'מקורי107.39כןמאזדה 2 ש

מקורי248.63לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס לוח זיהוי אח' -13 (ח)8127053011

מקורי12,779.80לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פנס ראשי ימין - 6311731710213

87623D700015-18 מקורי510כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס איתות למראה ימין

מקורי2,921.55כןפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי שמאל -981080578015

מקורי1,437.00לאפיאט 500X ש' 15-18פנס ראשי ימין עליון -5197841415

מקורי871לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי שמ' (רגיל)-898125405312

מקורי2,593.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס ראשי שמאל -10 (ח)50520219

מקורי3,249.50לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס אחורי ימ' פנימי -705702730022

פנס אחורי שמ' חיצוני  -13 (סטיישן)8156102710

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,019.49כן15

8321A54514 - פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,458.00כן15

8301D07118 - פנס ראשי שמאל קסנון

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי8,667.00כן21

V5K0941700F13-מקורי574כןסיאט אלהמברה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

B3T1941017E08- מקורי6,643.00לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ראשי שמאל קסנון

87614S100019 - מקורי764לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס איתות למראה שמאל

924011Y31013 - 3פנס אחורי שמ' לדD 13-16 מקורי1,824.10לאקאיה פיקנטו

92403G2000V 16 - 'מקורי1,857.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' פנ

811300H13115-17 מקורי1,034.23לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי ימין

925013X40016 - מקורי50לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס לוח זיהוי אח' שמאל

5182026AA11 - מקורי595לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

מקורי368.02לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אור בלם - 898332054017

BHR351041B13-16 4/5פנס ראשי שמאל קסנוןD 13-18 'מקורי2,644.87לאמאזדה 3 ש

92402G512016-18 מקורי3,398.70כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי ימין חיצוני

מקורי2,100.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין - 812104702016

מקורי1,445.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמאל תחתון  815914701116-18

מקורי1,236.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימין עליון 815514728316-18

GSJ551160B19 - 'מקורי2,994.47לאמאזדה 6  ש' - 19פנס אחורי שמ

926013F00019 - 'מקורי50כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס לוח זיהוי אח

87624H900017 - 5פנס איתות למראה ימיןD/4D 17-22 'מקורי456.7כןקאיה ריו ש

מקורי4,662.00כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ראשי ימין -811454268016

92501H600019 - פנס לוח זיהוי אחורי שמאלi20 15-20 מקורי137לאיונדאי

92101H9020V 17 - 5פנס ראשי שמאלD/4D 17-22 'מקורי1,942.50כןקאיה ריו ש

92405F251019 - 'מקורי694כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ערפל אח' שמ

מקורי339.44כןטויוטה אוונסיס 15-18שפם תחתון פנס אח' ימ' -15 (ח)5257705040

92502H600019 - פנס לוח זיהוי אחורי ימיןi20 15-20 מקורי137לאיונדאי

מקורי1,050.00לאטויוטה אוונסיס 15-18פנס אחורי ימין חיצוני -815500530015



מקורי325.44כןטויוטה אוונסיס 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -819100501015

92406GI00021 - 'ש' - 21פנס ערפל אח' ימ EV 5 מקורי1,988.00לאיונדאי איוניק

פנס ראשי ימין - 246820026112

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,541.00לא19

B1Z0945106A09-10 מקורי64כןסקודה אוקטביה 09-13מחזיר אור במגן אחורי ימין

68266649AF17 - מקורי17,000.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

39114954V 16 - מקורי425.15לאאופל אסטרה ש' 16-19בטנה לכנף אח' ימין

87742P200021 - 'מקורי341.9לאקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

750880D010

פס קישוט לכנף אח' שמ' (על הדלת) - 

מקורי719.52כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 2121

6563702210V 19 - 5בטנה לכנף אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי688.4כןטויוטה קורולה ש

71122K7000(דופן צד) ש' - 20כנף אח' ימ' - 20 i10 מקורי5,032.00לאיונדאי

71503R0C0021 - 'מקורי8,933.90כןקאיה קרניבל ש' - 21כנף אח' שמ

84116C7000

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

15i20 15-20 מקורי323כןיונדאי

V5758549699B9

פס קישוט לכנף אח' שמ' (חלק קדמי) - 

מקורי101כןסיאט אטקה ש' 1616-21

86842S100019 - מקורי269כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן בוץ אחורי ימין

525920H03022 - ש' - 22בטנה לכנף אח' שמאל X מקורי813.99כןטויוטה אייגו

86841S100019 - מקורי269לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מגן בוץ אחורי שמאל

86822R200022 - מקורי817.2כןקאיה ספורטג' ש' 22-23בטנה לכנף אח' ימין

V1Z9809857HGRU(ח) CW 09- מקורי485כןסקודה אוקטביה 09-13דלתית מיכל דלק

86821Q4000(חשמלי) מקורי942.3לאקאיה נירו 16-23בטנה לכנף אח' שמאל - 20

מקורי10,862.56לאטויוטה BZ4X ש' - 22כנף אח' ימ' - 616014217022

81590H600019 - מקורי131לאיונדאי אקסנט 19-22כבל דלתית מילוי דלק

98342176XT21 - 'מקורי1,523.01לאאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

87742S1000CA19 - 'מקורי501לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט לכנף אח' ימ

86821S150021 - מקורי2,270.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

63910SNAA00ZZ(ח) 4דלתית מיכל דלק -06D 06-12 'מקורי566.14כןהונדה סיווק ש

V575854990C9B9

פס קישוט לכנף אח' ימ' (חלק אחורי) - 

מקורי319כןסיאט אטקה ש' 1616-21

71503S8C0021 - 'מקורי8,512.00כןיונדאי פאליסייד - 21כנף אח' שמ

7553180G00(ח) מקורי226.1כןסוזוקי אגניס ש' 01-06בטנה לכנף אח' שמאל 01-06

מקורי472.45לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04תריס איוורור בכנף אח' 629403304003-07

861847241A21 - 'ש' - 21קשת לכנף אח' שמ U5 מקורי125.03לאאיוויז

87741N700021 - 'מקורי594כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

69511N700021 - מקורי561כןיונדאי טוסון ש' - 21דלתית מיכל דלק

71503K4C00(חשמלי) מקורי5,938.00לאיונדאי קונה ש' - 18כנף אח' שמ' - 21

מקורי3,152.00לאפיאט טיפו ש' 16-18כנף אח' ימ' - 5205560616

715031JC0109-11 'כנף אח' שמi20 09-12 מקורי2,795.00לאיונדאי

מקורי230.4כןרנו לוגן 08-11בטנה לכנף אח' ימין 08-10 (ח)8200848950

75450TBAA0218 - 4תריס איוורור בכנף אחורית שמאלD -18 'מקורי303.77כןהונדה סיווק ש

5370A23908 - 4מגן בוץ אחורי שמאלD 08-15 'מקורי249לאמיצובישי לנסר ש

144614882R14 - מקורי3,934.74לארנו טראפיק ש' 14-22אינטרקולר

V81A12133217 - ש' 17-22כונס אויר ימין למצנן Q2 מקורי48לאאודי

214813939R15 - מקורי1,838.61כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מאוורר מנוע מושלם

291362L000(ח) 5כונס ניצב ימין מצנן מים -07D 07-12 'ש i30 מקורי31כןיונדאי

25380H805019 - מקורי2,027.00לאיונדאי אקסנט 19-22כונס אויר מושלם

29135H600019-20 מקורי100לאיונדאי אקסנט 19-22מוביל אוויר קדמי עליון

86572C551018 - מקורי135.2לאקאיה סורנטו ש' 15-20מוביל אוויר ימין



25380M600019 - מקורי2,308.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כונס אויר מושלם

29134F100016 - מקורי176.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר ימין

17301F301020 - מקורי1,250.22כןטויוטה יאריס ש' - 20מוביל אוויר קדמי עליון

28210B900014 - ש' 14-19כונס אויר i10 מקורי320כןיונדאי

29135G500016 - מקורי59.5לאקאיה נירו 16-23כונס עליון למעבה מזגן

SU001A395117 - מקורי2,502.67לאטויוטה פרואייס ש' 17-18אינטרקולר

V1K0959455EA(ח) מקורי1,774.00כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מנוע מאוורר שמ' גדול -09

25310H840018-20 מקורי3,377.80לאקאיה סטוניק - 18מצנן מים

16400K0040(רגיל) מקורי1,967.00לאטויוטה יאריס ש' - 20מצנן מים - 20

29134L510020 - מקורי249כןיונדאי סונטה ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין

25310P210021 - מקורי2,586.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מצנן מים

29135S110021 - מקורי230לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מוביל אוויר קדמי עליון

V2Q0121253M18 - (גיר רגיל) מקורי1,750.00לאסיאט ארונה ש' - 18מצנן מים

2841003HC0EGR - 16 מקורי2,831.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מצנן

25310M6300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מצנן מיםD מקורי3,432.50כןקאיה סיד

29134J950021 - מקורי545לאיונדאי קונה ש' - 18מוביל אוויר קדמי ימין

29134J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מוביל אוויר קדמי ימיןD מקורי179.8לאקאיה סיד

מקורי1,884.00לאיונדאי i20 15-20מצנן אינטרקולר - 282710460019

V5Q0121205AQ12 - ש' 12-19כ.+מאוורר מושלם למצנן מים A3 מקורי2,042.00לאאודי

253503X00013- 5/סטיישן ש' 13-18כונס אוירD מקורי530.8לאקאיה סיד

214818009R15 - מקורי1,203.48לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מנוע מאוור + כונס מושלם

מקורי260.7לאקאיה אקס סיד - 20כונס לאינטרקולר - 282770313020

253E0BY10021 - מקורי2,788.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מצנן מים

מקורי1,559.61לאפורד קוגה ש' 13-18אינטרקולר - 186238313

29134N760021 - מקורי230לאיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

V81A121285B17 - ש' 17-22מוביל אוויר עליון לרדיאטור Q2 מקורי201לאאודי

253303K000-11 ש' 11-15מכסה למצנן מים i35 מקורי122לאיונדאי אלנטרה

סמל יצרן קדמי - 531416010018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,934.80לא21

סמל יצרן אחורי - 754476003018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי111.16כן21

מקורי2,691.03כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19סמל יצרן קדמי - 909750213619

863201W000KIA" 12-14" 5סמלD 12-16 'מקורי253.2לאקאיה ריו ש

1813888TRANSIT -14 מקורי454.17לאפורד טרנזיט ש' 14-21כיתוב אחורי

863101W300(ח) אח' -12 "RIO" 4סמלD 12-16 'מקורי135.3כןקאיה ריו ש

V575853687B2ZZATECA 16-19 מקורי173כןסיאט אטקה ש' 16-21כיתוב אחורי

96403866"CHEVROLET" סמל

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי73.87כן

V3V0853621FOD15- מקורי133כןסקודה סופרב ש' 15-22סמל יצרן אחורי

מקורי371.9לאקאיה פיקנטו 5D 11-16סמל "KIA" קדמי -863180700011

863102L000I30   07-11- '5סמל אחD 07-12 'ש i30 מקורי214לאיונדאי

31333648T4 - 19" ש' 19-21סמל כיתוב אחורי S60 מקורי432.83לאוולוו

908924EA0A14-ש  QASHQAI מקורי399.62לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיתוב אחורי

908903VA0A14- מקורי309.04כןניסאן נוט ש' 14-17סמל יצרן אחורי

V565853621BFODV 17 - מקורי141כןסקודה קודיאק ש' 17-22סמל יצרן אחורי

V1T0853601EULM10- מקורי408לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15סמל יצרן בגריל קדמי

מקורי555.09כןשברולט אורלנדו ש' 12-18סמל יצרן קדמי -9512256912

848903AW0A15- מקורי284.66לאניסאן אלמרה ש' 15-17סמל יצרן אחורי

V5FA827565ERZH(קופרה) מקורי670כןסיאט לאון ש' - 20סמל יצרן אחורי - 21

מקורי196.48לאסיטרואן C-3 ש' 10-16סמל "C3" אחורי -980074298010



V1K585368773906-11 'אח JETTA מקורי354לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11סמל

908931HJ0A15- אחוריPURE DRIVE   מקורי475.12כןניסאן אלמרה ש' 15-17כיתוב

V6J0853670KTPFR" - 21" מקורי116לאסיאט איביזה  ש' 17-22כיתוב קדמי

V6588536872ZZKAMIQ" - 20" מקורי176לאסקודה קאמיק - 20כיתוב אחורי

V6F0827565CMO21 - מקורי856כןסיאט איביזה  ש' 17-22סמל יצרן אחורי

מקורי219.87כןשברולט קרוז 08-20סמל יצרן קדמי 13-14 (ח)95122570

מקורי78.3כןדייהו לאנוס ש' 98-02סמל יצרן -9630349298

863202P56013- מקורי316.8לאקאיה סורנטו ש' 13-15סמל

V565853687F2ZZSKODA" - 18" מקורי166כןסקודה קארוק 18-21סמל כיתוב אחורי

863002B00007-11  '5סמל  יצרן קדD 07-12 'ש i30 מקורי425כןיונדאי

V8Y48537422ZZ5D 20 - 4/5סמל יצרן אחוריD 20 - 'ש A3 מקורי345לאאודי

מקורי322.38לאשברולט טראקס ש' 13-16סמל יצרן אחורי -9693005513

8666C5CITROEN - 10 פיקסו ש' 10-18סמל C-3 מקורי214.92כןסיטרואן

מקורי311.2לאשברולט ספארק 15-18סמל יצרן אחורי - 9507541115

252312M500(ח) מקורי231.2כןקאיה סורנטו ש' 13-15כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -13

V6R0121284D(ח) 5כונס אויר ניצב ימין -10D 10-17 'מקורי61כןפולקסווגן פולו ש

45119SC010(ח) מקורי1,995.00כןסובארו פורסטר ש' 09-12מצנן מים - 09

45122SG00012 - ש' 12-17כונס אויר XV מקורי748לאסובארו

1770068K00M09 -(אוטומט)  מקורי1,206.80כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מצנן מים

73233XC00A20 - מקורי85לאסובארו איבולטיס - 20מוביל אוויר קדמי ימין

1770081P2020 - מקורי3,306.40לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מצנן מים

מקורי1,445.40כןרנו קנגו 09-18כ.+מאוורר למצנן מים -770106928809

7239751K00(ח) מקורי168.1כןסוזוקי ספלאש 09-15כונס אויר שמ' (עומד) -09

מקורי990.61לאשברולט טראקס ש' 17-18כונס אוויר לרדיאטור - 9548486917

214981HC1A11- מקורי69.53לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כונס אויר ימין למזגן

214989318R09- 4כונס אויר ימיןD 09-15 'מקורי350.34כןרנו פלואנס ש

V6P0121284A15 - מקורי118כןסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אוויר ימין

V1K0121251BN11- מקורי1,999.86כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מצנן מים

D3138717 - ש' 17-21מצנן מים F -350 מקורי4,805.68לאפורד

214100002RCW 10- 3/5מצנן מיםD/CW 10-16 'מקורי1,808.50כןרנו מגאן ש

V565121285G17 - מקורי346כןסקודה קודיאק ש' 17-22כונס אויר

מקורי727.02כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07כונס מאוורר למצנן מים -897333348103

מקורי2,630.00לאפיאט 500L ש' 13-17מצנן מים - 5188794713

KT4Z8327A19 - מקורי603.63לאפורד אדג' ש' - 19כונס אויר תחתון

V5G0805705HGTI 17 - מקורי461כןפולקסווגן גולף ש' 13-20מוביל אוויר תחתון לרדיאטור

253802S550(ח) מאוורר מנוע -14IX35 10-15 מקורי948כןיונדאי

V82A121283A19 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי שמאל A1 מקורי349לאאודי

V6F9121284D18 - מקורי244כןסיאט ארונה ש' - 18מוביל אוויר ימין

V575121284A16 - מקורי103לאסיאט אטקה ש' 16-21מוביל אוויר קדמי ימין

71111TARG0015 - מקורי87.1כןהונדה ג'אז ש' 15-19כונס אוויר ימין במגן קדמי

214107326R14- מקורי1,332.21לארנו קליאו סטיישן 14-18מצנן מים

מקורי2,842.33לאאופל אינסיגניה 17-18מצנן מים - 1343734717

V2Q0121203K17 - מקורי1,449.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22כונס אויר מושלם

V3G0121284A15 - מקורי229לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כונס אויר ימין

71111T8KG0015 - ש' 15-18מוביל אוויר ימין עליון HRV מקורי446.26לאהונדה

V3G0121283A15 - מקורי229לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כונס אויר שמאל

71112T8KG0015 - ש' 15-18מוביל אוויר ימין תחתון HRV מקורי210.86לאהונדה

1770054P3000015 - מקורי3,539.80כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מצנן מים

5830712A4008-12 מקורי1,253.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10פח אחורי

מקורי633כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פח אחורי פנימי 07-08 (ח)5830733130

71570F250019 - מקורי610.65כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח משקף אח' שמאל



מקורי414.48לאפורד קוגה ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד' -178847613

84992AX602מקורי90.32כןניסאן מיקרה ש' 06-11כיסוי נוי לפח אחורי

98610D7300

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם - 

מקורי974לאיונדאי טוסון ש' 1915-20

98623G2000

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי48כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

98610N710021 - 'מקורי2,726.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

5838712060B0(ח) 4כיסוי נוי לפח אחורי -05D 05-07 'מקורי969.73כןטויוטה קורולה ש

V6R0955453G13-16 'מקורי1,475.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי231.83כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09מיכל למתיז מים שמשה קד' -770120766504

מקורי2,570.79כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פח אחורי פנימי-583074203013

מקורי405לאטויוטה קורולה ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד' 853150254013-15

289101HA3A11- מקורי1,017.70לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מיכל למתיז מים שמשה קד' +מנוע

DB7G6889X0215 - 4כיסוי נוי לפח אחוריD/5D 15-21 'מקורי175.38לאמאזדה 2 ש

583070H010(ח) מקורי1,869.86כןטויוטה אייגו ש' 12-14פח אחורי -12

986202P00010- 'מקורי164.7לאקאיה סורנטו ש' 10-12מיכל למתיז מים שמשה קד

52401FJ0109P(ח) מקורי1,729.00כןסובארו אימפרזה 13-16פח אחורי פנימי -13

86631FL04018 - 'ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד XV מקורי713לאסובארו

V65781331919 - מקורי307כןסקודה סקאלה - 19פח משקף אח' שמאל

86631AJ03010- 'מקורי223לאסובארו אאוטבק ש' 10-11מיכל למתיז מים שמשה קד

86631AL02015- 'ש' 15-18מיכל למתיז מים שמשה קד B4 מקורי746לאסובארו

64716K0020C020 - מקורי1,818.02כןטויוטה יאריס ש' - 20כיסוי נוי לפח אחורי

52401SJ0019P19 - מקורי1,591.00לאסובארו פורסטר - 19פח אחורי תחתון

7243EC(ח) פיקסו ש' 10-18פח אחורי פנימי -10 C-3 מקורי1,889.34כןסיטרואן

D2039511- 'מקורי915.15לאפורד אקספלורר ש' 11-14מיכל למתיז מים שמשה קד

SU001A435617 - 'מקורי691.68לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מיכל למתיז מים שמשה קד

7243EZ08-09 מקורי2,874.89כןפיג'ו 207 ש' 08-12(ח) פח אחורי פנימי

6.91E+305(ח) מקורי208כןיונדאי אקסנט ש' 07-11פח אחורי -07

מנוע למתיז מים שמשה קד' -08 (ח)96397517

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי135.82כן

98620A2000

 5D/SW 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי361.4לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18ש  -13

6405V910- 'מקורי616.94לאפיג'ו 107 ש' 08-14מיכל למתיז מים שמשה קד

V5E58634599B913 - מקורי297כןסקודה אוקטביה 13-16כיסוי פח אחורי

מקורי1,300.40כןפג'ו 308 ש' 14-20חיישן חמצן - 981063438014

177010Y20017 - מקורי619.92לאטויוטה יאריס ש' 14-19בית פילטר אוויר

V6C0698151B13 - מקורי439כןסקודה ראפיד ש' 13-18רפידות בלם קדמי

281131R10011 - ש' 11-18מסנן אוויר i25 מקורי145לאיונדאי אקסנט

V5Q0919237WGI17 - מקורי569לאסקודה קודיאק ש' 17-22מתג כריות אוויר

479000931R17 - אחורי ABS 4 ש' 17-23חיישןD מקורי615.66לארנו גרנד קופה

V2Q0501053BR17 - מקורי7,491.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22סרן אחורי

V6R080206815 - מקורי245לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת מנוע

89543K002020 - קדמי שמאל ABS מקורי1,587.02כןטויוטה יאריס ש' - 20חיישן

56500G250016 - מקורי3,368.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20תיבת הגה

25380L500020 - מקורי2,503.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מאוורר מנוע

51716D700015 - (יד סרן) מקורי1,909.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20בית נאבה קדמי ימין

97775G509016 - מקורי2,612.30כןקאיה נירו 16-23צינור מזגן

224481KT0A13 - מקורי681.2כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סליל הצתה

מקורי558.65כןפיג'ו 3008 17-21זרוע הגה (מוט קישור) - 161081768017

28210L510020 - (אבק) מקורי321לאיונדאי סונטה ש' - 20מיכל אויר

מקורי102כןיונדאי i10 ש' - 20מסנן שמן - 263003550520

מקורי208לאיונדאי i10 ש' - 20אגן שמן מנוע - 215100800020



486090D04114-16 מקורי410לאטויוטה יאריס ש' 14-19תושבת בולם קדמי

מקורי127.91כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סגר לחלון - 85825609

מקורי167.9לאקאיה נירו 16-23פלג - 188680809516

V2Q0121049AL17 - מקורי651לאסיאט איביזה  ש' 17-22צינור מים תחתון

צינור מזגן - 887030285013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,447.67כן15

177000L38015 - מקורי1,074.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21בית מסנן אוויר

V2Q0199262BK17 - מקורי875לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת מנוע

V5Q0825661CA17 - מקורי1,113.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן חום אמצעי

מקורי1,379.19לאטויוטה אוריס ש' 15-18נבה אחורית - 424500508115

מקורי133כןיונדאי i10 ש' - 20מצת - 188791108020

V06L121111M15 - מקורי1,905.00כןסקודה סופרב ש' 15-22טרמוסטט

מקורי690.26לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20חיישן חניה אחורי שמאל - 8458621720

מקורי753.02כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן חום לאגזוז - 581530212115

56029049AA06 - מקורי627לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 06-10חיישן חמצן

144604599R17 - מקורי1,135.42לאדאצ'יה לוגאן 17-18צינור אוויר

7603N6(ח) מקורי42.44כןפיג'ו 301 ש' 13-18מחזיק בורג לגלגל ספייר - 13

410603407R(ח) 4 ש' 17-23סט רפידות בלם קדמי - 17D מקורי437.3כןרנו גרנד קופה

107740600F21 - מקורי53.41לאטסלה מודל 3 ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92102Q0000(INTENSE) 21 - פנס ראשי ימיןi20 - 21 מקורי4,329.00כןיונדאי

92101E6030V 15 - מקורי4,559.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי שמאל

9678093880CW 14 - 'מקורי1,919.09לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ

92101E6600V 18 - מקורי9,873.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס ראשי שמאל

B00086388015 - מקורי2,672.42לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס ראשי שמאל

68503997AA18 - מקורי1,395.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי1,436.00לאפיאט 500X ש' 15-18פנס ראשי שמאל עליון -5197844515

A447826014015 - ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין V-CLASS מקורי101.83לאמרצדס

V6J4945096K12-(מושחר) 'מקורי1,118.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

87624B400014 - ש' 14-19פנס איתות למראה ימין i10 מקורי349כןיונדאי

92102D760019 - מקורי3,271.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ראשי ימין

מקורי1,240.26כןפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי שמ' פנ' 981047788017-20

87623D710019 - מקורי524כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס איתות למראה ימין

265556737R14 - מקורי563.5כןרנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי שמ' עליון

מקורי2,846.51כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס אחורי ימ' -815514725215

מקורי1,290.85כןפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי שמאל חיצוני 981102808017-20

DB2R513F0A17 - 'ש' 17-21פנס אחורי ימ' פנ CX-3 מקורי509.17כןמאזדה

8355A09817 - ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי ימין ASX מקורי698כןמיצובישי

מקורי298.3לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס איתות למראה שמאל1748313

92207Q0000

פנס תאורת יום שמאל קדמי - 21 

(PRIME)i20 - 21 מקורי1,871.00כןיונדאי

8301C86315 - מקורי8,895.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל לד

B63C51360A17 - (במגן) '4/5פנס איתות שמ' קדD 13-18 'מקורי410.8כןמאזדה 3 ש

מקורי3,326.02לאפיג'ו 2008 13-19פנס ראשי ימין לד - 981473958016

92208G610017-20 (במגן) 'פנס איתות ימ' קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי801.2לא

6351LX13 - מקורי496.53כןפיג'ו 2008 13-19פנס אור בלם אחורי

8351A10218 - פנס איתות למראה ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי895לא21

260609169RV 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי שמאלD מקורי2,089.83לארנו גרנד קופה



8351A10118 - פנס איתות למראה שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי856לא21

92102Q0600(PREMIUM) 22 - מקורי9,355.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס ראשי ימין

8336A16018 - 'פנס ערפל אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,931.00כן21

מקורי494.57כןטויוטה אוריס ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819200226015

92303G600017-20 (בכנף) פנס צד קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי142.4לא

92102T610021 - ש' - 21פנס ראשי ימין GV80 מקורי19,944.00לאגנסיס

8310108D1018 - מקורי4,536.30לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי שמאל

92404S110019 - מקורי2,023.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי ימ' פנ' לד

8117002L50(ח) מקורי2,365.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 16

8155002A8016- 'מקורי980לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי חיצוני ימ

92406B901014 - 'ש' 14-19פנס ערפל אח' ימ i10 מקורי347לאיונדאי

B5L094510510- מקורי102לאסקודה יטי 10-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

811300D50012 - מקורי3,736.45לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ראשי ימין

2033124CW - 15 פנס אחורי שמ' חיצוני

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי1,389.48כן19

92405L130020 - 'מקורי641לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס ערפל אח' שמ

מקורי2,642.70כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי ימין - 898364696017

מקורי571.99לאטויוטה קורולה ש' 98-00פנס אחורי שמ' פנימי 815901204098-02

מקורי958.36כןפורד טרנזיט ש' 14-21שפם תחתון פנס אח' ימ' -14 (ח)1848023

87623C500015 - מקורי540.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס איתות למראה ימין

17045735D 11- מקורי535.71לאפורד מונדאו ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

8982330912V 12 - 'מקורי2,030.75כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי שמ

924014D11007-10 'מקורי1,475.20לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס אחורי שמ

פנס אחורי ימ' - 212906880213

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי2,509.03לא18

92404A4500(ח) מקורי1,011.60כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי פנימי ימין - 17

81570F401017 - פנס בלימה לתא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,967.25כן22

מקורי1,490.00לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי שמאל חיצוני -5198445916

A212820173913 - פנס ראשי שמאל

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי8,888.42לא18

811700DK1017 - מקורי4,337.74כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל לד

92405F1000V 16-18 'מקורי1,092.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי שמ' פנ

8114560N2018 - פנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי14,484.46כן21

מקורי1,827.87כןפורד קוגה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 220756517

8155102A615D 15 - 'מקורי1,333.04כןטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי ימ

מקורי288לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס אחורי שמאל פנימי -5198445716

87613H800018 - מקורי383לאקאיה סטוניק - 18פנס איתות למראה שמאל

92404H840018 - 'מקורי1,140.50כןקאיה סטוניק - 18פנס אחורי ימ' פנ

815500DB7117 - מקורי1,969.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' חיצוני לד

815600DB7117 - מקורי1,969.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' חיצוני לד

92401H840018 - מקורי1,363.40כןקאיה סטוניק - 18פנס אחורי שמ' חיצוני

95233526

 - "ORLANDO SL" סמל כיתוב אחורי

מקורי181.55כןשברולט אורלנדו ש' 1212-18

8665NR"C1"-10  ש' 10-13סמל דלת אחורית C-1 מקורי214.92כןסיטרואן

7785154G000PGVVT מקורי89.3לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10סמל לכנף

1141163FORD -09 מקורי216.12כןפורד פיאסטה ש' 09-12סמל אחורי

7544478010LEXUS" - 15" ש' 15-23סמל אחורי NX מקורי299.24לאלקסוס



A000817211619 - מקורי424.36לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19סמל יצרן קדמי

V5E3853687N041SKODA" - 20" מקורי191כןסקודה אוקטביה ש' - 20סמל כיותב אחורי

7810P706-07 מקורי370.65כןפיג'ו 307 ש' 06-08סמל גריל

8665YS"CITROEN" 09 - ש' 09-11סמל אחורי C-5 מקורי191.31לאסיטרואן

86320B200014- מקורי237.1כןקאיה סול ש' 14-18סמל יצרן קדמי

V1P0853685BUC3(ח) לדלת קד' -10 COPA  מקורי93כןסיאט לאון / קופרה ש' 06-11מדבקה

V7P6853630AULM11- מקורי551כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17סמל אחורי

מקורי407.01כןשברולט טראוורס 13-16סמל אחורי "TRAVERRSE" - 13 (ח)23166684

863201W15015- 5סמל יצרן קדמיD 12-16 'מקורי253.2לאקאיה ריו ש

8665PV08-09 207 מקורי186.58כןפיג'ו 207 ש' 08-12סמל אחורי

7453C511- (במגן) ש' 11-14סמל יצרן קדמי תחתון C-4 מקורי572.41כןסיטרואן פיקסו

מקורי287.93לאטויוטה קורולה ש' 08-10סמל יצרן אח' 909750207108-09

V5C6853601ULM11- 'מקורי600לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15סמל יצרן קד

מקורי414.29כןסיטרואן C-4  ש' 05-10סמל יצרן קד' -79663505

86320G600017 -  "כיתוב אחורי "פיקנטו

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי126.7לא

7810X510- (אריה) 'מקורי389.7כןפיג'ו 3008 10-16סמל בגריל קד

מקורי84.14כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10סמל CHEVROLET אחורי 9654712603-08

G46L5173017 - סמל יצרן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי74.3כן18

7810Z9PEUGEOT -11 מקורי157.41לאפיג'ו 508 ש' 11-18סמל בגריל קדמי

75723TF200311- אחורי HYBRID  סמל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי287.23כן14

V6R0853600AULM10-13 5סמל קדמיD 10-17 'מקורי570כןפולקסווגן פולו ש

75722TS4Q01CIVIC -12 '4סמל אחD 12-17 'מקורי259.11לאהונדה סיווק ש

מקורי280.28כןפיג'ו 3008 10-16סמל 3008 ניקל 866671-10

A9068172314(ח) אחורי 06-12 SPRINTER כיתוב

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי236.36כן18

V5E586363413 - מקורי50כןסקודה אוקטביה 13-16חוט למדף אחורי

85210G2160YGEV 16 - מקורי689לאיונדאי איוניק ש' 16-20סך שמש שמאל

97410G2AA04X19 - מקורי1,066.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20פתח אוויר למזגן מרכזי

2403EF13 - מקורי415.18לאפיג'ו 301 ש' 13-18תפוח ידית הילוכים

KD4569320E7512 - ש' 12-16מגן שמש שמאל CX-5 מקורי274.45כןמאזדה

V575121284E20 - מקורי114לאסיאט אטקה ש' 16-21מוביל אוויר קדמי ימין

V5Q0121251HM13 - מקורי1,550.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מצנן מים

V7E0121253C15 - מצנן מים

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,685.04לא15-22

214982315R(ח) 5מוביל אוויר למצנן ימין - 13D 13-19  מקורי268.52כןרנו קליאו

214813AB3A15 - מקורי1,090.34לאניסאן אלמרה ש' 15-17מאוורר מנוע

V5K0121251QV 16 - מקורי1,850.00לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מצנן מים

מקורי2,036.86כןפורד טרנזיט ש' 14-21מצנן מים -14 (ח)1789645

282103X90011 - ש' 11-15שופר למיכל אוויר i35 מקורי288לאיונדאי אלנטרה

253803X00012 - כונס אויר מושלם

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי863לא/סטישין

מקורי357.47לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מאוורר מנוע -163612820013

מקורי372.85לאסיטרואן C-4  ש' 05-10נגד מאוורר לכונס -967399998005

מקורי1,817.00לאפיאט קובו ש' 12-17כונס אויר כפול מושלם51805805

V6J0121283C09- מקורי95כןסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אויר שמאל

מקורי341.78כןסיטרואן ברלינגו - 19מוביל אוויר קדמי שמאל - 981739718019

מקורי204.86לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כונס אוויר - 980532828014



V657121284A19 - מקורי61כןסקודה סקאלה - 19מוביל אוויר קדמי ימין

מקורי666.99כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כונס אויר ימין - 981115298015

V3V012176320 - מקורי114כןסקודה סופרב ש' 15-22מוביל אוויר שמאל במגן קדמי

25308E600015 - מקורי1,249.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מצנן מים היברידי

164000D41015 - מקורי2,149.10כןטויוטה אוונסיס 15-18מצנן מים

V5Q0121203DR17 - מקורי1,772.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כונס אויר מושלם

מקורי2,616.00כןפיאט 500X ש' 15-18מצנן מים -5200910515

V657121285C(ספורט) מקורי68כןסקודה סקאלה - 19מוביל אוויר קדמי עליון - 20

215596207R15 - מקורי483.84כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21כונס אוויר שמאל למצנן מים

מסיט רוח ימין פנימי -174957011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי547.77כן

מקורי3,515.67לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18אינטרקולר - 447501130115

V5Q0129254E17 - מקורי531לאסקודה קודיאק ש' 17-22מוביל אוויר עליון

532860D28014 - מקורי505.31כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר שמאל

מסיט רוח שמאל פנימי -174957111

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי547.77כן

A099500200314 - מצנן מים

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי3,844.99לא14-21

F25201KAMA(ח) מקורי165.47כןניסאן ג'וק 10-14תומך ימין למצנן מים -10

144602443R17 - 4 ש' 17-23צינור כניסת אויר לאינטרקולרD מקורי1,488.93לארנו גרנד קופה

97133G200016 - מקורי219.4כןקאיה נירו 16-23מסנן אוויר למערכת מזגן

G46C57KC0A13 - 4/5חיישן צד לכרית אווירD 13-18 'מקורי113.68לאמאזדה 3 ש

92401K200020 - 'מקורי2,086.00כןיונדאי וניו - 20פנס אחורי שמ

A156906830018 - 'ש' 13-19פנס אחורי שמ GLA X156 מקורי1,450.00לאמרצדס

33150TLAD0119 - ש' - 19פנס ראשי שמאל CR-V מקורי5,748.56לאהונדה

מקורי188.26לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 9543468417

מקורי921.79לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 981729958017

92405K200020 - 'מקורי826לאיונדאי וניו - 20פנס ערפל אח' שמ

A177906010119 - ש' -19פנס ראשי שמאל A קלאס W177 מקורי10,965.00לאמרצדס

מקורי12,199.68לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי ימין קסנון 8481820018-20

55277415AF12 - 'מקורי1,062.00לאדודג' ראם 12-19פנס אחורי שמ

V6V094170015-17 מקורי560כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי ימין

V4M8945069B18 - 'ש' 18-20פנס אחורי שמ Q8 מקורי3,441.00לאאודי

266002887R5D 13- 3/5פנס קדמי לד (קטן) ימיןD/CW 10-16 'מקורי742.73כןרנו מגאן ש

924063W30010- 'מקורי1,198.30לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס ערפל אח' ימ

V81A94510517 - ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל Q2 מקורי71לאאודי

A205906540418 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי11,528.00לא14-21

265550039R5D 10- '3/5פנס אחורי שמ' פנD/CW 10-16 'מקורי814.99לארנו מגאן ש

6350GL10-11 'פיקסו ש' 10-18פנס אחורי שמ C-3 מקורי576.31כןסיטרואן

מקורי301כןיונדאי H350 17-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 926065900017

מקורי2,379.85לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס ראשי ימין - 3908189313

V5E9945105CW 13 - מקורי80כןסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V8V4945093A5D 13 - ש' 12-19פנס אחורי שמ' פנ' לד A3 מקורי1,869.00לאאודי

V8V4945094A5D 13 - ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ' לד A3 מקורי1,690.00לאאודי



מקורי1,624.45כןפיג'ו 2008 - 20פנס אחורי שמ' - 983819058020

57010716AC11 - 'מקורי1,263.00כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13פנס ערפל אח' ימ

מקורי1,930.77כןפורשה קאיין 10-18פנס יום לד קדמי שמאל - 10 (ח)95863118100

מקורי386.65לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314947907915

מקורי386.65לאב.מ.וו X1 ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314947908015

34350TETH0118 - 4פנס צד קדמי שמאל (בכנף) כתוםD -18 'מקורי406.45כןהונדה סיווק ש

6351V105 -  'ש' 05-10פנס אור רברס  ימ  C-4 מקורי172.68לאסיטרואן

71517S5AG00(ח) 4מסגרת פנס ערפל אח' 01-04D 01-06 'מקורי145.99כןהונדה סיווק ש

V5E5945111B17- מקורי1,244.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי שמאל

V5C6945106A11-14מקורי169לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

26010W410P(PREMIUM) 20 - מקורי4,642.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס ראשי ימין

6431F8

מיכל למתיז מים שמשה קד'- 05-10 

מקורי595.03כןסיטרואן C-4  ש' 05-10(ח)

986201W00012-14 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 12-16 'מקורי237.5לאקאיה ריו ש

289104294R13-16 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 13-19  מקורי527.03כןרנו קליאו

6551064J10(ח) מקורי1,514.70כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פח אחורי פנימי 06-11

V6R6813309A(ח) 5פח אחורי פנימי עליון  -10D 10-17 'מקורי687כןפולקסווגן פולו ש

כיסוי נוי לפח אחורי- 07-10 (ח)96438751

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי61.21כן

986201J00009- 'מיכל למתיז מים שמשה קדi20 09-12 מקורי212לאיונדאי

3845081A0099-08 'מקורי418.4לאסוזוקי ג'ימני ש' 99-18מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,106.73לאפורד טרנזיט ש' 14-21מיכל למתיז מים שמשה קד' -177918114

691001J00009-10 פח אחוריi20 09-12 מקורי721לאיונדאי

V3V5813301A15-19 מקורי3,855.00לאסקודה סופרב ש' 15-22פח אחורי חיצוני

V7L6813303D(ח) מקורי781כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פח אחורי פנימי -04

8260A14108- 'מקורי683לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12מיכל למתיז מים שמשה קד

985102L10007-09 5מנוע למיכל למתיז מיםD 07-12 'ש i30 מקורי481לאיונדאי

8260A16910- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי1,500.00לא15

8260A224

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מנוע)-13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי550כן16

5301F244(ח) מקורי1,375.14כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פח משקף אח' ימין - 20

98620A701013-15 'מקורי426לאקאיה פורטה 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

5281A595(ח) פח אחורי פנימי - 18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,898.00כן21

7243AQ09-11 מקורי3,518.58לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פח אחורי פנימי

986202T00012- 'מקורי300.6לאקאיה אופטימה ש' 12-15מיכל למתיז מים שמשה קד

86695A7000

פח אבנים/ספוילר אחורי (ללא חור 

מקורי987.9לאקאיה פורטה 13-18לאגזוז) -13

מקורי1,393.08כןפג'ו 308 ש' 14-20פח אחורי -14 (ח)1610109280

V431955465A09-  מקורי37כןפולקסווגן גולף ש' 09-13אטם למיכל מתיז

מקורי286.9לאפיג'ו 301 ש' 13-18דלתית למילוי דלק -967757148013

V5G0955453J'13-מקורי1,250.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,908.43לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פח אחורי חיצוני - 9539114712

289103347R16 - 'מקורי614.39לארנו זואי 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

84640SNAA01ZA06- 4כיסוי נוי לפח אחוריD 06-12 'מקורי436.52לאהונדה סיווק ש

857701Y000EQ11- 5כיסוי פח אחוריD 11-16 מקורי125.1כןקאיה פיקנטו

6550061MB000017 - קרוסאובר 17-21פח אחורי SX4 מקורי2,098.70כןסוזוקי

289105440R17 - '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 13-19  מקורי448.72כןרנו קליאו



7662660170F003-08 מגן בוץ אחורי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי407לא08

7556168K00M09- מקורי64.2לאסוזוקי אלטו ש' 09-14בטנה לכנף אח' שמאל

81560N900021- מקורי556לאיונדאי טוסון ש' - 21מנעול חשמלי לדלתית מילוי דלק

מקורי4,086.00כןפיאט 500X ש' 15-18כנף אחורית שמאל -15 (ח)52027709

מקורי311.8כןרנו לוגן 08-11פס קישוט לכנף אח' שמ' 08-10 (ח)6001549303

51439FJ0529P16- ש' 12-17כנף אחורית שמאל XV מקורי6,709.00לאסובארו

86822J9CA021 - מקורי1,137.00לאיונדאי קונה ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

V6F0809905CGRU17 - מקורי473כןסיאט איביזה  ש' 17-22דלתית מיכל דלק

V8XA81097116 - ש' 11-18בטנה לכנף אח' שמאל A1 מקורי706לאאודי

61612B1020(ח) מקורי2,027.80לאדייהטסו סיריון ש' 06-11כנף אח' שמ' 06-11

מקורי1,505.00לאפיאט 500X ש' 15-18קשת לכנף אח'  שמ -73560365715

715031WC70(ח) 4כנף אח' שמ' -12D 12-16 'מקורי6,701.00כןקאיה ריו ש

V8W0810171F16 - ש' 16-19בטנה לכנף אח' שמאל A4 מקורי686לאאודי

1.51E+0604- מקורי172.78כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08דלתית מיכל דלק

1776177

תריס אוורור לכנף אח' ימין -08  

5D/4D/CW08-12 'מקורי226לאפורד מונדאו ש

04636SMGE00ZZ(ח) 5/3כנף אח' ימ' 09-10D 06-12 'מקורי3,045.84כןהונדה סיוויק ש

8529WA(ח) ש' 07-10בטנה לכנף אח' שמאל 07-09 C-4 מקורי406.86כןסיטרואן פיקסו

51987233

בטנה לכנף אחורי שמאל חלק אחורי -

מקורי610כןפיאט טיפו ש' 1616-18

V575810971E16 - מקורי309כןסיאט אטקה ש' 16-21בטנה לכנף אחורי שמאל

V1K5810972D(ח) מקורי463כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11בטנה לכנף אח' ימין 06-11

74410SMGE50ZA06- '5/3פס קישוט לכנף אח' ימD 06-12 'מקורי1,196.71כןהונדה סיוויק ש

G81014EAMA14-16 'מקורי3,245.87לאניסאן קשקאי ש' 14-20כנף אח' שמ

V5E9809602DCW 13- 'מקורי2,500.00לאסקודה אוקטביה 13-16כנף אח' ימ

59122FG070(ח) ש' 08-13בטנה לכנף אח' ימין 08-11 B3 מקורי600כןסובארו

V81A810172A17 - ש' 17-22בטנה לכנף אח' ימין Q2 מקורי380לאאודי

868222S00010-13 בטנה לכנף אח' ימיןIX35 10-15 מקורי588לאיונדאי

868211Y00011-14 5בטנה לכנף אח' שמאלD 11-16 מקורי97.8כןקאיה פיקנטו

59122FG06008-11 ש' 08-13בטנה לכנף אח' שמאל B3 מקורי280לאסובארו

V81A810171A17 - ש' 17-22בטנה לכנף אח' שמאל Q2 מקורי801לאאודי

51439AJ0409P(ח) 4D 10-  'ש' 09-14כנף אח' ימ B4 מקורי6,788.00כןסובארו

1.52E+03(ח) מקורי186.04כןסיטרואן ג'אמפי 08-11דלתית מיכל דלק -08

74551T5AN0018 - מקורי477.91לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן בוץ אחורי ימין

51439AJ0009P(ח) 5D 10-  'ש' 09-14כנף אח' ימ B4 מקורי4לאסובארו

87611VA02016 - מקורי5,900.00לאסובארו פורסטר 13-18רדאר גלאי מרחק למגן אחורי

מקורי720כןטויוטה קורולה ש' 13-18משאבת מים - 161003946613

מקורי79לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מצת - 188551006019

56825C810019 - תפוח הגה ימיןi20 15-20 מקורי360כןיונדאי

V5Q1423055M17 - מקורי8,621.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מסרק הגה

17705K0030(רגיל) מקורי1,317.26לאטויוטה יאריס ש' - 20בית פילטר אוויר - 20

V6RF199555J13 - מקורי1,505.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת גיר עליונה

V5E0971104N20 - מקורי505לאסקודה אוקטביה ש' - 20צמה אחורית

G95107601213 - מצבר היברידי

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי10,574.00לא15

93490C232015 - מקורי837לאיונדאי סונטה ש' 15-17סליל כרית אוויר

מקורי906.4כןסיטרואן ג'אמפי - 18צינור כניסת אוויר למצנן - 980754058018

V5Q0698451Q16 - מקורי570כןסיאט אטקה ש' 16-21רפידות בלם אחורי

V8S0906262B15 - מקורי870לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23חיישן חמצן אחורי

4342002J3019 - '4גל הנעה קדמי שמD 19 - 'מקורי2,225.00לאטויוטה קורולה ש



97775M600019 - מקורי2,183.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20צינור מזגן

99110F200019 - מקורי5,143.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20חיישן רדאר קדמי

88716K002020 - מקורי604.14כןטויוטה יאריס ש' - 20צינור מזגן

BDGH3907ZA4D 19 - 4/5תושבת מנועD -19 'מקורי181.4לאמאזדה 3 ש

מקורי540.13כןפיג'ו 3008 17-21תפוח למשולש קדמי ימין - 980343408017

V5E391948520 - מקורי60לאסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת לחיישן מרחק קדמי

56825G690017 - 'תפוח הגה קד' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי284.3כן

V6F995577618 - מקורי237לאסיאט ארונה ש' - 18תושבת רדאר אחורית ימין

43550K001020 - 'מקורי1,827.57לאטויוטה יאריס ש' - 20נבה קדמית קד' ימ'=שמ

82404B411014 - ש' 14-19מנגנון חלון קדמי ימין i10 מקורי285לאיונדאי

WHT003864B15 - אחורי ימין = שמאל ABS מקורי375לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן

G90404201019 - ש' - 19משאבת מים RAV-4 מקורי4,213.05לאטויוטה

285759447R18 - 4 ש' 17-23יח בקרה לפנס ראשי שמאלD מקורי927.92כןרנו גרנד קופה

V5NA809937A17 - מקורי12כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22צינור דלק

882100A01021 - מקורי2,922.36לאטויוטה קאמרי ש' - 18חיישן רדאר קדמי

V3V083946115 - מקורי481לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון חלון אחורי שמאל

V3V0837462A15 - מקורי590לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון חלון קדמי ימין

V5E3253681B(RS) 20 - מקורי1,098.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20קצה אגזוז שמאל

28113L100021 - מקורי179לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פילטר אוויר

285334CL2A15 - טרייל ש' 15-23כיסוי חיישן מרחק אחורי X מקורי306.75כןניסאן

289135972R

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי29.48כןרנו קליאו  135D 13-19 (ח)

S6J3863459B4W4-11 מקורי288כןסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי נוי לפח אחורי

857701G002CA(ח) מקורי141כןקאיה ריו ש' 07-12כיסוי פח אחורי 06-11

691002T000(ח) מקורי1,413.50כןקאיה אופטימה ש' 12-15פח אחורי פנימי -12

V5H6863459B4PK21 - מקורי642כןפולקסווגן גולף ש' - 21כיסוי נוי לפח אחורי

8260A24108- 'מקורי881לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09מיכל למתיז מים שמשה קד

7243F6(ח) מקורי611.63כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פח אחורי פנימי  -04

GR1L67480C

 (ח) מיכל למתיז מים שמשה קד' (עם

מקורי170.09כןמאזדה 6 ש' D03-07מנוע) 06-07 4/5

9.86E+0605-10 'מקורי294כןיונדאי טוסון ש' 05-10מיכל למתיז מים שמשה קד

98610C5500

מיכל למתיז מים שמשה קד' (מושלם) -

מקורי2,334.90כןקאיה סורנטו ש' 1515-20 (ח)

986202W00012- 'מקורי275כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15מיכל למתיז מים שמשה קד

B36M6889XA(ח) 4כיסוי נוי לפח אחורי 07-08D 04-09 'מקורי344.46כןמאזדה 3 ש

76841TV0E0115 - '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 15-16 'מקורי668.4לאהונדה סיווק ש

98620A410013 - 'מקורי195.5לאקאיה קארנס ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

69100C800015-18 פח אחוריi20 15-20 מקורי1,671.00לאיונדאי

מקורי459.64כןשברולט ויונט ש' 03-08פח אחורי פנימי 03-08 (ח)96425279

98620E600015-'מקורי643כןיונדאי סונטה ש' 15-17מיכל למתיז מים שמשה קד

69100E600015-מקורי469כןיונדאי סונטה ש' 15-17פח אחורי

71560G500016 - מקורי460.8כןקאיה נירו 16-23פח משקף אח' ימין

DN566889XA02(ח) 4D 10- 4כיסוי נוי לפח אחוריD 10-14 'מקורי214.33כןמאזדה 2 ש

986202W600(ח) מקורי273כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מיכל למתיז מים שמשה קד' - 16

מקורי290.68כןרנו קנגו ש' 04-08פח אחורי פנימי 04-08 (ח)7751691089

AQ110HY11- ש' 11-18בטנה לכנף אח' שמאל i25 חליפי150.67כןיונדאי אקסנט

AQ114FO08-11 חליפי282.26כןפורד פוקוס ש' 08-11דלתית מיכל דלק

AQ117HY19-20 חליפי234.8כןיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' ימין

AQ119HY15 - חליפי906.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אח' ימין

AQ130HY14-16 ש' 14-19מגן בוץ אחורי שמאל i10 חליפי40כןיונדאי



AQ136TO

קשת קדמית לכנף אחורי ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 חליפי541כןטויוטה

AQ153MI18 - 'פס קישוט לכנף אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,545.98כן21

AQ155MI20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ ASX חליפי1,629.45כןמיצובישי

AQ156MI20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ ASX חליפי1,629.45כןמיצובישי

AQ15MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ CX-5 חליפי508.4כןמאזדה

AQ45NI14- 'חליפי1,789.77כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף אח' שמ

5215302031

מסגרת מחזיר אור במגן אחורי שמאל -

13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי314.13כן15

5817A28018 - אור בולם דלת תא מטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי6,861.00לא21

מקורי861.34כןפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי ימ' פנ' - 981475728016

פנס אחורי שמ' פנ' (סטיישן) -815910249013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי825.07לא15

מקורי1,167.22לאפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי ימ' - 982673038016

87624F200016 - מקורי528כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס איתות למראה ימין

KR2269182B15 - ש' 12-16פנס איתות למראה שמאל CX-5 מקורי174.89לאמאזדה

8301D281V 15 - מקורי5,634.00לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי שמאל

92401S100019 - 'מקורי3,260.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי שמ

8321A46714 - מקורי960לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

87624S100019 - מקורי764לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס איתות למראה ימין

815610H11015-17 מקורי1,085.90לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס אחורי שמאל

92404D750019 - מקורי2,528.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ' ללא לד

TK485127017-18 'ש' 17-22פנס לוח זיהוי אח CX-5 מקורי29.43כןמאזדה

מקורי2,100.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל-812204702016

92101J91004X4 18-20 מקורי3,680.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

92404G512016-18 מקורי1,942.10לאקאיה נירו 16-23פנס אחורי ימין פנימי

92101J90002X4 18-20 מקורי5,943.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

GSJ351031B19 - מקורי6,517.74כןמאזדה 6  ש' - 19פנס ראשי ימין

87614H900017 - 5פנס איתות למראה שמאלD/4D 17-22 'מקורי456.7כןקאיה ריו ש

מקורי1,610.11לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי שמאל 898150427112-16

924021M02009-12 'מקורי587.8לאקאיה פורטה 09-12פנס אחורי ימ

פנס ערפל קדמי שמאל לד - 204906910012

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי1,063.10לא19

מקורי822.99כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס ערפל שמאל אחורי -814564206016

92403S110019 - מקורי2,023.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי שמ' פנ' לד

107740700F21 - מקורי53.41לאטסלה מודל 3 ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי ימין

8159002A2016 - 'מקורי899לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ

924031M020(ח) מקורי646.6כןקאיה פורטה 09-12פנס אחורי שמ' פנ' 09-11

92409S151021 - מקורי556לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מחזיר אור אמצעי אחורי

92403CL10021 - 'מקורי2,915.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

92402S150021 - 'מקורי3,292.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי ימ

92405S162021 - 'מקורי2,050.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

מקורי1,422.16לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס ראשי ימין -212687713

715033WC0010- 'מקורי2,781.80לאקאיה ספורטג' ש' 10-12כנף אח' שמ

6160112A4008-09 'מקורי2,572.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10כנף אח' ימ

מקורי311.2לאשברולט אורלנדו ש' 12-18קשת לכנף אח' ימ' -9543747012

D65150341B5D 07-11 5מגן בוץ אחורי ימיןD 07-14 'מקורי114.08לאמאזדה 2 ש

V6F0810970NV 17 - מקורי207כןסיאט איביזה  ש' 17-22בטנה לכנף אח' ימין

מקורי2,378.76כןשברולט קרוז 08-20כנף אח' ימ' -5D 13 (ח)95479663

5301F68813- 'מקורי6,330.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כנף אח' ימ



767496800R13- מקורי405.25לארנו קפצ'ור ש'  13-22בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי1,221.08לאלקסוס NX ש' 15-23דלתית מיכל דלק - 773507801015

A253885072215 - 'פס קישוט לכנף אח' שמ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי1,757.45לאש' 15-21

מקורי349.97כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' ימין -5D 13 (ח)96941769

8525SE10- 'פיקסו ש' 10-18כנף אח' שמ C-3 מקורי5,463.12לאסיטרואן

מקורי125.32כןשברולט קרוז 08-20דלתית מיכל דלק -5D 13 (ח)95185028

74450TV0E0112-'קשת לכנף אח' שמ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי550.11לא

5370B00313- מקורי359לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן בוץ אחורי שמאל

מקורי4,141.47לאפיג'ו 301 ש' 13-18כנף אח' שמ'-160836258013

7552164J0006-11 מקורי875.3לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15בטנה לכנף אח' ימין

מקורי2,600.68כןטויוטה יאריס ש' 07-11כנף אח' ימ' 07-11 (ח)6160152270

V6F081967617 - מקורי189לאסיאט איביזה  ש' 17-22פתח איוורור בכנף אחורית

781261KA0A15 - מקורי176.32לאניסאן ג'וק 15-19מגן בוץ אחורי ימין

V575854990DGRU(קופרה) מקורי305לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לכנף אח' ימ' - 21

74551SMGE0006-  5 ימיןD '5/3בטנה לכנף אחD 06-12 'מקורי272.9לאהונדה סיוויק ש

767482692R12- מקורי1,635.90לארנו קנגו 09-18בטנה לכנף אח' ימין

V575854989DGRU(קופרה) מקורי311לאסיאט אטקה ש' 16-21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 21

74413TMET0219 - 'ש' - 19פס קישוט אחורי לכנף אח' ימ CR-V מקורי469.35לאהונדה

V5E0807906A14 - 'מקורי88כןסקודה אוקטביה 13-16מדבקה שקופה לכנף אח' ימ

51439SG0009P13-15 'מקורי11,106.00לאסובארו פורסטר 13-18כנף אח' ימ

V4KE853817AGRU19 - 'מקורי1,365.00לאאודי אי-טרון - 19פס קישוט לכנף אח' שמ

74592TR0G01(ח) 4בטנה לכנף אח' שמאלD 12-17 'מקורי774.11לאהונדה סיווק ש

V3D0809937B18 - מקורי34לאסיאט ארונה ש' - 18כבל דלתית מילוי דלק

מקורי1,735.69לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פס קישוט לכנף אח' ימ' - 5177733234015

59122SG00013-15 מקורי1,115.00לאסובארו פורסטר 13-18בטנה לכנף אח' ימין

מקורי92כןיונדאי איוניק ש' 16-20פקק מיכל דלק - 310103860016

מקורי790.83כןטויוטה אוריס ש' 15-18זרוע מגב קדמי - 852210231015

964019764R17 - 4 ש' 17-23סך שמש שמאלD מקורי156.08לארנו גרנד קופה

V6F0867769D6E817 - מקורי385לאסיאט איביזה  ש' 17-22מדף אחורי

255401303R13 - 5ידית אורותD 13-19  מקורי1,070.51לארנו קליאו

V565820951CRYP17 - מקורי559לאסקודה קודיאק ש' 17-22תריס מזגן מרכזי שמאל

846601R100TCE14 - ש' 11-18משענת יד i25 מקורי1,846.00כןיונדאי אקסנט

V6F1998002

סט מגבי שמשה קדמי שמאל + ימין - 

מקורי250לאסיאט ארונה ש' - 2118

V5JA819701ERYP(ח) מקורי313כןסקודה ראפיד ש' 13-18תריס מזגן שמאל - 13

מקורי81.66כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ידית למגבהה - 898153978012

656223VV0A

ידית פתיחה למכסה מנוע + דלתית 

מקורי151.64כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19דלק - 13 (ח)

96661053ZD(ח) מקורי73כןפיג'ו 301 ש' 13-18בית מצת - 13

מקורי117.7כןרנו סניק ש' 04-09תפס גלגל ספייר - 820031779104

98133519ZD17 - ש' 17-21מדף אחורי C-3 מקורי1,806.21לאסיטרואן

687600666R17 - 4 ש' 17-23תריס איוורור ימין בדשבורדD מקורי763.14לארנו גרנד קופה

V3V0820951DGTA15 - מקורי1,701.00לאסקודה סופרב ש' 15-22תריס מזגן מרכזי ימין ושמאל

943601Y45011 - 5זכוכית לוח שעוניםD 11-16 מקורי153.7לאקאיה פיקנטו

74310F4014C117 - סך שמש ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי709.84לא22

84660F2000XUG16 - מקורי387לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18משענת יד

KD2W6733017 - ש' 17-22מגב קדמי ימין CX-5 מקורי87.73כןמאזדה

7620B731HB14 - מקורי663לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22סך שמש שמאל

98062965ZD(ח) מקורי786.22כןפיג'ו 301 ש' 13-18בלם יד - 13



687601310R13 - 5תריס מזגן קיצוני ימין=שמאלD 13-19  מקורי260.67כןרנו קליאו

V5E5867769E6V013 - מקורי1,184.00כןסקודה אוקטביה 13-16מדף אחורי

85220D9210ED16 - מקורי324.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21סך שמש ימין

V5F9867871BFZ717 - מקורי1,913.00כןסיאט לאון ש' 12-19מדף אחורי

98360F200019 - מקורי136.62כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מגב שמשה קדמי ימין

98321R200022 - מקורי274.4לאקאיה ספורטג' ש' 22-23זרוע מגב שמשה קדמי ימין

V655858418CBULL19 - מקורי788כןסקודה סקאלה - 19פתח אוויר למזגן ימין

מקורי488.91כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי חיישן מצלמה - 881831202113

93573H60304X19 - מקורי204לאיונדאי אקסנט 19-22כפתור כיוון מראות

V3G0857511FSMA20 - מקורי3,714.00לאסקודה קאמיק - 20מראה פנימית

V5G0857552DC2F420 - מקורי727לאסקודה קאמיק - 20סך שמש ימין

98360H600019 - מקורי153לאיונדאי אקסנט 19-22מגב שמשה קדמי ימין

V5JA820951CRYP(ח) מקורי772כןסקודה ראפיד ש' 13-18תריס מזגן אמצעי - 13

GMK628910D13 - בולם זעזועים אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי406.96לא18

V1K0423812K17 - מקורי335לאסקודה קודיאק ש' 17-22תפוח הגה ימין

97139G500016 - מקורי244.7לאקאיה נירו 16-23מאדה מזגן

V06K905601L20 - מקורי120כןסקודה סופרב ש' 15-22פלגים

מקורי28.26כןטויוטה היאס ש' 08-12פקק למנוע - 114446702008

205404255R20 - מקורי798.91כןרנו קליאו - 20מגן חום לאגזוז

מקורי581.41לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18צלחת בלם קדמי - 980526018016

93490C721015 - סליל כרית אווירi20 15-20 מקורי525לאיונדאי

מקורי261.06כןפיג'ו 3008 17-21תושבת צדדית לאינטרקולר - 980377888017

95671B430014 - ימין ABS ש' 14-19חיישן i10 מקורי817לאיונדאי

2501200Q0C20 - מקורי1,494.05לאניסאן ג'וק - 20חיישן חניה אחורי צדדי

V3Q0615601A20 - מקורי335לאסקודה סופרב ש' 15-22צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

58101C8A1011 - ש' 11-18רפידות בלם קדמי i25 מקורי498לאיונדאי אקסנט

90916W201813 - מקורי230לאטויוטה קורולה ש' 13-18רצועת מנוע

284385HK6A18 - טרייל ש' 15-23חיישן רדאר קדמי X מקורי3,520.82לאניסאן

DA6A67Z4XC15 - 4תושבת ימין למודול שינוי נתיבD/5D 15-21 'מקורי279.67כןמאזדה 2 ש

255679U00A08 - מקורי1,303.10לאניסאן קשקאי ש' 08-14סליל כריות אויר

V04E121600CB13 - מקורי1,250.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18משאבת מים

מקורי112.27כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי זרוע מייצב ימין - 488150516013

56500G400018 - מסרק הגהi30 - 18 מקורי2,684.00לאיונדאי

מקורי1,391.00לאפיאט 3D 08-20 500סליל הצתה - 5520011213

V2Q0615301H17 - מקורי400כןסיאט איביזה  ש' 17-22צלחת בלם קדמית

V5Q0698151F15 - מקורי531לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ערכת רפידות בלם קדמי

55100G210016 - מקורי459כןיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע עליונה אחורית שמאל

8155502D1019 - 5צמת חוטים לפנס אחורי ימין חיצוניD/SW 19 - 'מקורי245.42לאטויוטה קורולה ש

8158502C3019 - 5צמת חוטים לפנס אחורי ימין פנימיD/SW 19 - 'מקורי245.42לאטויוטה קורולה ש

BCKA3302119 - 4/5בית מיסב קדמי ימיןD -19 'מקורי718.59כןמאזדה 3 ש

55270H300016 - מקורי809.8כןקאיה ספורטג' ש' 16-21זרוע מתלה אחורי שמאל

V5Q0199855N17 - מקורי368כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת מנוע

98700D300015 - מקורי1,309.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנוע למגב אחורי

8975391990(  LSE) 21 - 'מקורי1,034.73לאאיסוזו די. מקס ש' - 21תפוח הגה קד' ימ' = שמ

16546JG30A17 - מקורי171.47כןניסאן סנטרה ש' 17-19פילטר אוויר

8917309D1019 - 5חיישן כרית אוויר שמאלD/SW 19 - 'מקורי464.26כןטויוטה קורולה ש

מקורי7,139.51כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אחורי ימ' - 815514223019

מקורי644כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס ערפל קדמי R=L -10 (ח)50521332



68460762AA20 - מקורי601.1לאדודג' ראם - 20פנס איתות למראה ימין

מקורי966.07לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי ימין 898150424212-16

מקורי234לאפיאט טיפו ש' 16-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -5199814916

8982222782V 12-16 מקורי2,403.96כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ראשי שמאל

מקורי778.79לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי ימין - 898226794017

מקורי1,360.00כןפיאט 500L ש' 13-17פנס ראשי ימין-5188359214

מקורי778.79לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי שמאל - 898226795017

B45A513F04D -13 '4/5פנס אחורי ימ' פנD 13-18 'מקורי401.49כןמאזדה 3 ש

92207A200016- 5/סטיישן ש' 13-18פנס תאורת יום שמאלD מקורי402.9כןקאיה סיד

8983287635(  LSE) 21 - מקורי7,359.85לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי126.65לאפורד גלאקסי 07-13מחזיר אור במגן אחורי ימין -167588212

מקורי1,086.91כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ' - 815904203216

92102A703013-15 מקורי1,986.80לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי ימין

92403C5010(ח) מקורי1,936.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ' 15-17

811300DA30V 14-16מקורי4,750.55לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין

8155102D2019 - 4פנס אחורי ימין לדD 19 - 'מקורי2,350.00כןטויוטה קורולה ש

92401A942015-17 'מקורי1,568.60לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי שמ

פנס ערפל אח' ימ' - 185830115

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי367.19לא19

92102CU01021 - ש' - 21פנס ראשי ימין GV60 מקורי17,476.00לאגנסיס

מקורי251לאאיווקו  דיילי 15-18פנס אחורי ימ' - 15 (ארגז פתוח)42555131

מקורי4,904.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס ראשי שמאל 811855371113-17

AP110HY03-05 'חליפי323.65כןיונדאי גטס ש' 03-05מיכל למתיז מים שמשה קד

AP117HY21 - 'חליפי549.1כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

AP120NIV 17 - 'חליפי890כןניסאן סנטרה ש' 17-19מיכל למתיז מים שמשה קד

AP19FO5D 11- פח אחורי פנימי

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי350כן

AP32NI

מיכל למתיז מים שמשה קד' + מנוע - 

חליפי679.2כןניסאן מיקרה אקו ש' 1111-13

AP4RE5D 07-09 5פח אחורי אמצעיD 07-10  חליפי309.38כןרנו קליאו

AP5PE99-07 חליפי1,307.00כןפיג'ו 206 ש' 99-07פח אחורי

AP9NI08- חליפי1,689.41כןניסאן קשקאי ש' 08-14פח אחורי פנימי

APL281SK08 - 'חליפי506.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס אחורי שמ' פנ

APL718PE11 - 'חליפי1,542.45לאפיג'ו 5008 10-16פנס אחורי ימ

APL738FI14 - 'חליפי680.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס אחורי שמ

52730F200018 - מקורי1,715.00כןיונדאי קונה ש' - 18נבה אחורית

28220H610019 - מקורי847כןיונדאי אקסנט 19-22הרחבה לכונס אוויר

מקורי224לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מיכל אוויר ואקום - 178943604013

V1K0998262L(ח) מקורי1,393.66כןסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן למבדה ( חיישן חום) - 13

52730C110016 - מקורי1,228.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21נבה אחורית +מיסב

FTC92560X13 - 4/5ציריה קדמית שמאלD 13-18 'מקורי1,901.94לאמאזדה 3 ש

מקורי1,146.94לאטויוטה פריוס ש' 13-15סליל כרית אוויר - 843064803013

97775D785015 - מקורי2,684.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20צינור מזגן

58302D7A0015 - מקורי356לאיונדאי טוסון ש' 15-20ערכת רפידות בלם אחורי

28220G510016 - מקורי189.4לאקאיה נירו 16-23צינור אוויר

36804TGGA0017 - 5תושבת רדאר קדמיD 17-22 'מקורי650.83לאהונדה סיווק ש

54661G520016 - מקורי1,118.60לאקאיה נירו 16-23בולם קדמי ימין

251002U00016 - מקורי793.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משאבת מים

V5QF816721AA17 - מקורי1,153.04לאסקודה קודיאק ש' 17-22צינור מזגן

59830C100015 - קדמי ימין ABS מקורי802לאיונדאי סונטה ש' 15-17חיישן



מקורי1,357.59כןטויוטה קורולה ש' 13-18חיישן חמצן - 894675206013

178010T06017 - פילטר מסנן אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי218.89לא22

4341002C2019 - 4ציריה ימיניתD 19 - 'מקורי3,169.00לאטויוטה קורולה ש

62405G510016 - מקורי5,085.80כןקאיה נירו 16-23גשר ערסל מנוע

V5Q0122051EM18 - מקורי228כןסקודה קארוק 18-21צינור מים

B0N267XA0E20 - ש' - 20רדאר זיהוי שטח מת CX-30 מקורי2,451.76לאמאזדה

V2Q0199262BN19 - מקורי1,197.00לאסקודה סקאלה - 19תושבת מנוע

L54118861A10 - מקורי414.46כןמאזדה 5 ש' 10-18חיישן חמצן לסעפת פליטה

4321102410SW 19 - 5בית מייסב קדמי ימיןD/SW 19 - 'מקורי2,726.48כןטויוטה קורולה ש

מקורי2,729.60כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בית מיסב קדמי שמאל - 432120242019

282562U20019 - מקורי907.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור אוויר לאינטרקולר

V2Q0615601H19 - מקורי275לאסקודה סקאלה - 19צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

435120D21014 - מקורי288.08לאטויוטה יאריס ש' 14-19צלחת בלם קדמי

מקורי6,438.43לאפיג'ו 5008 17-21רדאר קדמי - 162312288017

מקורי883.04לארנו קליאו  5D 13-19סט כיוון בלמים - 770120806113

283114A73018 - סעפת יניקהi800 08-21 מקורי1,222.00כןיונדאי

V5K0498621(ח) מקורי1,476.00כןסקודה אוקטביה 13-16נבה קדמית - 13

2521203HA016 - למנוע V מקורי419לאיונדאי איוניק ש' 16-20רצועת

95920G600017 - חיישן כרית אוויר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי281לא

APL776SE12- (סטיישן) 'חליפי560.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ' פנ

B4YC7075ZA(ח) 5D 13- 4/5פח אחורי פנימיD 13-18 'מקורי1,519.88כןמאזדה 3 ש

9.86E+0511- 'ש' 11-15פקק למיכל למתיז מים שמשה קד i35 מקורי15כןיונדאי אלנטרה

85770H6000TRY19 - מקורי382כןיונדאי אקסנט 19-22כיסוי נוי לפח אחורי

289103SG0A(ח) מקורי411.04כןניסאן סנטרה ש' 17-19מיכל למתיז מים שמשה קד' - 17

GHP967481A13 - '4/5מיכל למתיז מים שמשה קדD 13-18 'מקורי374.84לאמאזדה 3 ש

G5614BJ0MB(ח) ש' 12-21פח אחורי פנימי -12  NV 200 מקורי2,550.51כןניסאן

KBYW7075ZA17 - ש' 17-22פח אחורי פנימי CX-5 מקורי1,295.15כןמאזדה

D11B6748117 - 'ש' 17-21מיכל למתיז מים שמשה קד CX-3 מקורי189.21כןמאזדה

756105FA0J20 - מקורי3,340.91כןניסאן מיקרה - 20פח אחורי פנימי

BP4740061A12- ש' 12-16גומי אגזוז CX-5 מקורי114.97לאמאזדה

מקורי519כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח משקף אח' ימין - 616970218019

5838712050B0(ח) מקורי423.9כןטויוטה קורולה ש' 98-00כיסוי נוי לפח אחורי -98

מקורי672לאטויוטה קורולה ש' 08-10כיסוי נוי לפח אחורי 583871207008-13

85770C8500TRY19 - כיסוי נוי לפח אחוריi20 15-20 מקורי629לאיונדאי

מקורי448.09לאטויוטה אוונסיס 09-14מיכל למתיז מים שמשה קד' 853150507009-10

71550B900017 - ש' 14-19פח משקף אח' שמאל i10 מקורי852לאיונדאי

85770S1000NNB21 - מקורי253לאיונדאי סנטה פה ש' - 21כיסוי נוי לפח אחורי

V6R0955453E10-13 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 10-17 'מקורי1,094.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,186.40כןטויוטה יאריס ש' 07-11פח אחורי פנימי 583075243007-11

71570L100020 - מקורי1,033.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פח משקף אח' שמאל

מקורי191.02כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פיה למיכל למתיז מים שמשה קד' - 853813308019

71550Q000021 - פח משקף אח' שמאלi20 - 21 מקורי631לאיונדאי

853160D01019 - 4מכסה מיכל מתיז מיםD 19 - 'מקורי25.17כןטויוטה קורולה ש

65910D355019 - מקורי740כןיונדאי טוסון ש' 15-20פח אחורי

V2Q0955453G17 - 'מקורי556כןסיאט איביזה  ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי500.21כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853154247019

מקורי285.43כןטויוטה RAV-4 ש' - 19צינור מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853014203119

מקורי198לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד'-853154236013

781402138R(ח) 5פח משקף אח' ימין - 13D 13-19  מקורי715.33כןרנו קליאו



691002G500(ח) מקורי1,224.30כןקאיה מגנטיס 09-10פח אחורי תחתון -09

V2Q0955453FV 17 - 'מקורי534כןסיאט איביזה  ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד

V5JH813301A13- מקורי881לאסקודה ראפיד ש' 13-18פח אחורי פנימי

V5E5945105A17- מקורי86כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V8R0941004AMV 13-16 ש' 09-16פנס ראשי ימין Q5 מקורי3,251.00לאאודי

26010W270P22 - מקורי8,535.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ראשי ימין

V8V4945095D5D 13 - ש' 12-19פנס אחורי שמ' לד A3 מקורי2,073.00לאאודי

92101K7000(PRIME) 20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל i10 מקורי2,382.00כןיונדאי

26545W000P20 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ ASX מקורי3,263.00לאמיצובישי

A247906770120 - ש' 20-פנס ראשי שמאל GLA H247 מקורי10,579.00לאמרצדס

מקורי8,354.34כןאלפא רומאו סטלביו 17-22פנס ראשי שמאל - 5055298717

103433500B21 - 'ש' - 21פנס אחורי ימ X מקורי1,013.79לאטסלה מודל

מקורי2,494.04לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ערפל קדמי ימין לד - 6317949277218

V575945307DV 16 - 'מקורי1,250.00כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי שמ' פנ

V565945207A17 - מקורי1,562.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי שמאל חיצוני לד

מקורי1,254.74לאסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי שמאל עליון - 19 5 מושבים9819435480

A253906090115 - פנס ראשי שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי20,271.43לאש' 15-21

מקורי1,799.39כןפיג'ו 208 ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין - 982424118020

מקורי1,792.47לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי ימין 8422624618-20

26561BR00A10- מקורי205.51לאניסאן קשקאי ש' 08-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V8K0949102E16 - ש' 11-18פנס איתות למראה ימין Q3 מקורי230לאאודי

3552665(ENJOY) 20 - 'מקורי1,031.47כןאופל קומבו לייף - 20פנס אחורי שמ

מקורי198.05כןפיג'ו 208 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 982739818020

3552635(ENJOY) 20 - 'מקורי1,031.47כןאופל קומבו לייף - 20פנס אחורי ימ

V5L0945106A14 - מקורי42לאסקודה יטי 14-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי1,580.31לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09פנס ראשי שמאל 811704231107-09

מקורי129.78לאשברולט טראוורס 17-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 8413507917

92405S110019 - 'מקורי2,250.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל אח' שמ

V81A94910119 - ש' - 19פנס איתות למראה שמאל Q3 מקורי180לאאודי

מקורי5,812.12לאב.מ.וו 200 ש' 16-19פנס ראשי שמאל - 6311738892716

81730B101006-09 (בכנף) R=L מקורי110.3לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס צד קדמי

מקורי1,375.51לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס אחורי ימ' - 4259946317

265551445R14- מקורי496.92כןרנו קליאו סטיישן 14-18פנס אחורי שמאל חיצוני

מקורי1,300.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי שמאל 811704725309-11

מקורי1,488.22לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין - 3129057913

מקורי15,351.45לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ראשי ימין לד - 6311849615019

מקורי5,746.10לאטויוטה פריוס ש' 16-20חיישן מכ"מ קדמי - 882104709016

583001R30011 - ש' 11-18קליפר בלם אחורי שמאל i25 מקורי1,006.00לאיונדאי אקסנט

95720C8850PSW19 - חיישן חניה אחוריi20 15-20 מקורי761לאיונדאי

מקורי4,709.51לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנוע מאוורר - 163634706019

96390G290019 - מקורי2,465.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20בקרה למערכת שיוט

97775G208019 - מקורי2,330.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20צינור גז למזגן

95710C100016 - מקורי327כןיונדאי איוניק ש' 16-20צמצם אורות

56825P200021 - 'מקורי419לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תפוח הגה קד' ימ

52710G200016 - מקורי1,453.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20בית מייסב אחורי שמאל

אגן שמן גיר - 452800241517

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי317כן

V04E907660D12 - מקורי721.45כןסיאט לאון ש' 12-19חיישן גובה שמן

285102ECA015 - מקורי5,217.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20סעפת וממיר קטליטי

97775D748019 - מקורי3,686.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20צינור גז למזגן



272269U01A12 - ש' 12-21מנוע מאוורר  NV 200 מקורי1,229.42כןניסאן

V3Q0919275GRU17 - מקורי982כןסקודה קודיאק ש' 17-22חיישן חניה אחורי

מקורי515.59כןפיג'ו 3008 17-21צלחת בלם קדמי (דיזל) - 980926628017

V5Q0407255R17 - מקורי1,963.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19בית מיסב קדמי שמאל

מקורי2,660.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18תיבת הגה כח - 455100232015

28110N915021 - מקורי585לאיונדאי טוסון ש' - 21בית פילטר אוויר

25380N760021 - מקורי2,712.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מאוורר מנוע

21810N972021 - מקורי1,042.00כןיונדאי טוסון ש' - 21תושבת מנוע

מקורי888.13כןפיג'ו 2008 13-19חיישן חניה אחורי - 160998108013

392102J00121 - מקורי1,026.00לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישני חמצן

400144EA0A14 - מקורי1,744.46כןניסאן קשקאי ש' 14-20יד סרן ימין

51712H858021 - צלחת בלם קדמי ימין = שמאלi20 - 21 מקורי449לאיונדאי

58940L500020 - קדמי ימין ABS מקורי874לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן

58940G630017 - קדמי ימין ABS חיישן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי562לא

מקורי217לאיונדאי סונטה ש' 15-17מצת למנוע - 188490907015

BCKA32110A19 - 4/5מסרק הגהD -19 'מקורי789.73לאמאזדה 3 ש

58960G600017 - אחורי ימין ABS חיישן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי482.3לא

V1K0423811J20 - 'מקורי335כןסיאט לאון ש' - 20תפוח הגה קד' שמ

28113BY10021 - מקורי189לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פילטר אוויר

28110K720020 - ש' - 20בית פילטר אוויר i10 מקורי1,322.00לאיונדאי

V3Q099856115 - מקורי872לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת רדאר

AQ5CI17 - 'ש' 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ C-3 חליפי379.24כןסיטרואן

AQ77RE98-02 'חליפי258כןרנו קנגו ש' 98-03פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ80MI13- 'חליפי902.82כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף אח' שמ

AQ88RE16 - 'חליפי910.09כןרנו קדג'אר 16-20קשת לכנף אח' ימ

AQ90FI

פס קישוט אחורי לדופן אחורי ימין עם 

חליפי1,290.48כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14חור (ארוך) - 07

773500D08014-16 מקורי519.88לאטויוטה יאריס ש' 14-19דלתית מיכל דלק

868222R30009- (סטישין)09-12בטנה לכנף אח' ימין CW i30 מקורי234כןיונדאי

V6V6810969B15 - מקורי724לאסקודה פביה ש' 15-21בטנה לכנף אח' שמאל

GHY37041X(ח) כנף אח' ימ' - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,814.54כן18

V5E307511120 - מקורי140לאסקודה אוקטביה ש' - 20סט מגני בוץ אחורי ימין + שמאל

5228A32517 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף אח' שמ ASX מקורי433כןמיצובישי

788304101R17 - 4 ש' 17-23דלתית מיכל דלקD מקורי171.28לארנו גרנד קופה

5370A75817 - ש' 17-19מגן בוץ אחורי ימין ASX מקורי308כןמיצובישי

7735002240SW 19 - 5דלתית מיכל דלקD/SW 19 - 'מקורי906.64לאטויוטה קורולה ש

מקורי1,582.85לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף אח' ימ' - 610174701019

V5658218219B917 - מקורי85כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן בוץ אחורי שמאל

V5G0810971E17 - מקורי377כןפולקסווגן גולף ש' 13-20בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי1,108.35כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין - 243083820

86821A6200CW 12- בטנה לכנף אח' שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי758כן/סטישין

868221Y3003D 13- 3בטנה לכנף אח' ימיןD 13-16 מקורי97.8לאקאיה פיקנטו

7400A51218 - 'פס קישוט לכנף אח' ימ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,773.00לא21



850762600R15- 'מקורי294.81כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן אח' ימ

89810456174X4 14 - 'מקורי6,171.20לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף אח' ימ

86822F200016- (חלק אחורי) מקורי129כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18בטנה לכנף אחורי ימין

V565809909V 21 - מקורי150לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלתית מיכל דלק

G81184CCMA15 - טרייל ש' 15-23תומך כנף אחורית ימין X מקורי345.99לאניסאן

24720695D 20 - '4 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימD/5/SW מקורי656.49לאפורד פוקוס

מקורי1,198.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 525920238019

BCYN70410A(ח) 5D 19 - '4/5כנף אח' ימD -19 'מקורי3,053.60כןמאזדה 3 ש

6485080J10(ח) 4/5דלתית מיכל דלק -08D 08-14 'ש SX4  מקורי176.5כןסוזוקי

86822B900014-16 ש' 14-19בטנה לכנף אח' ימין i10 מקורי314כןיונדאי

788A35655R20 - 'מקורי969.47לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי2,007.84לאפיג'ו 508 ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין - 163803778019

מקורי8,194.95כןאופל מוקה 14-16פנס ראשי ימין קסנון - 4251676614

מקורי10,016.06כןאופל מוקה 14-16פנס ראשי שמאל קסנון - 4251676514

מקורי2,327.54לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 3908189213

92402A701013-15 'מקורי868.5לאקאיה פורטה 13-18פנס אחורי ימ

390906485D - 15 V 'מקורי782.35לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי חיצוני ימ

261503971R16-18 מקורי402.19כןרנו קדג'אר 16-20פנס ערפל ימין קדמי

V5F0945105F13-16 מקורי66לאסיאט לאון ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V8Y094510520 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי118לאאודי

מקורי1,728.89כןסיטרואן C3 איירקרוס - 18פנס ראשי ימין עליון 982279028018-20

V5JA941700BV 13-16 מקורי1,031.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

10984565(NET UP) 18 - ש' 18-23פנס ראשי שמאל ZS מקורי3,926.45לאאם ג'י

מקורי3,469.98לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס ערפל קדמי ימין - 6317743378819

261609635R11 - מקורי159.07כןרנו מאסטר ש' 09-22פנס איתות למראה ימין כתום

V6V9945112CW 15 - 'מקורי895כןסקודה פביה ש' 15-21פנס אחורי ימ

מקורי1,362.75לאפיג'ו 2008 - 20פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 982424128020

V5FA94910220 - מקורי189כןסיאט לאון ש' - 20פנס איתות למראה ימין

9822790680V 18-20 איירקרוס - 18פנס ראשי שמאל C3 מקורי1,325.88לאסיטרואן

265603083R11 - מקורי129.79לארנו מאסטר ש' 09-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8W0945105AB

מחזיר אור חיצוני במגן אחורי שמאל - 

מקורי154לאאודי A4 ש' - 2020

V5FA945105C20 - מקורי85כןסיאט לאון ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,497.96לאפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי ימ' - 983623158021

V5FA945106C20 - מקורי85כןסיאט לאון ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

V8W5945094AA20 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ A4 מקורי2,004.00לאאודי

V5E9945111B17 - (סטיישן) 'מקורי1,336.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי שמ

92402A2300(ח) 5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי ימ' סטיישן -13D מקורי1,589.40לאקאיה סיד

מקורי1,129.52לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' -9539394108

מקורי376.76לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מחזיר אור במגן אחורי ימין -6314736378815

מקורי414.41כןסיטרואן C-4  ש' - 21פנס איתות למראה שמאל - 984283578021

92403A230013- 5/סטיישן ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ' סטיישןD מקורי1,341.60לאקאיה סיד

42520536V 17 - ש' 17-20פנס ראשי שמאל X מקורי4,412.90לאאופל מוקה

9835610380V 19 - איירקרוס - 19פנס ראשי שמאל תחתון C-5 מקורי4,405.11לאסיטרואן

V5FG94177321 - מקורי7,444.00לאקופרה פורמנטור - 21פנס ראשי שמאל

B5L094510610- מקורי102כןסקודה יטי 10-13מחזיר אור במגן אחורי ימין



81170F403117-19 פנס ראשי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,820.00כן22

87623G500016 - מקורי900.7כןקאיה נירו 16-23פנס איתות למראה ימין

92403L500020 - 'מקורי2,345.00לאיונדאי סונטה ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ

92406S151021 - 'מקורי2,183.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח' ימ

92401GI00021 - 'ש' - 21פנס אחורי שמ EV 5 מקורי3,660.00לאיונדאי איוניק

SU001A408117 - 'מקורי1,574.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18פנס אחורי שמ

מקורי546.64לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ' 815934201013-15

מקורי8,070.35לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי שמאל קסנון - 6311740113115

92402C550018 - מקורי2,596.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

מקורי414.87לאב.מ.וו 500 ש' - 17מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314738876617

8111006860V 15 - מקורי2,625.26לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי ימין

8982330922V 12 - 'מקורי2,030.75כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס אחורי ימ

9230325500R=L (בכנף) מקורי115.4לאקאיה קרניבל ש' 07-10פנס צד קדמי

פנס אחורי שמ' פנ' - 212906275713

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי818.99לא18

8152147070V 13-14 (במגן) 'מקורי2,851.28כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס איתות שמ' קד

מקורי243כןטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס אחורי ימ' פנ' - 815805225011

815910D62117 - 'מקורי1,117.46כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' פנ

מקורי265.6לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס צד קדמי שמאל (בכנף) צהוב - 6313729834515

815910D601V 17 - 'מקורי975.14כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי שמ' פנ

92406H840018-20 'מקורי686.4כןקאיה סטוניק - 18פנס ערפל אח' ימ

8111006D7018-20 מקורי8,960.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

מקורי1,731.96לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18פנס אחורי ימ' - 447820016415

92101T610021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל GV80 מקורי19,944.00לאגנסיס

מקורי1,620.00לאאיווקו  דיילי 15-18פנס ראשי ימין - 580147374915

מקורי1,755.79לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס ערפל אח' ימ' -814804802008

מקורי1,338.17לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס אחורי שמ' - 6321729743315

A253906740015 - 'פנס אחורי ימ

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי2,860.09לאש' 15-21

92201C511015-17 מקורי1,206.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל שמאל קדמי

92405C510015- מקורי623.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ערפל שמאל אחורי

8983287983

פנס אחורי שמ' מושלם (מפואר) - 21 

(  LSE)21 - 'מקורי4,779.35לאאיסוזו די. מקס ש

92404C501015-17 'מקורי1,936.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי ימ' פנ

92102F101016- מקורי3,528.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי ימין

86842A620012 - מגן בוץ אחורי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי174לא/סטישין

69513G200016 - מקורי396כןיונדאי איוניק ש' 16-20בית דלתית מיכל דלק

מקורי4,231.27כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף אח' שמ' -13 (ח)1608364680

DNY670410(ח) 4כנף אח' ימ' -10D 10-14 'מקורי1,011.58כןמאזדה 2 ש

מקורי211.69לאשברולט טראקס ש' 13-16קשת לכנף אח' שמ' -9529824113

91112FL15018 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ XV מקורי1,880.00לאסובארו

מקורי602.04כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16בטנה לכנף אח' שמאל -980802308014

74592T1GG0013- ש' 13-18בטנה לכנף אחורי שמאל CR-V מקורי1,073.58לאהונדה

V2K0810971D(ח) מקורי548כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15בטנה לכנף אח' שמאל -10

868222K500(ח) מקורי246.9כןקאיה סול ש' 12-13בטנה לכנף אח' ימין-12

868213X100

בטנה לכנף אח' שמאל (חלק אח')11-

מקורי197כןיונדאי אלנטרה i35 ש' 1311-15

MR95850413- מקורי203כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תריס לכנף אחורי

מקורי582.8לאפיג'ו 2008 13-19בטנה לכנף אח' שמאל -967763938014

59122SJ00019 - מקורי555כןסובארו פורסטר - 19בטנה לכנף אח' ימין



7726061M005PK13- 'קרוסאובר 13-16קשת לכנף אחורית שמ SX4 מקורי412.4כןסוזוקי

G8113BC1MA(ח) מקורי6,652.51לאניסאן מיקרה ש' 06-11כנף אח' שמ' 06-11

V6V6810970B15 - מקורי579לאסקודה פביה ש' 15-21בטנה לכנף אח' ימין

868211H500(ח) 5/סטיישן ש' 10-12בטנה לכנף אח' שמאל-11D מקורי518.3כןקאיה סיד

7552151K0009- מקורי644.4לאסוזוקי ספלאש 09-15בטנה לכנף אח' שמאל

04636TV0E03ZZ15- 5כנף אחורית ימיןD 15-16 'מקורי8,703.01לאהונדה סיווק ש

5370B565(ח) מקורי125כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן בוץ אחורי שמאל 14-19

7835A04013- מקורי332לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מסגרת לתריס אוורור בכנף

מקורי472.51כןטויוטה קאמרי ש' 07-11בטנה לכנף אח' שמאל 07-11 (ח)6563833030

מקורי1,100.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן בוץ אחורי ימין - 766250242019

5370B65513-  מקורי1,311.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל גדולה

7733061M0013- קרוסאובר 13-16תריס לכנף אחורי SX4 מקורי153.7לאסוזוקי

86821A220013- 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל סטיישןD מקורי670.7לאקאיה סיד

מקורי5,765.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כנף אח' שמ'-616024210013

715033ZC30(ח) כנף אח' שמ' -12CW/4D i40 12-15  מקורי5,047.70כןיונדאי

V657809602C19 - 'מקורי5,294.00כןסקודה סקאלה - 19כנף אח' ימ

788364M40A15 - טרייל ש' 15-23קפיץ לדלתית מיכל דלק X מקורי64.57כןניסאן

74592T5B00315- מקורי918.38כןהונדה ג'אז ש' 15-19בטנה לכנף אחורי שמאל

51439AN0009P21 - 'מקורי12,020.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כנף אח' ימ

מקורי320.76לאטויוטה היילקס ש' 02-05עדשה לפנס אחורי ימ' 815513528002-05

מקורי2,138.65לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ראשי שמאל - 811704754013

מקורי1,573.43לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ראשי ימין - 811304754013

מקורי218.51כןפורד טרנזיט ש' 14-21פנס לוח זיהוי אחורי -510588614

92102A912015-17 מקורי3,647.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי ימין

92101A912015-17 מקורי3,647.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ראשי שמאל

92202A901015- מקורי1,270.50לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ערפל ימין קדמי

92201A901015- מקורי1,270.50לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס ערפל שמאל קדמי

V6JH945096E13- 'מקורי739לאסיאט טולדו ש' 13-18פנס אחורי ימ

מקורי759לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס קדמי מרכזי - 134077260022

260105CB0A18 - ש' 18-20פנס ראשי ימין Q60 מקורי3,139.89לאאינפיניטי

AP10KI

פח אבנים/ספוילר אחורי (ללא חור 

חליפי864.32כןקאיה פורטה 13-18לאגזוז) -13

AP15SK13-16 'חליפי1,180.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

AP214SU12- 'ש' 12-17מיכל למתיז מים שמשה קד XV חליפי420.56כןסובארו

AP333MI18 - 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי561.61כן21

AP7PE08- חליפי2,280.09כןפיג'ו 207 ש' 08-12פח אחורי פנימי

AP8PE12- חליפי1,031.21לאפיג'ו 208 ש' 12-14פח אחורי

69100E6700(ח) מקורי500כןיונדאי סונטה ש' 18-19פח אחורי - 18

98623A600012 - 'כיסוי מיכל למתיז מים שמשה קד

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי92לא/סטישין

85770H8400WK18 - מקורי221.5לאקאיה סטוניק - 18כיסוי נוי לפח אחורי

23338935

מיכל למתיז מים שמשה קד' מושלם - 

מקורי587.04לאשברולט מאליבו ש' 1616-19

98620H850021 - 'מקורי224.1כןקאיה סטוניק - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי2,055.00כןפיאט 3D 08-20 500פח אחורי פנימי עליון -08 (ח)51785330

B5J681330108- מקורי1,909.00כןסקודה פביה ש' 08-14פח אחורי פנימי

98611P260021 - 'מקורי587.7לאקאיה סורנטו ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי416.95כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד' - 230523620



98620D730019 - 'מקורי701כןיונדאי טוסון ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

71560J9000(ח) מקורי496כןיונדאי קונה ש' - 18פח משקף אח' ימין עליון - 18

מקורי236.55כןשברולט קרוז 08-20מיכל למתיז מים שמשה קד' -08 (ח)13260580

69100C800119 - פח אחוריi20 15-20 מקורי1,671.00כןיונדאי

D1YE7075ZC17 - ש' 17-21פח אחורי CX-3 מקורי1,410.49לאמאזדה

289103VU0A(ח) מקורי330.56כןניסאן נוט ש' 14-17מיכל למתיז מים שמשה קד' -14

7619254P005PK(סטרייקר) קרוסאובר 17-21כיסוי נוי לפח אחורי - 17 SX4 מקורי37.8כןסוזוקי

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853556026014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי952.21כן21

94511FG0124D 08- ש' 08-13כיסוי נוי לפח אחורי B3 מקורי650לאסובארו

מקורי946.69לאטויוטה קורולה ש' 13-18תומך גשר אחורי -536050201113

86631FG010(ח) 5D 'ש' 08-13מיכל למתיז מים שמשה קד B3 מקורי868כןסובארו

פח אחורי חיצוני 5D -11 (ח)1748529

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,721.60כן

86631FJ12012- 'ש' 12-17מיכל למתיז מים שמשה קד XV מקורי761לאסובארו

V5E580948613 - מקורי316לאסקודה אוקטביה 13-16פח חיזוק משקף אח' ימין

5838702340C019 - 4כיסוי נוי לפח אחוריD 19 - 'מקורי1,154.00כןטויוטה קורולה ש

28910BC2006- 'מקורי723.49כןניסאן מיקרה ש' 06-11מיכל למתיז מים שמשה קד

7243CA(ח) מקורי2,080.40כןפיג'ו 407 ש' 05-10פח אחורי פנימי 05-08

5838742130C019 - ש' - 19כיסוי נוי לפח אחורי RAV-4 מקורי1,154.00לאטויוטה

5830702490SW 19 - 5פח אחוריD/SW 19 - 'מקורי2,570.79לאטויוטה קורולה ש

6431F308-09 'מקורי460.42לאפיג'ו 207 ש' 08-12מיכל למתיז מים שמשה קד

V6F9813303E18 - מקורי1,030.00לאסיאט ארונה ש' - 18פח אחורי

8531502790

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 19 

(COMFORT)4D 19 - 'מקורי500.21לאטויוטה קורולה ש

6439L015 - 'מקורי290.32כןפיג'ו 208 ש' 15-19צינור מיכל למתיז מים שמשה קד

G81173BAMA(ח) מקורי260.99כןניסאן אלמרה ש' 15-17פח אחורי פנימי -15

781419054R17 - 4 ש' 17-23פח משקף אח' שמאלD מקורי1,546.20לארנו גרנד קופה

V6F0955463B21 - 'מקורי182לאסיאט ארונה ש' - 18צינור מיכל למתיז מים שמשה קד

V3T5863459C9B913- מקורי1,045.00לאסקודה סופרב ש' 13-15כיסוי נוי לפח אחורי

857701W200(ח) 5כיסוי נוי לפח אחורי -12D 12-16 'מקורי150.3כןקאיה ריו ש

289100642R(ח) מקורי177.26כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד' -13

6550068L00(ח) מקורי1,047.90לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16פח אחורי פנימי -11

7.24E+08(ח) מקורי1,309.44כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פח אחורי פנימי -04

791007659R(ח) מקורי1,672.37כןרנו לטיטיוד ש' 13-15פח אחורי פנימי -13

66100TR0G50ZZ17 - 5פח אחוריD 17-22 'מקורי2,368.98כןהונדה סיווק ש

849921HD0A(ח) מקורי26.16כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי נוי לפח אחורי - 13

מקורי2,469.59לאשברולט קרוז 08-20פח אחורי פנימי סטיישן -9512733913

76841TR0A0112 - '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 12-17 'מקורי397.09לאהונדה סיווק ש

מקורי388.64לאסיטרואן C-1 ש' 14-18מיכל למתיז מים שמשה קד' -161250238015

V7P0955453B11- 'מקורי755לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17מיכל למתיז מים שמשה קד

986200X00008-12 'ש' 08-14מיכל למתיז מים שמשה קד i10 מקורי274כןיונדאי

8260A39517 - 'ש' 17-19מיכל למתיז מים שמשה קד ASX מקורי510כןמיצובישי

97775Q033021 - צינור מזגןi20 - 21 מקורי6,391.00לאיונדאי

P5E118572DC/DC - 13 4/5ממירD 13-18 'מקורי881.04לאמאזדה 3 ש

28452HV00A14 - מקורי1,519.04לאניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת חיישן חניה אחורי

מקורי1.38לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18בורג - 69057409

935751H000EQ08 - 5 ש' 08-09מתג חלון חשמלי קדמי ימיןD  מקורי266.4לאקאיה סיד

BN7N66490A13 - 4/5מתג אור בלם אחוריD 13-18 'מקורי150.42כןמאזדה 3 ש



V2Q0907572M17 - מקורי3,192.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22חיישן בלימה אוטונומי

V5Q0953569A13 - מקורי2,704.00כןפולקסווגן גולף ש' 13-20סליל כרית אוויר

4422A14318 - מקורי583לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מוט זרוע הגה

V81A955555A20 - (אוויר) מקורי2,214.00לאסיאט לאון ש' - 20חיישן למבדה

99150BY00021 - מקורי4,547.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן רדאר במגן אחורי ימין

164004EA1B15 - טרייל ש' 15-23מסנן סולר X מקורי598.82לאניסאן

59810G200016 - קדמי שמאל ABS מקורי1,200.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן

4605B98918 - רפידות בלם אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי458לא21

934902M30010 - 5/סטיישן ש' 10-12סליל כרית אווירD מקורי498.9לאקאיה סיד

4605B48118 - רפידות בלם קדמי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי502לא21

543024644R13 - 5תושבת בולם קדמי עליוןD 13-19  מקורי472.63כןרנו קליאו

V1EA95965120 - מקורי1,315.00כןסיאט לאון ש' - 20חיישן כרית אוויר

מקורי173.23כןפיג'ו 3008 17-21מסנן סולר - 982022638017

110617089R13 - 5פלאנצ מיםD 13-19  מקורי648.6לארנו קליאו

8934160060C319 - ש' - 19חיישן מרחק אחורי RAV-4 מקורי838.17כןטויוטה

58411G230016 - מקורי332כןיונדאי איוניק ש' 16-20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

מקורי353.42כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23גומית אטימה למשאבת דלק - 770120744917

1.57E+0319 - מקורי1,295.68כןסיטרואן ברלינגו - 19קולר סולר

V04C906060C13 - מקורי406לאסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן לחץ שמן

מקורי109.56כןפיג'ו 301 ש' 13-18צינור מים - 967597758013

985700230R17 - 4 ש' 17-23כרית אוויר נהגD מקורי2,088.41לארנו גרנד קופה

V2Q0907561H18 - מקורי3,891.00כןסיאט ארונה ש' - 18חיישן רדאר קדמי

B45C28C1019 - 4/5זרוע מתלה אחורי עליוןD -19 'מקורי611.26כןמאזדה 3 ש

מקורי196כןיונדאי איוניק ש' 16-20מתג לחץ שמן - 947500210016

152095084R13 - מקורי105.09לארנו קפצ'ור ש'  13-22מסנן שמן + אטם

AX00003621 - מקורי392לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פילטר אוויר

95910G240016 - מקורי4,001.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מחשב כרית אוויר

164639238R16 - מקורי626.78לארנו קדג'אר 16-20יחידת חימום סולר

6411184M10P3116 - 'מקורי1,232.70כןסוזוקי סלריו 16-18כנף אח' ימ

D3758020 - 'מקורי14,679.70לאפורד אקספלורר ש' - 20כנף אח' ימ

71503G6C1018 - 'כנף אח' שמGT LINE - 18 מקורי3,911.70כןקאיה פיקנטו

D1YE7141XC(ח) ש' 17-21כנף אח' שמ' - 19 CX-3 מקורי2,998.08כןמאזדה

5301F22720 - 'מקורי3,006.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף אח' שמ

D3696620 - 'מקורי539.63לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

V7608538189B918 - 'מקורי1,116.00לאפולקסווגן טוארג - 18פס קישוט לכנף אח' ימ

5370C26020 - מקורי547כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן בוץ אחורי ימין

788193SG0A17 - מקורי298.75לאניסאן סנטרה ש' 17-19בטנה לכנף אח' שמאל

656380F02013 - מקורי1,210.23כןטויוטה וורסו 13-18בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי111.7כןשברולט קרוז 08-20תריס אוורור לכנף אח' 08 - (R=L) (ח)13502347

7726062R105PK17 - 'מקורי610.5כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט קידמי לכנף אח' שמ

76804JD00B20 - מקורי284.67לאניסאן מיקרה - 20תריס לכנף אחורי

מקורי3,162.58כןטויוטה ספייס וורסו 11-16כנף אח' ימ' -11 (ח)6160152550

מקורי217.48לאפורד פומה ש' - 21דלתית מיכל דלק - 244941821

5301J10720 - 'מקורי4,658.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף אח' שמ

מקורי441.86לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22בטנה לכנף אח' ימין - 2348377416

788616PA0A20 - 'מקורי721.19כןניסאן ג'וק - 20פס קישוט אחורי לכנף אח' שמ

מקורי652.85כןפיג'ו 2008 13-19בטנה לכנף אח' ימין - 967881368016

מקורי715.14כןשברולט טראוורס 17-23פס קישוט לכנף אח' ימ' - 8441715417

98252891XTV 17 - 'מקורי1,026.05לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ



877412W000CA12- 'מקורי133לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לכנף אח' שמ

87741F100016- 'מקורי581.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי10,903.65לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף אח' ימ' - 8437273118

מקורי238כןפיאט 3D 08-20 500דלתית מיכל דלק  -11 (ח)46738095

DN55503514D 10-11 4מגן אבנים אחורי שמאלD 10-14 'מקורי54.7לאמאזדה 2 ש

מקורי10,903.65לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22כנף אח' שמ' - 8437273218

6451162R00P3117-19 מקורי2,020.10לאסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף אחורית שמאל

מקורי11,935.06לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20כנף אח' שמ' - 4275206320

868221W710(ח) 5בטנה לכנף אחורי ימין -15D 12-16 'מקורי280לאקאיה ריו ש

7407A678V 18 - 'מקורי1,898.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף אח' ימ

71504D7C1019 - 'מקורי7,297.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20כנף אח' ימ

629400K11410- תריס לכנף אחורי שמאל

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי338לא12

7400A53921 - 'מקורי2,192.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי449.31לאטויוטה פריוס ש' 16-20בטנה לכנף אח' שמאל - 656384706016

767490020R09- 4בטנה לכנף אח' שמאלD 09-15 'מקורי426.47לארנו פלואנס ש

DA6V4241015 - 4דלתית מיכל דלקD/5D 15-21 'מקורי167.29לאמאזדה 2 ש

5370C19121 - מקורי2,995.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

86822C800015- בטנה לכנף אח' ימיןi20 12-15 מקורי629לאיונדאי

6451178R00P3119 - 'מקורי2,819.00לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19כנף אח' שמ

86821E610015-מקורי1,187.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17בטנה לכנף אח' שמאל

87741G500016- 'מקורי1,164.00כןקאיה נירו 16-23קשת לכנף אח' שמ

98247224XY20 - 'מקורי2,012.36כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

DFR551W60B20 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ CX-30 מקורי206.24כןמאזדה

7726063T005PK22 - 'קרוסאובר - 22קשת לכנף אח' שמ SX4 מקורי476.8לאסוזוקי

מקורי227.66לאפיג'ו 3008 17-21דלתית למילוי חשמל - 20 (חשמלי)9822543180

975102F20007- '5תריס איוורור בכנף אחD 07-12 'ש i30 מקורי194לאיונדאי

V5F480983813- 'מקורי5,106.00לאסיאט לאון ש' 12-19כנף אח' ימ

87742D700015- מקורי1,161.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף אחורי ימין

61602F401017 - 'כנף אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,934.12כן22

86822C870016- קרוס 16-18בטנה לכנף אחורי ימין i20 מקורי871לאיונדאי

תפס לפין דלתית מיכל דלק - 773777801017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי33.05כן22

86842F150019 - מקורי188לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ אחורי ימין

715033ZC00(ח) CW -12 'כנף אח' שמCW/4D i40 12-15  מקורי5,325.00כןיונדאי

71504F2C0016- מקורי3,917.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כנף אחורית ימין

86821A780016 - מקורי363.3לאקאיה פורטה 13-18בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי779.28לאסיטרואן ברלינגו - 19בטנה לכנף אח' שמאל - 981739818019

8525W3(ח) ש' 10-16כנף אח' ימ' -10 C-3 מקורי4,573.60כןסיטרואן

98087482XT18 - 'מקורי802.51לאסיטרואן ג'אמפי - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

86824F200016- (חלק קדמי) מקורי170כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18בטנה לכנף אחורי ימין

77350F401017 - דלתית מיכל דלק

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי434כן22

5259102260CW 15 - (קטנה) מקורי702.4כןטויוטה אוריס ש' 15-18בטנה לכנף אח' ימין

71504H8C2018 - 'מקורי4,786.40כןקאיה סטוניק - 18כנף אח' ימ

52591022405D 15- (קטנה) מקורי699.72כןטויוטה אוריס ש' 15-18מגן בוץ אחורי ימין

מקורי7,156.32לאסיטרואן C-4  ש' - 21כנף אח' שמ' - 167541148021

86824G2000

בטנה לכנף אחורי ימין (חלק קדמי) 16-

מקורי470כןיונדאי איוניק ש' 1816-20

71550K700020 - ש' - 20פח משקף אח' שמאל i10 מקורי1,301.00כןיונדאי

BHN96889X5D 17 - 4/5כיסוי נוי לפח אחוריD 13-18 'מקורי210.71כןמאזדה 3 ש



מקורי1,430.12כןרנו קנגו 09-18פח אחורי פנימי חלק תחתון -775147828209

מקורי972.93כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -14 (ח)9676088180

853150D01003-06 'מקורי300.3לאטויוטה יאריס ש' 03-06מיכל למתיז מים שמשה קד

98610J9100V 18 - 'מקורי700לאיונדאי קונה ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

85770F2500TRY19 - מקורי275כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כיסוי נוי לפח אחורי

7243Y7(ח) ש' 09-11פח אחורי פנימי -09 C-5 מקורי1,993.89כןסיטרואן

מקורי978.11כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פח אחורי פנימי -07 (ח)96853551

מקורי128.34כןרנו לוגן 08-11מיכל למתיז מים שמשה קד' 08-10 (ח)6001548140

מקורי309.23לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09מיכל למתיז מים שמשה קד' 853154227007-08

65910D300015 - מקורי2,926.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פח אחורי חיצוני

מקורי259.86לאטויטה אוריס ש' 07-09מיכל למתיז מים שמשה קד' 853150223007-09

V8U0955453Q11- 'ש' 11-18מיכל למתיז מים שמשה קד Q3 מקורי1,623.00לאאודי

691002L010(ח) 5פח אחורי 07-09D 07-12 'ש i30 מקורי971כןיונדאי

3845080G50(ח) מקורי246.1כןסוזוקי אגניס ש' 01-06מיכל למתיז מים שמשה קד' 01-06

V1K0955453S04-08 'מקורי737לאפולקסווגן גולף ש' 04-08מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי522.8כןטויוטה אוונסיס ש' 04-08מיכל למתיז מים שמשה קד' 04-08 (ח)8531505110

85316027205D 19 - 5מכסה מיכל מתיז מיםD/SW 19 - 'מקורי53.46כןטויוטה קורולה ש

98611L1000V 20 - 'מקורי382כןיונדאי סונטה ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

98611Q0000

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 21 

(PRESTIGE)i20 - 21 מקורי2,874.00כןיונדאי

69100N7000-21 מקורי4,405.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פח אחורי

69100Q040022 - מקורי1,671.00לאיונדאי באיון ש' - 22פח אחורי

986202G500(ח) מקורי328.6כןקאיה מגנטיס ש' 07-08מיכל למתיז מים שמשה קד' 07-10

V5Q0955453R13-'מקורי1,131.00כןסקודה אוקטביה 13-16מיכל למתיז מים שמשה קד

V5F4813315A17 - מקורי1,387.00כןסיאט לאון ש' 12-19פח אחורי עליון

V5E5813301B13-מקורי924לאסקודה אוקטביה 13-16פח אחורי פנימי

647160F020B009- מקורי1,401.82לאטויוטה וורסו 09-12כיסוי פח אחורי

מקורי204.9לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מיכל למתיז מים שמשה קד' - 602503870022

מקורי409.89כןאופל אינסיגניה 11-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -11 (ח)13313667

V56581330917 - מקורי428כןסקודה קודיאק ש' 17-22פח אחורי

52401SC0119P(ח) מקורי2,222.00כןסובארו פורסטר ש' 09-12פח אחורי -09

V5E9863459B9B9(ח) מקורי317לאסקודה אוקטביה 13-16כיסוי נוי לפח אחורי - 13

89542F401020 - קדמי ימין ABS חיישן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי928.99לא22

42431F402020 - צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי351כן22

1628HQ(ח) מקורי1,574.05כןפיג'ו 301 ש' 13-18חיישן חמצן עליון - 13

285E77954R17 - 4 ש' 17-23חיישן פתיחת דלת תא מטעןD מקורי731.93כןרנו גרנד קופה

161A03903517 - משאבת מים

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,605.20כן22

97129B490014 - ש' 14-19כיסוי למסנן מזגן i10 מקורי200כןיונדאי

V5Q0407256R17 - מקורי2,005.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19בית מיסב ימין

V06K103649J17 - מקורי264כןסקודה אוקטביה ש' 17-19אטם אגן שמן מנוע

V038103196B17 - מקורי49כןסקודה אוקטביה ש' 17-19אטם חיישן גובה שמן

V565919492A17 - מקורי52לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן חניה קדמי

V65483746120 - מקורי511לאסקודה קאמיק - 20מנגנון חלון קדמי שמאל

GMK667UC12Y13 - חיישן חניה אחורי מרכזי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי247.07לא18

253A49995R17 - 4 ש' 17-23חיישן מרחק אחורי צדדיD מקורי1,550.94כןרנו גרנד קופה

56825C179018 - מקורי380לאיונדאי סונטה ש' 18-19תפוח הגה ימין



99110G2000

מערכת בקרה לבלימה אוט' קדמית - 

מקורי5,859.00לאיונדאי איוניק ש' 1916-20

V04E906262AT13 - מקורי1,077.02לאסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן חמצן

מקורי2,362.90לאטויוטה RAV-4 ש' - 19נבה קדמי - 435503305019

6477C8(פרטנר) מקורי616.34לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור מזגן - 09

39680T0AR42B719 - ש' - 19חיישן חניה קדמי HRV מקורי981.13לאהונדה

95910F1000(ח) מקורי3,648.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מחשב כריות אוויר - 16

4670B08220 - אחורי ימין ABS מקורי997כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישן

144609369R15 - מקורי984.61כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23צינור לאינטרקולר

VN9028890113 - מקורי18לאסקודה אוקטביה 13-16פקק אגן שמן

93490G521016 - מקורי905.4לאקאיה נירו 16-23סליל כרית אוויר

54830J900018 - מקורי339כןיונדאי קונה ש' - 18מוט מייצב קדמי

מקורי1,666.35כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19חיישן ABS קדמי שמאל - 895430217019

56820J700018 - מקורי246לאיונדאי קונה ש' - 18תפוח הגה שמאל

29150R200022 - מקורי661לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כונס אוויר תחתון

8917002T105D 19 - 5חיישן כרית אווירD/SW 19 - 'מקורי7,439.05כןטויוטה קורולה ש

מקורי102.93כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מתג אור בלם - 981823248009

4670B08120 - אחורי שמאל ABS מקורי1,399.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישן

V5Q0816721AG15 - מקורי1,491.99כןסקודה סופרב ש' 15-22צינור מזגן

215102B02019 - מקורי289כןיונדאי אקסנט 19-22אגן שמן

95322197CW 13- מקורי1,825.14לאשברולט קרוז 08-20פח אחורי פנימי

3841070B20(ח) 'מקורי988.2כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10מנוע מיכל למתיז מים שמשה קד

V5N0955453A(ח) מקורי1,047.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 11-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -11

8260A560V 18 - 'מקורי697לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

8260A59521 - 'מקורי1,981.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי432.6כןשברולט קרוז 08-20פח אחורי -5D 13 (ח)95077586

289107594R18 - 'מקורי690.55כןרנו מגאן סטיישן - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

986202K50012- 'מקורי108.2לאקאיה סול ש' 12-13מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי596.26כןשברולט טראקס ש' 13-16פח אחורי פנימי -13 (ח)95264821

מקורי371.79לאשברולט ספארק 15-18מיכל למתיז מים שמשה קד' - 4234453015

G47984CLMH15 - טרייל ש' 15-23פח אחורי פנימי X מקורי615.79כןניסאן

986203X00011-13 'ש' 11-15מיכל למתיז מים שמשה קד i35 מקורי522כןיונדאי אלנטרה

6405W0

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי31.84לאפיג'ו 107 ש' 0808-14

95991490

 5D 08- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

(ח)

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי283.9כן

מקורי1,027.54כןפיג'ו 2008 - 20מיכל למתיז מים שמשה קד' - 982838298020

691003Z300(ח) פח אחורי פנימי -12CW/4D i40 12-15  מקורי1,491.44כןיונדאי

289106696RV 17 - '4 ש' 17-23מיכל למתיז מים שמשה קדD מקורי626.07לארנו גרנד קופה

76841TFKG0018 - '4מיכל למתיז מים שמשה קדD -18 'מקורי737.79כןהונדה סיווק ש

852489385R20 - מקורי2,662.86לארנו קליאו - 20פח אחורי

7646A264(ח) מקורי1,160.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22קרטון לגלגל ספייר -14

986201Y20015- '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 11-16 מקורי186.6לאקאיה פיקנטו

87311H1500(ח) X 03- מקורי1,564.50כןיונדאי טרקאן ש' 03-08כיסוי נוי לפח אחורי

CC3370750A(ח) מקורי1,280.87כןמאזדה 5 ש' 05-10פח אחורי 05-10

76841T1GE0113- 'ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד CR-V מקורי801.04לאהונדה

מקורי1,372.00כןפיאט פנדה ש' 04-11מיכל למתיז מים שמשה קד' -04 (ח)46804527

289109486R09- '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 09-15 'מקורי698.41כןרנו פלואנס ש



66100T1VG00ZZ16-  ש' 13-18פח אחורי פנימי CR-V מקורי2,823.17לאהונדה

69100G550016-  מקורי3,402.00כןקאיה נירו 16-23פח אחורי פנימי

986113Z000(ח) מיכל למתיז מים שמשה קד' -12CW/4D i40 12-15  מקורי285כןיונדאי

76841TGNG0117- '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 17-22 'מקורי1,079.07לאהונדה סיווק ש

986202L000

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מקורי437כןיונדאי i30 ש' 5D 07-12מנוע) 07-09

מקורי2,712.07כןפג'ו 308 08-13פח אחורי פנימי 08-09 (ח)1610580080

מקורי620.28לארנו קליאו  5D 07-10מיכל למתיז מים שמשה קד' 770105802307-10

מקורי1,303.00לאפיאט 3D 08-20 500תריס מזגן פנימי ימין = שמאל - 73545111108

V5G0857552DBUP415 - מקורי396לאסקודה סופרב ש' 15-22סך שמש ימין

PZ49CE0350BA15 - מקורי170.94לאטויוטה אוריס ש' 15-18סט שטיחים לבד

V5E0959565BWHI17 - מקורי168לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כפתור כיוון מראות

97410C1AB0VCA18 - מקורי448לאיונדאי סונטה ש' 18-19תריס מזגן אמצעי שמאל

799104EA0A14 - מקורי1,113.76כןניסאן קשקאי ש' 14-20מדף אחורי

92011FG073ME08 - ש' 08-13מגן שמש ימין B3 מקורי348כןסובארו

V5E0868837BY2017 - מקורי543כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מחזיק משקפיים

BHS269320A75(ח) 4/5מגן שמש שמאל - 13D 13-18 'מקורי473.07כןמאזדה 3 ש

מקורי1,244.52כןפיג'ו 208 ש' 15-19משענת יד - 160663128015

328659595R13 - מקורי871.54כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תפוח ידית הילוכים

97480F20004X16 - מקורי522לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תריס מזגן שמאל

97490F20004X16 - מקורי447.2לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18תריס מזגן ימין

85210G2160TTX16 - מקורי740כןיונדאי איוניק ש' 16-20סך שמש שמאל

98000904BJ13 - מקורי314.35לאפיג'ו 301 ש' 13-18סך שמש שמאל

349200341R16 - מקורי536.45לארנו קדג'אר 16-20תפוח ידית הילוכים

97420B90004X17 - ש' 14-19תריס מזגן ימין i10 מקורי309לאיונדאי

98360A950016 - מקורי95לאיונדאי איוניק ש' 16-20מגב שמשה קדמי ימין

687516FV0A15 - טרייל ש' 15-23תריס מזגן אמצעי X מקורי288.32כןניסאן

V6J0857551A2F417 - מקורי325כןסיאט איביזה  ש' 17-22סך שמש שמאל

687504CE0A15 - טרייל ש' 15-23תריס מזגן איוורור מרכזי X מקורי1,166.07כןניסאן

AL100CV00- חליפי1,206.02לאשברולט אימפלה ש' 00-05פנס ראשי ימין

AL1017FO11 - 'חליפי2,306.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14פנס אחורי שמ

AL1024FO11 - חליפי296.02לאפורד אקספלורר ש' 11-14מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL1034FO(קאסטום) חליפי1,206.02לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמ' - 14

AL1036FO15 - חליפי456.02לאפורד אדג' ש' 15-18מחזיר אור אחורי מרכזי

AL108PE10- 'חליפי186.02לאפיג'ו 3008 10-16פנס אחורי שמ' פנ

AL10IS

פנס איתות שמ' קד' (במגן)97-00 

חליפי68.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02מרובע

AL110CV4D 03-08 '4פנס אחורי שמD 03-10 'חליפי560.02לאשברולט אופטרה ש

AL110HY4D 00- 'חליפי350.02לאיונדאי אקסנט ש' 00-02פנס אחורי ימ

AL112KI13-15חליפי406.02לאקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL112SE17 - חליפי3,306.02כןסיאט לאון ש' 12-19פנס ראשי ימין

AL113KI09-10 'חליפי986.02לאקאיה מגנטיס 09-10פנס אחורי ימ

AL114VW10-13 מנוע + H4  5פנס ראשי ימיןD 10-17 'חליפי1,036.02לאפולקסווגן פולו ש

95720C5050BK116 - מקורי929.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן מרחק קדמי

110602770R15 - מקורי754.08לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פלאנש מים

מקורי1,198.02כןפיג'ו 301 ש' 13-18תושבת מנוע - 13 (ח)9676780580

165571618R17 - 4 ש' 17-23קרב מסנן סולרD מקורי314.08כןרנו גרנד קופה

400154CE0A15 - טרייל ש' 15-23יד סרן קדמי שמאל X מקורי2,928.81לאניסאן

208S97642R17 - 4 ש' 17-23מכסה מיכל אוריאהD מקורי164.53לארנו גרנד קופה

מקורי428.72כןפיג'ו 3008 17-21בית פילטר אוויר - 161087508021

V5Q0907686B16 - מקורי2,394.00כןסיאט אטקה ש' 16-21חיישן בקרה לשטח מת



מקורי347לאטויוטה קורולה ש' 13-18צלחת בלם אחורי - 424310217013

GHT22625113 - צלחת בלם אחורית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי196.43לא18

485308Z04413 - מקורי351לאטויוטה קורולה ש' 13-18בולם זעזועים אחורי שמאל = ימין

392102B410(ח) מקורי962.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן חמצן עליון - 16

V5WA919275CGRU20 - מקורי739לאסיאט לאון ש' - 20חיישן מרחק אחורי

971111R000(ח) ש' 11-18מאוורר פנימי - 11 i25 מקורי827כןיונדאי אקסנט

95720D3000B4U16 - מקורי735.2כןקאיה נירו 16-23חיישן חניה

מקורי188.62כןפיג'ו 208 ש' 15-19זרוע קדמית - 50876815

V5Q1819021G15 - מקורי1,100.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מפוח מזגן

V5Q0825721B17 - מקורי152כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מגן חום שמאל לאגזוז

48780F401019 - 4זרוע מתלה אחורי שמאלD 19 - 'מקורי571לאטויוטה קורולה ש

B45A2615X13 - 4/5נבה + מיסב לגלגל אחוריD 13-18 'מקורי691.18לאמאזדה 3 ש

פילטר מזגן - 17 (ח)9713307010

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי164כן

V5Q0407255S18 - מקורי2,175.00לאסקודה קארוק 18-21נבה קדמית שמאל

BP4K61B1010 - מקורי830.49לאמאזדה 5 ש' 10-18מפוח

177520T12019 - 4צינור כניסת אווירD 19 - 'מקורי377לאטויוטה קורולה ש

392102B31016 - מקורי1,048.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18חיישן חמצן

V5E0711301DEBD13 - מקורי605כןסקודה אוקטביה 13-16בלם יד

מקורי940כןטויוטה יאריס ש' 14-19אגן שמן גיר - 351061220014

393002B10016 - מקורי529.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן סעפת יניקה

G92DH4707017 - מסנן אוויר למצבר היברידי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי105.04כן22

V5Q0412249E12 - ש' 12-19מיסב A3 מקורי126לאאודי

149507892R15 - מקורי1,168.73לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מיכל אוויר

מקורי1,309.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מנוע מאווורר - 5191705415

מקורי454לאטויוטה קורולה ש' 13-18סט רפידות בלם קדמי - 44650239113

V04E906262BD15 - מקורי1,097.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18חיישן חמצן

V5Q0955453BD18 - 'מקורי481כןסקודה קארוק 18-21מיכל למתיז מים שמשה קד

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 853556029018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי952.21כן21

מקורי716.39כןטויוטה פריוס ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד'-853154716016

מקורי1,653.00כןסקודה סקאלה - 19פח אחורי - 65781330519

86631FG030(ח) 4D 'ש' 08-13מיכל למתיז מים שמשה קד B3 מקורי351כןסובארו

V6V681331915 - מקורי300לאסקודה פביה ש' 15-21פח משקף אח' שמאל

6431N610- 'פיקסו ש' 10-18מיכל למתיז מים שמשה קד C-3 מקורי1,071.08לאסיטרואן

986201H200(ח) '5 ש' 08-09מיכל למתיז מים שמשה קדD  מקורי254.8כןקאיה סיד

V65781330919 - מקורי425לאסקודה סקאלה - 19פח אחורי עליון

V5E6813301A20 - מקורי1,660.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פח אחורי

מקורי4,742.24כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פח אחורי - 583074708013

86631AL040(ח) מקורי724כןסובארו אאוטבק ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד' -15

מקורי1,888.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מיכל למתיז מים שמשה קד' -14 (ח)1383316080

V5E9813309ACW 13- מקורי514לאסקודה אוקטביה 13-16פח אחורי פנימי

8531571040V 15 - 'מקורי1,181.96לאטויוטה היילקס ש' 15-21מיכל למתיז מים שמשה קד

289106245R13- 'מקורי587.31כןרנו קפצ'ור ש'  13-22מיכל למתיז מים שמשה קד

V6F9813315A18 - מקורי733לאסיאט ארונה ש' - 18פח אחורי חיצוני

V6V6813301(ח) מקורי1,100.00כןסקודה פביה ש' 15-21פח אחורי -15

986203W000(ח) מקורי339.1כןקאיה ספורטג' ש' 10-12מיכל למתיז מים שמשה קד' -10

28920EL00A

מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד' 10-

מקורי322.52לאניסאן ג'וק 1210-14



מקורי2,835.79כןפורד S-MAX ש' 06-14פח אחורי פנימי תחתון -06 (ח)1445460

69100A760016 - מקורי1,569.40כןקאיה פורטה 13-18פח אחורי

6471653071C221 - ש' - 21כיסוי נוי לפח אחורי IS300 מקורי1,518.83לאלקסוס

7243GP(ח) מקורי4,687.84כןפיג'ו 508 ש' 11-18פח אחורי פנימי -11

V6F0863459C82V17 - מקורי385כןסיאט איביזה  ש' 17-22כיסוי נוי לפח אחורי

V3V581330915-19 מקורי720לאסקודה סופרב ש' 15-22פח אחורי עליון

5281A366( מכלול ) מקורי1,944.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פח אחורי 14-19

7240A172XA14- מקורי458לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי נוי לפח אחורי

3845068L0011- 'מקורי340.1כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מיכל למתיז מים שמשה קד

7240A129XA13- ריפוד פח אחורי פנימי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי926לא16

8637A52614 - מקורי959כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22זמזם פח אחורי

V5E581331913 - מקורי965לאסקודה אוקטביה 13-16פח משקף אח' שמאל

986202S00010-13 'מיכל למתיז מים שמשה קדIX35 10-15 מקורי395לאיונדאי

מקורי121כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07תריס אוורור כנף אח' שמ'  04-07 (ח)9751038010

מקורי92.85לאאם ג'י EHS ש' - 21דלתית למילוי חשמל - 1007939121

767497870R14- מקורי605.41כןרנו קליאו סטיישן 14-18בטנה לכנף אחורי שמאל

7733068P00000M16 - מקורי91.3לאסוזוקי בלנו ש' 16-18תריס פח אחורי ימין + שמאל

65637020805D 13- בטנה לכנף אח' ימין

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי445.44לא15

69510A5000(ח) דלתית מיכל דלק -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי145כן/סטישין

V5G0809909GRU13-מקורי349לאפולקסווגן גולף ש' 13-20דלתית מיכל דלק

71503250B1(ח) 4D 03-06 'מקורי4,688.55כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06כנף אח' שמ

104589500E

פס קישוט לכנף אחורי ימין (על הדלת) -

מקורי98.28לאטסלה מודל X ש' - 21 21

AR162TO19 - 4מוביל אוויר תחתוןD 19 - 'חליפי419.77כןטויוטה קורולה ש

1350A60113- מקורי2,860.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מצנן מים

1360A090

כ.+מאוורר מושלם למצנן מים תחתון -

מקורי593כןמיצובישי אטראז' ש' 1414-22

V6R0959455E(ח) מקורי1,488.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -13

7815B19114- מקורי1,227.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22צינור מזגן

165920Y01015 - מקורי212לאטויוטה אוריס ש' 15-18מנתב רוח תחתון אמצעי

GHP95625113 - כונס אויר ימין לרדיאטור

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי87.47כן18

1355A303(ח) מניפה למאורר  -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי395כן16

1355A356(ח) מקורי2,156.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מאוורר למצנן מים -14

אינטרקולר - 246500010012

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי4,157.74לא19

625111KA0H10- מקורי1,713.76כןניסאן ג'וק 10-14תומך עליון למצנן מים

GHR161462(ח) צינור מזגן -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי289.48כן18

1360A12515 - מקורי358כןמיצובישי טרייטון 15-19כונס אוויר תחתון

53293KK03015 - מקורי1,373.68לאטויוטה היילקס ש' 15-21כונס אויר ימין למנצן מים

165950T03013 - מוביל אוויר קדמי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי119כן15

164000T43119 - 5מצנן מיםD/SW 19 - 'מקורי6,170.45כןטויוטה קורולה ש

GHP95611Y13- כונס אויר קד' תחתון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי487.19לא18

מקורי1,520.99לאשברולט ספארק 15-18מאוורר מנוע - 4233384915



165920T11019 - 5מוביל אוויר קדמי תחתוןD/SW 19 - 'מקורי189לאטויוטה קורולה ש

5379A17314-19 מקורי207.33כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מוביל אויר שמאל

07BHN1501U1A13 - 4/5כונס אויר תחתון ימיןD 13-18 'מקורי114.53כןמאזדה 3 ש

29134F250019 - מקורי287כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מוביל אוויר קדמי ימין

921846PA0A20 - מקורי420.71כןניסאן ג'וק - 20מוביל אוויר קדמי ימין

AL115TOV 16 - ש' 13-18פנס ראשי שמאל RAV-4 חליפי3,960.02כןטויוטה

AL116KI16-18 חליפי3,806.02לאקאיה נירו 16-23פנס ראשי שמאל

AL116SZ08-09 'חליפי860.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס אחורי ימ

AL118CV06-08 'חליפי706.02לאשברולט אפלנדר ש' 06-09פנס אחורי שמ

AL119SZ06-07 'חליפי624.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס אחורי ימ

AL120TO07-09 (דגם טורקי)'חליפי680.02לאטויטה אוריס ש' 07-09פנס אחורי שמ

AL121SEFR 18 - חליפי2,806.02כןסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

AL121SZ06-10 'חליפי156.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ערפל אח

AL122OP14 - חליפי1,786.02לאאופל מוקה 14-16פנס ראשי ימין

AL125NI14-16 'חליפי756.02לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ

AL126FI14 - חליפי3,306.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס ראשי שמאל לד

AL127SK13 - חליפי1,256.02לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ' לד

AL12IV15 - 'חליפי936.02לאאיווקו  דיילי 15-18פנס אחורי שמ

AL131HY05- 'חליפי680.02לאיונדאי טוסון ש' 05-10פנס אחורי שמ

AL131KI17-20 פנס ראשי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי1,456.02כן

AL131OP16 - חליפי1,436.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס ראשי ימין

AL133BM16 - חליפי8,600.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי שמאל לד

AL134FO-11 (בכנף) חליפי456.02לאפורד אדג' ש' 09-14פנס צד קדמי ימין

AL134MA12-ש' 12-16פח משקפיים קד' שמאל CX-5 חליפי165כןמאזדה

AL135RE11- '5פנס ערפל אח' שמD 11-13  חליפי186.02לארנו קליאו

AL13BU06-09 'חליפי836.02לאביואיק לה קרוס ש' 06-09פנס אחורי ימ

AL140FIV 15 - 3פנס ערפל קדמי ימיןD 08-20 500 חליפי456.02לאפיאט

AL141TO07- חליפי1,706.02לאטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס ראשי ימין

AL142FI10 - חליפי836.02לאפיאט פונטו ש' איוו 10-16פנס ראשי ימין

AL142VW11- חליפי1,306.02כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס ראשי ימין

AL143RE07-  5פנס ראשי שמאלD 07-10  חליפי1,068.02לארנו קליאו

AL143VW11- חליפי1,306.02כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס ראשי שמאל

AL144VW2XH7 10-13 5פנס ראשי ימיןD 10-17 'חליפי856.02כןפולקסווגן פולו ש

AL145VW2XH7 10-13 5פנס ראשי שמאלD 10-17 'חליפי856.02לאפולקסווגן פולו ש

AL146RE11- 'חליפי640.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי שמ

AL147RE11- 'חליפי640.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי ימ

AL147SZ4D 08-11 '4/5פנס אחורי ימD 08-14 'ש SX4  חליפי1,306.02לאסוזוקי

AL147TO4D -09 'חליפי786.02לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי ימ

AL148RE3D,5D,CW -10-(ניקל) 3/5פנס ראשי ימיןD/CW 10-16 'חליפי1,206.02לארנו מגאן ש

AL148TO4D -09 'חליפי842לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס אחורי שמ

99110DB00022 - מקורי9,846.70לאקאיה נירו פלוס - 22חיישן רדאר קדמי

178800T07013 - מקורי221לאטויוטה קורולה ש' 13-18צינור אוויר

מקורי246.05לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18חיישן סולר - 982152368009

V04E121605E18 - מקורי99כןסקודה סופרב ש' 15-22רצועת משאבת מים

3773554P1115 - מקורי421.7כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22חיישן חניה קדמי צדדי

V6C0199851P13 - מקורי603לאסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת גיר תחתונה

25380S104019 - מקורי3,922.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מאוורר מנוע



V04E906262EB17 - מקורי1,042.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן למבדה

מקורי413לאטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת מנוע אחורית - 123713714213

51712C570019 - מקורי579לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי441לאטויוטה קורולה ש' 13-18זרוע שמאל לגשר תחתון - 511080201013

מקורי774.4לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אגן שמן גיר - 452802630116

DA6A33251A15 - 4צלחת בלם קדמיD/5D 15-21 'מקורי358.23לאמאזדה 2 ש

3394386R0319 - מקורי5,841.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22חיישן רדאר קדמי

V5WA907572A20 - מקורי3,267.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן רדאר קדמי

מקורי366.51כןטויוטה פריוס ש' 16-20חיישן ABS קדמי שמאל - 895164712016

V5Q0615601B20 - מקורי391כןסקודה אוקטביה ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

58302C8A3015 - רפידות בלם אחוריi20 15-20 מקורי306לאיונדאי

V05L11561120 - מקורי102כןסקודה אוקטביה ש' - 20מדיד שמן מנוע

1370078K0006 - מקורי2,096.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15בית פילטר אוויר מושלם

תפוח משולש ימין - 433303958599

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

מקורי723.7לא02

V5Q0412331F20 - מקורי284כןסקודה אוקטביה ש' - 20כרית בולם זעזועים

מקורי3,709.40לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנגנון חלון קדמי ימין - 698100279119

149502437R17 - 5מיכל אווירD 13-19  מקורי781.54לארנו קליאו

3915177R0019 - מקורי261.3כןסוזוקי ג'ימני ש' - 19מתז לפנס ראשי ימין

V5Q0122051CT17 - מקורי924כןסקודה אוקטביה ש' 17-19צינור מים לרדיאטור

KDY04604012 - ש' 12-16מתג ביטול הילוך שיוט CX-5 מקורי505.88כןמאזדה

517124H50008 -  צלחת בלם קדמיתi800 08-21 מקורי649לאיונדאי

מקורי2,242.16לאשברולט סילברדו 13-19חיישן חניה - 8415394615

V5QA199555C17 - מקורי547לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת מנוע

V65882756620 - מקורי2,714.00כןסקודה קאמיק - 20מתג פתיחת דלת תא מטען

56820L100020 - 'מקורי369לאיונדאי סונטה ש' - 20תפוח הגה קד' שמ

V5E691948520 - מקורי53כןסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי

214816703R13 - מקורי727.48לארנו קפצ'ור ש'  13-22כ.+מאוורר מושלם למצנן מים

BCKC50A20B4D 19 - 4/5מוביל אוויר קדמי תחתוןD -19 'מקורי199.7לאמאזדה 3 ש

29134G520019 - מקורי110לאקאיה נירו 16-23מוביל אוויר קדמי ימין

532860H10015 - מקורי491.59כןטויוטה אייגו ש' 15-21כונס אויר שמאל

532880D18014 - מקורי420.73כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמאל למצנן מים

29136H600019-20 מקורי84כןיונדאי אקסנט 19-22מוביל אוויר קדמי שמאל

144614EJ0A17 - מקורי1,367.82לאניסאן קשקאי ש' 14-20אינטרקולר

214106LB0B20 - מקורי3,909.76לאניסאן סנטרה ש' - 20מצנן מים

214104966R14 - מקורי2,936.10לארנו טראפיק ש' 14-22מצנן מים

144962019R14 - מקורי3,562.99לארנו טראפיק ש' 14-22אינטרקולר

V2Q0121253D18 - מקורי2,551.00כןסיאט ארונה ש' - 18מצנן מים

29150F150016 - מקורי399.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר תחתון

215586371R17 - 4 ש' 17-23כונס אוויר ימיןD מקורי113.66כןרנו גרנד קופה

167110L18015 - (דיזל) מקורי1,407.18כןטויוטה היילקס ש' 15-21כונס אויר למצנן מים

25310G625017-20 מצנן מים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,038.30לא

253104H50013 - מצנן מיםi800 08-21 מקורי2,128.00לאיונדאי

מקורי4,618.00לאפיג'ו 5008 17-21אינטרקולר - 967562798017

21559HV30A17 - מקורי363.12לאניסאן קשקאי ש' 14-20כונס למצנן שמאל

1640036080V 13-15 ש' 13-18מצנן מים RAV-4 מקורי4,525.54לאטויוטה

B00076528015 - מקורי1,288.08לאפיג'ו 108 ש' 15-20מצנן מים

29136K700020 - ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאל i10 מקורי260כןיונדאי

29135C500015 - מקורי419.4כןקאיה סורנטו ש' 15-20כונס אויר עליון למנצן

628201KE0A(ח) מקורי289.06כןניסאן ג'וק 10-14כונס אויר עליון 10

מקורי402.63לאפיג'ו 3008 17-21סט מסיטי אוויר עליון - 982868318017



214106910R22 - 4 ש' 17-23מצנן מיםD מקורי2,938.16לארנו גרנד קופה

29135C560018 - מקורי239.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20כונס למצנן שמאל

29135F150016 - מקורי238.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר עליון

165920T15019 - 4מוביל אוויר תחתוןD 19 - 'מקורי502.9לאטויוטה קורולה ש

29135C550015 - מקורי476.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20כונס אויר עליון

25350H805019 - מקורי493כןיונדאי אקסנט 19-22כונס אויר

16400K0050(HYBRID) 20 - מקורי1,967.00לאטויוטה יאריס ש' - 20מצנן מים

16711K005020 - מקורי1,184.46כןטויוטה יאריס ש' - 20כונס אויר למצנן

16363K003020 - מקורי1,550.51כןטויוטה יאריס ש' - 20מנוע מאוור

253802W55116 - מקורי2,192.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18מאוורר מושלם

71503H9C005D- 17  '5כנף אח' שמD/4D 17-22 'מקורי5,896.00כןקאיה ריו ש

86821G550019 - מקורי1,277.80כןקאיה נירו 16-23בטנה לכנף אח' שמאל

V8P0810171H(ח) ש' 09-11בטנה לכנף אח' ימין -09 A3 מקורי697כןאודי

B5J6810972(ח) מקורי227כןסקודה פביה ש' 08-14בטנה לכנף אח' ימין -08

86823G2000

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק קדמי) 

מקורי492כןיונדאי איוניק ש' 16-1816-20

מקורי314לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בטנה לכנף אח' ימין - 525914210019

71504H6C0019 - 'מקורי3,443.00לאיונדאי אקסנט 19-22כנף אח' ימ

5259102400SW 19 - (קטנה) 5בטנה לכנף אח' ימיןD/SW 19 - 'מקורי581כןטויוטה קורולה ש

מקורי496.14כןרנו קליאו  5D 11-13בטנה לכנף אח' ימין -820078118711

1MP34RXFAI14 - 'מקורי1,718.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי291.61לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19כבל דלתית מילוי דלק - 770350262019

86841C150018 - מקורי130לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן בוץ אחורי שמאל

מגן בוץ אחורי שמאל - 766266033014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי569.6לא21

8529SJ08- מקורי384.1כןפיג'ו 207 ש' 08-12בטנה לכנף אח' שמאל

81550D700015 - מקורי428לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנעול חשמלי לדלתית מיכל דלק

86821H840018 - מקורי415.6לאקאיה סטוניק - 18בטנה לכנף אח' שמאל

87741G6700

 X) 20 - 'פס קישוט לכנף אח' שמ

(LINE

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3לא

7.51E+35

פס קישוט לכנף אח' שמ' (חלק אחורי) -

מקורי522.64כןטויוטה היילנדר - 21 21

85890G2200T9Y16 - מקורי501לאיונדאי איוניק ש' 16-20ריפוד בית גלגל אחורי שמאל

71504G6C20(X LINE) 20 - 'כנף אח' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי5,632.90כן

מקורי1,203.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לכנף אח' שמ' -73549168607

8525LW(ח) מקורי5,193.12לאפג'ו 308 08-13כנף אח' שמ' 08-10

656320D05114 - מקורי340.33לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגן בוץ אחורי שמאל

86822J900018 - מקורי996לאיונדאי קונה ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

מקורי1,061.15כןטויוטה קאמרי ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין - 656373308018

97535G200016 - מקורי205כןיונדאי איוניק ש' 16-20תריס איוורור בכנף אחורית ימין

71503A8C60מקורי8,193.60לאקאיה אופטימה ש' 16-20כנף אח' שמ' - 18 היברידי

V8K0810172C(ח) ש' 08-15בטנה לכנף אח' ימין -09 A4 מקורי667כןאודי

מקורי2,403.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף אח' ימ' 616014715016-18

86822K700020 - ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין i10 מקורי201כןיונדאי

616020D52021 - 'מקורי6,070.33כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כנף אח' שמ

G81011HBMB-11 'מקורי2,714.07לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כנף אח' שמ

656380F011(ח) מקורי513.87כןטויוטה וורסו 09-12בטנה לכנף אח' שמאל 09-11

71550D900016 - מקורי669.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פח משקף אח' שמאל



71560D900016 - מקורי669.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פח משקף אח' ימין

98620D310015-18 'מקורי523כןיונדאי טוסון ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

98620F210016- 'מקורי303כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מיכל למתיז מים שמשה קד

98620A711016 - 'מקורי284לאקאיה פורטה 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי882.01לאפורד פיאסטה ש' 09-12מיכל למתיז מים שמשה קד' -176430009

98620C800015-18 'מיכל למתיז מים שמשה קדi20 15-20 מקורי291לאיונדאי

69100J750020 - מקורי4,853.40לאקאיה אקס סיד - 20פח אחורי

69100G250016 - מקורי2,499.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פח אחורי פנימי

98620H800018 - 'מקורי313.8לאקאיה סטוניק - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

AQ108VW17 - 'חליפי771.8כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ10AU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' ימ Q7 חליפי1,268.20כןאודי

AQ12BM11 - 'חליפי655.45כןמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22קשת לכנף אח' ימ

AQ147MI15- חליפי836.8כןמיצובישי טרייטון 15-19בטנה לכנף אחורי שמאל

AQ148TO16 - 'ש' 13-18קשת לכנף אח' ימ RAV-4 חליפי1,218.99כןטויוטה

AQ21PE20 - 'חליפי1,649.82כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ23RE20 - 'חליפי784.9כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ24TO12- 'חליפי1,816.73כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ2DG12 - 'חליפי2,651.31כןדודג' ראם 12-19קשת לכנף אח' שמ

AQ4MG

פס קישוט לכנף אח' ימ' (על הדלת) - 

חליפי128.18כןאם ג'י EHS ש' - 2121

AQ5MA04-08 4בטנה לכנף אח' ימיןD 04-09 'חליפי350כןמאזדה 3 ש

AQ94FI07 - 'חליפי534.95כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ9AU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' שמ Q7 חליפי1,268.20כןאודי

715042TC00(ח) מקורי4,326.10לאקאיה אופטימה ש' 12-15כנף אח' ימ' -12

V565809601C17 - 'מקורי5,921.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22כנף אח' שמ

BHN950350C5D 13- 4/5מגן בוץ אחורי שמאלD 13-18 'מקורי221.35לאמאזדה 3 ש

868212T200(ח) מקורי823כןקאיה אופטימה ש' 12-15בטנה לכנף אח' שמאל -12

V657075101

מגן בוץ אחורי ימין = שמאל - 20 

מקורי125לאסקודה סקאלה - 19(ספורט)

V6V607510115 - מקורי80לאסקודה פביה ש' 15-21מגן בוץ אחורי ימין + שמאל

V5E6809602C20 - 'מקורי3,395.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20כנף אח' ימ

מקורי436.66לאאם ג'י EHS ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל - 1065263521

מקורי292.62כןאופל אינסיגניה 11-16בטנה לכנף אח' ימין -11 (ח)13312913

104589000E

פס קישוט לכנף אח' שמ' (על הדלת) - 

מקורי98.28לאטסלה מודל X ש' - 2121

DL3351920A15- 4תריס לכנף אחוריD/5D 15-21 'מקורי135.58כןמאזדה 2 ש

97761G529016 - מקורי1,019.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור גז למזגן

95720H810018 - מקורי1,027.50כןקאיה סטוניק - 18חיישן מרחק אחורי

410606808R20 - מקורי569.86לארנו גרנד סניק ש' - 20סט רפידות בלם קדמי

V04E145875F15 - מקורי215לאסקודה פביה ש' 15-21מוביל צינור

V5Q0129607BD21 - מקורי1,593.00לאסיאט ארונה ש' - 18בית פילטר אוויר

885150K58015 - מקורי1,249.67כןטויוטה היילקס ש' 15-21שסתום התפשטות

Z60118861B13 - 4/5חיישן חמצןD 13-18 'מקורי428.28לאמאזדה 3 ש

95720J7000WD19 - 5/סטיישן ש' - 19חיישן מרחק אחוריD מקורי934.3כןקאיה סיד

D85216LB0A20 - 'מקורי789.35לאניסאן סנטרה ש' - 20סט זרוע הגה שמ'=ימ

172027799R17 - 4 ש' 17-23משאבת דלק + מצוףD מקורי1,685.64לארנו גרנד קופה

V05C115611D21 - מקורי92לאסיאט ארונה ש' - 18מדיד שמן מנוע

V04E133036A17 - מקורי21כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת הזרקת דלק

V5WA199262A17 - מקורי755לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת מנוע לגיר

GMK667UC15119 - מקורי275.96כןמאזדה 6  ש' - 19חיישן חניה אחורי

432063SC0B17 - מקורי318.44לאניסאן סנטרה ש' 17-19צלחת בלם אחורי



V5QF129607D20 - מקורי2,297.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בית פילטר אוויר

מקורי928.99לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18חיישן ABS קדמי שמאל - 895431208013

7801A09205 - מקורי1,117.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11מנוע ליחידת חימום

מקורי261.06כןפיג'ו 3008 17-21תושבת עליונה לאינטרקולר - 980377918017

284425707R13 - מקורי1,022.71כןרנו קפצ'ור ש'  13-22חיישן רוורס אחורי

V5Q0129607AQ20 - מקורי2,500.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23בית פילטר אוויר

AT11FO11- (5 דלתות) פס קישוט עליון למטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWחליפי250כן

AT142MI18 - חליפי5,458.60כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען

AT33RE13- 5פס קישוט למטעןD 13-19  חליפי806.02לארנו קליאו

AT7CV08- חליפי2,050.02כןשברולט קרוז 08-20מכסה תא מטען

KB7W50810P6417 - ש' 17-22פס קישוט עליון למטען לבן CX-5 מקורי1,499.25לאמאזדה

692003Z310(ח) מכסה תא מטען -12CW/4D i40 12-15  מקורי4,564.00כןיונדאי

מקורי8,888.21לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18דלת תא מטען עם מצלמה 670054246113-15

859103W000WK(ח) מקורי1,859.20לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מדף אחורי -13

מקורי47.04לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כיסוי גג אחורי -755963503013

BCKD51960G(ח) 5D 19 - 4/5ספוילר עליון למטעןD -19 'מקורי2,816.36לאמאזדה 3 ש

903721954R13- 5פס קישוט למטען ניקלD 13-19  מקורי488.1לארנו קליאו

90502AV70Bמקורי860.13לאניסאן קשקאי ש' 08-14מנעול דלת תא מטען -08 5מקומות

73700C800015-18 דלת תא מטעןi20 15-20 מקורי6,084.00כןיונדאי

AL149CV17-21 'חליפי3,960.02לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי ימ

AL149RE

פנס ראשי שמאל (ניקל)-10- 

3D,5D,CW3/5D/CW 10-16 'חליפי1,206.02לארנו מגאן ש

AL150CV09 - (בכנף)חליפי68.02לאשברולט קרוז 08-20פנס צד קדמי ימין

AL152KI09-11 חליפי1,186.02לאקאיה ריו ש' 07-12פנס ראשי ימין

AL156VWGTI 09 - 'חליפי596.02לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פנס אחורי ימ

AL157RE10 - חליפי348.02לארנו סניק ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL158RE10 - חליפי368.02לארנו סניק ש' 10-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL160CV20 - חליפי1,860.02לאשברולט סילברדו - 20פנס ערפל קדמי שמאל

AL160HY18 - ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 חליפי1,860.02לאיונדאי אקסנט

AL162KI18 - חליפי2,286.02כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

AL164HY18-20 חליפי3,146.02כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אור יום לד שמאל

AL164RE17 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD 13-19  חליפי436.02לארנו קליאו

AL164TO10-חליפי836.02לאטויוטה יאריס ש' 07-11פנס ראשי שמאל

AL165TO07-08-חליפי1,706.02כןטויוטה קאמרי ש' 07-11פנס ראשי שמאל

AL16CV03-05 (במגן) 'פנס איתות ימ' קד

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

חליפי220.02לא5

AL171RECW 17 - 5פנס ראשי ימיןD 13-19  חליפי1,156.02כןרנו קליאו

AL176CI17 - ש' 17-21פנס ראשי ימין C-3 חליפי1,906.02לאסיטרואן

AL177AU17-20 'ש' 17-22פנס אחורי שמ Q5 חליפי3,560.02לאאודי

AL177CV17 - חליפי836.02לאשברולט טראקס ש' 17-18בולם דלת תא מטען

AL179CI18 - 'חליפי906.02לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס אחורי ימ

AL17BU10-11 חליפי4,168.53לאביואיק לה קרוס ש' 10-15פנס ראשי שמאל

AL181RE14 - חליפי906.02לארנו קנגו 09-18פנס ראשי שמאל מושחר

AL182CV17 - 'חליפי1,860.02לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ

AL183FO15 - פנס ערפל קדמי שמאל

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

חליפי520.02כן19

AL188CV21 - חליפי806.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי ימין

AL18CV07- פנס ראשי שמאל

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dחליפי1,106.02לא

AL18IS99-חליפי496.02לאאיסוזו טרופר ש' 99-02פנס אחורי שמ' במגן

AL190BM13 - ש' 13-21מחזיר אור במגן אחורי ימין X3 חליפי236.02לאב.מ.וו



AL191VW92-96 'חליפי68.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 92-96פנס איתות קד' שמ

AL192VW17 - חליפי1,206.02לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' חיצוני

AL195HY2X4 18-20 חליפי5,306.02לאיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי שמאל

AL197TO17 - מחזיר אור במגן אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי186.02לא22

AL198BM14 - ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל לד X5 חליפי960לאב.מ.וו

AL198CI10- ש' 10-13פנס ראשי שמאל C-1 חליפי906.02לאסיטרואן

מקורי182.15לאשברולט טראקס ש' 13-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -9518224713

V44495564709-  מקורי59כןפולקסווגן גולף ש' 09-13גומי למיכל מתיז

691001R30011- ש' 11-18פח אחורי פנימי i25 מקורי1,089.00כןיונדאי אקסנט

986202V00011- 'מקורי263כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי764.84כןפיג'ו 3008 17-21מיכל למתיז מים שמשה קד' - 981563738017

V6C0955453H14- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

פולקסווגן גולף ספורט ואן 14-

מקורי891כן17

מקורי1,404.00כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06פח אחורי -4D 03 (ח)6910025350

289131306R

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי173.04לארנו גרנד קופה 4D ש' 1717-23

852487639R14-  מקורי995.68לארנו קליאו סטיישן 14-18פח אחורי פנימי

V5G6863459K82V13 - מקורי528לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כיסוי נוי לפח אחורי

981103W000

מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד' -13 

מקורי1,056.50כןקאיה ספורטג' ש' 13-15(ח)

985202M50013- 'מקורי77.6לאקאיה פורטה 13-18חיישן מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי463.52לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12מיכל למתיז מים שמשה קד' 898057609007-09

659103U000(ח) מקורי3,945.40לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פח אחורי -15

857703X000RY11-ש' 11-15כיסוי נוי לפח אחורי i35 מקורי270לאיונדאי אלנטרה

98620B960014-16 'ש' 14-19מיכל למתיז מים שמשה קד i10 מקורי582כןיונדאי

98620A210016 - '5/סטיישן ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קדD מקורי596.9כןקאיה סיד

DF7170750A(ח) 5D  07-11 5פח אחורי פנימיD 07-14 'מקורי804.76כןמאזדה 2 ש

98620A601013- 'מיכל למתיז מים שמשה קד

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי394כן/סטישין

85770A2500WK13 - 5/סטיישן ש' 13-18כיסוי נוי לפח אחוריD מקורי449.7לאקאיה סיד

CG1570750B10- מקורי1,280.87לאמאזדה 5 ש' 10-18פח אחורי מושלם

985102J50012- 'מנוע מיכל למתיז מים שמשה קדi20 12-15 מקורי357כןיונדאי

6431D497- 'מקורי675.79כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03מיכל למתיז מים שמשה קד

691001M01009- מקורי1,523.60כןקאיה פורטה 09-12פח אחורי פנימי

98620A951015- 'מקורי119.6לאקאיה קרניבל ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

69100H840018 - מקורי2,231.10כןקאיה סטוניק - 18פח אחורי

71550G500016 - מקורי460.8לאקאיה נירו 16-23פח משקף אח' שמאל

DN5667480A(ח) '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 10-14 'מקורי271.62כןמאזדה 2 ש

96543076

מיכל למתיז מים שמשה קד' + 2 

מנועים 5D 03-08 (ח)

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי266.64כן5

69100F2000(ח) מקורי693כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פח אחורי פנימי  -16

69100H92004D - 17 5פח אחוריD/4D 17-22 'מקורי2,455.20כןקאיה ריו ש

71560G600017 - פח משקף אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי549.7כן

מקורי1,273.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בית מיסב קדמי ימין - 432113313019

V3B0955665C

צינור מחבר למיכל מתיז מים לשמשה - 

מקורי62לאסקודה ראפיד ש' 1313-18



93490F221516 - מקורי627כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18סליל כרת אוויר

177520T06017 - צינור כניסת אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי164לא22

83403C401020 - ש' - 20מנגנון חלון אחורי שמאל i10 מקורי393לאיונדאי

215102B04019 - מקורי289לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20אגן שמן מנוע

V5Q0615301G15 - מקורי660לאסקודה סופרב ש' 15-22צלחת בלם קדמי

מקורי575.34לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19טרמוסטט - 909160314419

111400116R15 - מקורי249.07לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מדיד שמן

מקורי412.7לאשברולט ספארק 15-18ערכת רפידות בלם קדמי - 4243933915

G92DH1205019 - 4מסנן אווירD 19 - 'מקורי95לאטויוטה קורולה ש

V04C103170H13 - מקורי1,891.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מחזיר שמן

89516K0030(רגיל) אחורי ימין - 20 ABS מקורי445.59כןטויוטה יאריס ש' - 20חיישן

91920G530016 - אחורי שמאל ABS מקורי318.6כןקאיה נירו 16-23חיישן

PE0110400C13 - אגן שמן מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי454.47כן18

51715H640019 - מקורי1,099.00לאיונדאי אקסנט 19-22בית בולם (יד סרן) קדמית שמאל

4333009631

תפוח תחתון למשולש קדמי ימין = 

מקורי296.4לאטויוטה קורולה ש' 13-18שמאל - 13

V56590769917 - מקורי60כןסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת רדאר קדמי

273012B12018 - מקורי323לאיונדאי קונה ש' - 18סליל הצתה

56825D700015 - 'מקורי226כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפוח הגה קד' ימ

284384EA0A14 - מקורי639.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן חניה קדמי = אחורי

מקורי288.59כןפיג'ו 301 ש' 13-18נגד מהירות - 13 (ח)9827870080

144633286R09 - מקורי2,176.09לארנו קנגו 09-18צינור כניסה לטורבו

77641F409019 - 5מגן למיכל דלקD/SW 19 - 'מקורי1,593.87לאטויוטה קורולה ש

V5WA91533120 - מקורי398לאסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת מצבר

V6C050005115 - מקורי4,998.00לאסקודה פביה ש' 15-21סרן אחורי

843070D25017 - מקורי1,683.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19סליל כרית אוויר

V5Q0959801C20 - מקורי1,033.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מנוע מנגנון חלון קדמי שמאל

V5Q09191339B915 - מקורי7לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23אטם לחיישן חניה קדמי

8917002N7019 - 4מחשב כריות אווירD 19 - 'מקורי7,810.83כןטויוטה קורולה ש

435120D26014 - מקורי321.13לאטויוטה יאריס ש' 14-19צלחת בלם קדמי

V5Q1819021H17 - מקורי1,370.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מאוורר פנימי למזגן

28533HV02A14 - מקורי167.9כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לחיישן חניה קדמי שמאל

V2G094910119 - ש' - 19פנס איתות למראה שמאל A1 מקורי209לאאודי

34150T7AJ3119 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ HRV מקורי1,827.79לאהונדה

מקורי45,074.48לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס ראשי שמאל - 6311985042519

YQ0072108021 - איירקרוס - 18פנס ראשי ימין C3 מקורי3,009.50כןסיטרואן

YQ0072098021 - איירקרוס - 18פנס ראשי שמאל C3 מקורי2,923.17כןסיטרואן

V5FA949102A21 - מקורי189כןקופרה פורמנטור - 21פנס איתות למראה ימין

V5E1941016E17 - מקורי4,224.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ראשי ימין לד

260100156R1.5 15-17 מקורי1,199.41כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

92409L1000

פנס אור בלימה מרכזי דלת תא מטען - 

מקורי1,047.00לאיונדאי סונטה ש' - 2020

V3V1941016C20 - מקורי3,250.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס ראשי ימין

92401S160021 - 'מקורי2,975.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ

V4G5945096E16 - 'ש' 12-17פנס אחורי ימ A6 מקורי2,668.00לאאודי

מקורי2,078.46לאאופל אינסיגניה 17-18פנס אחורי שמ' לד - 1346019717

V8W094177316 - ש' 16-19פנס ראשי שמאל לד A4 מקורי12,374.00לאאודי

92406S161021 - 'מקורי3,200.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח' ימ



9833480680

פנס תאורת דרך שמ' קד' (במגן) - 20 

(FEEL PACK)17-21 'ש C-3 מקורי1,833.52לאסיטרואן

מקורי812.36לאאופל קורסה ש' 15-19פנס ערפל קדמי ימין - 1325362615

V5NA945096DV 17 - 'מקורי1,362.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס אחורי ימ

V81A94101121 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל Q2 מקורי5,814.00כןאודי

92404S160021 - 'מקורי2,915.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

V57A945702

 ,AMBITION) 18 - 'פנס ערפל אח' ימ

(STYLE18-21 מקורי105לאסקודה קארוק

V3G594302120 - 'מקורי164לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס לוח זיהוי אח

מקורי2,593.14כןשברולט מאליבו ש' 16-19פנס אחורי שמ' פנ' - 8413099616

92101S811021 - מקורי7,595.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס ראשי שמאל

815910D050(הייבריד) מקורי1,112.48כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ערפל אח' שמ' 12-13

V4KE94912719 - מקורי275לאאודי אי-טרון - 19פנס איתות למראה שמאל

מקורי184.37לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 9599497413

V6V694510518 - מקורי62כןסקודה פביה ש' 15-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי1,421.85לאשברולט ספארק 11-15פנס ראשי ימין 9522689211-12

234225405D 13 - 'מקורי1,621.16לאאופל אינסיגניה 11-16פנס אחורי ימ

V6V1941016D18-19 מקורי1,746.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין

92207S801021 - מקורי6,218.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס תאורת יום שמאל קדמי

מקורי373.38לארנו קנגו 09-18פנס בלימה אחורי עליון - 820043949809

87742K2000CA20 - 'מקורי482כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

71504R0C0021 - 'מקורי8,933.90לאקאיה קרניבל ש' - 21כנף אח' ימ

מקורי7,880.34לאאופל מוקה ש' - 21כנף אח' ימ' - 167940148021

B3T0819465A08- 'מקורי201לאסקודה פביה ש' 08-14תריס אוורר כנף אח

71503L5C0020 - 'מקורי8,999.00לאיונדאי סונטה ש' - 20כנף אח' שמ

מקורי1,899.86לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22קשת לכנף אחורי ימין - 756051601022

773500H05022 - ש' - 22דלתית מיכל דלק X מקורי715.2לאטויוטה אייגו

69511R200022 - מקורי680.6לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלתית מיכל דלק

מקורי10,862.56לאטויוטה BZ4X ש' - 22כנף אח' שמ' - 616024216022

6.56E+7521 - מקורי833.11לאטויוטה היילנדר - 21בטנה לכנף אח' שמאל

868211G000(ח) 4D 07- מקורי158.1כןקאיה ריו ש' 07-12בטנה לכנף אח' שמאל

V3AA810972B11- מקורי548כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15(ח) בטנה לכנף אח' ימין

71504S1C1021 - 'מקורי7,646.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21כנף אח' ימ

7552180G00(ח) מקורי214.1כןסוזוקי אגניס ש' 01-06בטנה לכנף אח' ימין 01-06

71504S8C0121 - 'מקורי8,512.00כןיונדאי פאליסייד - 21כנף אח' ימ

87742S8000CA21 - 'מקורי278לאיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

87741S8000CA21 - 'מקורי278כןיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

69511S800021 - מקורי263כןיונדאי פאליסייד - 21דלתית מיכל דלק

86821H650021 - מקורי483לאיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' שמאל

1517C1(ח) ש' 05-10דלתית מיכל דלק -05  C-4 מקורי247.54כןסיטרואן

V3AE809857GRU(ח) מקורי765כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15דלתית מיכל דלק -11

1MP35RXFAI11 - 'מקורי1,718.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13קשת לכנף אח' שמ

76749EM00A(ח) 5D 08- 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD 08-11 'מקורי261.32כןניסאן טידה ש

71503N7C0021 - 'מקורי9,062.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף אח' שמ

71504K4C00(חשמלי) מקורי5,938.00לאיונדאי קונה ש' - 18כנף אח' ימ' - 21

מקורי79.31כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17תריס אוורור בכנף אח' שמ' -1350234811

מקורי592.55לאאופל מוקה 14-16קשת לכנף אח' שמ' - 9453271214

8525RL10- 'מקורי5,147.90לאפיג'ו 3008 10-16כנף אח' שמ

V6F080983717 - 'מקורי4,676.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22כנף אח' שמ

86826AA00021 - מקורי821כןיונדאי אלנטרה ש' - 21בטנה לכנף אחורי ימין חלק אחורי



97535AA00021 - מקורי232לאיונדאי אלנטרה ש' - 21תריס לכנף אחורי ימין

V8U08538174U812-'ש' 11-18קשת  לכנף אח' שמ Q3 מקורי1,023.00לאאודי

מקורי3,855.00כןפיאט 500X ש' 15-18כנף אחורית ימין -15 (ח)52027707

69510Q040022 - מקורי880לאיונדאי באיון ש' - 22דלתית מיכל דלק

V565809909A21 - מקורי165לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלתית מיכל דלק

B4YA7040X(ח) 4/5פינה תחתונה לכנף אח ימין -13D 13-18 'מקורי965.87כןמאזדה 3 ש

788307966R17 - 5דלתית מיכל דלקD 13-19  מקורי280.7כןרנו קליאו

17463944D+CW 11- דלתית מיכל דלק

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי742.17לא

715041Y3C0(ח) 3D 13- '3כנף אח' ימD 13-16 מקורי5,401.40לאקאיה פיקנטו

DBYA7141X4D 15- 4כנף אחורית שמאלD/5D 15-21 'מקורי2,574.70לאמאזדה 2 ש

5370B810

בטנה לכנף אחורי ימין (חלק אחורי) - 

18

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי433לא21

587460K13015 - מקורי487.72לאטויוטה היילקס ש' 15-21מדבקה לדופן אחורי שמאל

V7P6854819B9B911 - 'מקורי2,211.00לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17קשת לכנף אח' שמ

C51350341A(ח) מקורי102.16כןמאזדה 5 ש' 10-18בטנה לכנף אח' ימין - 10

788171KA0A10-11 מקורי139.79לאניסאן ג'וק 10-14בטנה לכנף אח' שמאל

695102K000(ח) מקורי369.8כןקאיה סול ש' 10-11דלתית מיכל דלק -10

760305041R19 - 'מקורי6,134.49כןרנו קדג'אר 16-20כנף אח' ימ

מגן בוץ אחורי שמאל - 766266034014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי569.6כן21

V5NA854819J9B917 - 'מקורי908לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ

2116517SW/4D 20 - 4 ש' - 20תריס לכנף אחוריD/5/SW מקורי115.96לאפורד פוקוס

868243X00011-13 (קדמי) ש' 11-15בטנה לכנף אח' ימין i35 מקורי49כןיונדאי אלנטרה

86822B200014- מקורי831.5לאקאיה סול ש' 14-18בטנה לכנף אח' ימין

מגן בוץ אחורי ימין - 766256034014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי569.6לא21

868233X00011-13 (קדמי) ש' 11-15בטנה לכנף אח' שמאל i35 מקורי145לאיונדאי אלנטרה

695101H00010-12 5/סטיישן ש' 10-12דלתית מיכל דלקD מקורי369.8לאקאיה סיד

788137407R15 - 'מקורי1,199.48לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף אח' שמ

G8830EY1MA(ח) (7 מקומות) מקורי153.81כןניסאן קשקאי ש' 08-14דלתית מיכל דלק -08

KB7W561H1A(ח) ש' 17-22בטנה לכנף אח' ימין - 17 CX-5 מקורי287.89כןמאזדה

788A20700R20 - 'מקורי1,028.82לארנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט לכנף אח' ימ

71503J7C10CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19כנף אח' שמD מקורי6,498.30לאקאיה סיד

KB7W561J1A17 - ש' 17-22בטנה לכנף אח' שמאל CX-5 מקורי305.36כןמאזדה

86841B900014-16 ש' 14-19מגן בוץ אחורי ימין i10 מקורי118.65לאיונדאי

715042PC00(ח) מקורי4,096.80לאקאיה סורנטו ש' 10-12כנף אח' ימ' 10-11

8547J5(ח) מקורי134.05כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט לכנף אח' שמ' 99-07

868223X70014- (אחורי) ש' 11-15בטנה לכנף אח' ימין i35 מקורי292כןיונדאי אלנטרה

5940A53120 - מקורי370כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22דלתית מיכל דלק

628231KA1A(ח) מקורי270.61כןניסאן ג'וק 10-14כונס אויר שמאל -10

163630G05117 - מקורי2,223.61כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר

25310Q030021 - מצנן מיםi20 - 21 מקורי3,296.00לאיונדאי

29136Q530020 - מקורי79.2כןקאיה סלטוס ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

25310H8180V 18-20 מקורי2,814.90לאקאיה סטוניק - 18מצנן מים

מקורי3,223.93כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מצנן מים - 225857220

V1KM959455E(ח) מקורי1,498.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מאוורר מנוע שמ' -11

מקורי3,267.00לאאיווקו  דיילי 15-18מצנן מים - 580126463515

25310N762021 - מקורי2,878.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מצנן מים



1640025141E MOTION - 22 ש' - 19מצנן מים RAV-4 מקורי4,422.63כןטויוטה

29135N760021 - מקורי423כןיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר קדמי עליון

V5Q0121251ET12 - מקורי973לאסיאט לאון ש' 12-19מצנן מים

164100Q04122 - ש' - 22מצנן מים X מקורי1,300.00לאטויוטה אייגו

865741W70015 - 5מוביל אוויר ימיןD 12-16 'מקורי163.6לאקאיה ריו ש

97606CZ000(EXECUTIVE) 21 - מקורי3,851.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מצנן מים

מקורי3,698.69לאשברולט טראקס ש' 17-18מאוורר מנוע - 9530135817

V575121329A16 - מקורי527לאסיאט אטקה ש' 16-21כונס אויר עליון

214100052R(ח) מקורי3,542.47כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מצנן מים -13

73233XC01A20 - מקורי85לאסובארו איבולטיס - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

215542358R12- מקורי1,396.14כןרנו קנגו 09-18כונס מרכזי למצנן מים

V8W0121251KV 16 - ש' 16-19מצנן מים A4 מקורי1,530.00לאאודי

מקורי1,354.11לאפורד פיאסטה ש' 13-18מצנן מים - 177287413

מקורי2,594.82לאאופל אסטרה ש' 16-19מצנן מים - 3905516216

V1T0805971(ח) מקורי383כןסקודה ראפיד ש' 13-18כונס אויר -13

מקורי5,109.62כןשברולט ספארק 15-18מצנן מים - 4234901815

D265042.0 15 - מקורי6,286.25לאפורד אדג' ש' 15-18מצנן מים

V575121292A16 - מקורי185לאסיאט אטקה ש' 16-21כיסוי תחתון למצנן מים

V83A12128319 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי שמאל Q3 מקורי349לאאודי

מקורי232.15כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18כונס אויר שמאל - 13 (ח)13402362

214100068R(ח) 5D 13- (דיזל) 3/5מצנן מיםD/CW 10-16 'מקורי1,967.92לארנו מגאן ש

253331M000(ח) מקורי67.2כןקאיה פורטה 09-12תומכים למצנן מים -09

167110L05012- מקורי812.05כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כונס אויר כפול מושלם

39074651V 16 - מקורי4,576.42לאאופל אסטרה ש' 16-19מצנן מים

V8W0145805AD16 - ש' 16-19אינטרקולר A4 מקורי1,075.27לאאודי

V5K0121251S16 - מקורי1,955.44לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מצנן מים

מקורי1,164.00לאפיאט 3D 08-20 500מיכל למתיז מים שמשה קד' -5178757808

AQ10MA12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף אח' שמ CX-5 חליפי477.17כןמאזדה

AQ115HY15- 'חליפי986.85כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף אח' שמ

AQ11SU18 - 'ש' - 18פס קישוט לכנף אח' ימ XV חליפי1,471.08כןסובארו

AQ137MI08- חליפי758.2כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לכנף אח' ימ' כסף

AQ14TO10- חליפי350.02לאטויוטה פריוס ש' 07-12בטנה לכנף אח' שמאל

AQ152TO

קשת אחורית לכנף אחורי שמאל - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי861כןטויוטה

AQ28TO13- ש' 13-18מגן בוץ אחורי ימין RAV-4 חליפי246.78כןטויוטה

AQ44TO06- חליפי339.5כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15בטנה לכנף אח' ימין

AQ50NI18 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף אח' שמ X חליפי863.52כןניסאן

AQ54HO15- 'ש' 15-18קשת לכנף אח' ימ HRV חליפי599.86כןהונדה

AQ56PE16 - (קצר) 'חליפי567.3כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ88FO03-08 'חליפי661.31כןפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף אח' ימ

AQ89RE13 - '5כנף אח' שמD 13-19  חליפי4,359.85כןרנו קליאו

AQ8OP

קשת לכנף אח' שמ' 5D (עם מגן בוץ) 

חליפי250כןאופל קורסה ש' 01-0701-07

AQ9DC15- 'חליפי279.3כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת במגן אח' ימ

868214P50012- בטנה לכנף אח' שמאלi20 12-15 מקורי350לאיונדאי

V2GM8548199B920 - 'מקורי688כןפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

760229591R4D 17 - 4 ש' 17-23כנף אחורי ימיןD מקורי7,555.59לארנו גרנד קופה

V5N0854819C9B911 - 'מקורי1,467.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16קשת לכנף אח' שמ

GSY77041X19 - 'מקורי3,814.54לאמאזדה 6  ש' - 19כנף אח' ימ



5228A32617 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף אח' ימ ASX מקורי1,583.00כןמיצובישי

695100U00012- ש' 11-18דלתית מיכל דלק i25 מקורי173לאיונדאי אקסנט

86830A400013- מקורי1,085.70לאקאיה קארנס ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל

בטנה לכנף אח' ימין -5D/4D 11 (ח)1852051

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,223.13כן

695102S00010- דלתית מיכל דלקIX35 10-15 מקורי269לאיונדאי

788A30003R09 - 'מקורי968.44לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף אח' שמ

D2914214 - 'מקורי1,044.63לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף אח' ימ

587420D05013 - מדבקה שקופה לכנף אחורי שמאל

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי461.92כן15

760312734R20 - 'מקורי3,988.39כןרנו גרנד סניק ש' - 20כנף אח' שמ

788611KA6A10- 'מקורי584.21כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף אח' שמ

מקורי292.62כןאופל אינסיגניה 11-16בטנה לכנף אח' שמאל -11 (ח)20939997

DB7A503404D 15 - 4בטנה לכנף אח' ימיןD/5D 15-21 'מקורי169.84כןמאזדה 2 ש

715043UC0013- 'מקורי4,554.90לאקאיה ספורטג' ש' 13-15כנף אח' ימ

873712S00010-13 פס קישוט למטעןIX35 10-15 מקורי986לאיונדאי

מקורי11,715.00לאיונדאי H350 17-18דלת תא מטען ימין - 737045902017

6440106A5015- מקורי3,373.00כןטויוטה קאמרי ש' 15-17מכסה תא מטען

670050F08013-מקורי4,202.00כןטויוטה וורסו 13-18דלת תא מטען

D2734914 - מקורי9,735.65לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת מטען שמאל

79770G200016 - מקורי172לאיונדאי איוניק ש' 16-20ציר דלת תא מטען

דלת מטען -CW 11 (ח)1834446

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי4,163.85כן

V5F482702413- מקורי5,361.00כןסיאט לאון ש' 12-19דלת תא מטען

908105FA0E(שחור) מקורי519.96כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

DA6T627615D 15 - 4גומי למכסה מטעןD/5D 15-21 'מקורי339.46לאמאזדה 2 ש

6951068L01000(ח) מקורי102.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ציר לדלת תא מטען - 15

73700D700015-18 מקורי4,531.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת תא מטען

8394061M22ZCD

קישוט אפור תושבת לוחית רישוי 

מקורי1,948.90לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 13-16אחורית - 13

87211D7000(ח) מקורי2,478.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20ספויילר על דלת מטען -15

73700G500016-18 מקורי7,581.30כןקאיה נירו 16-23דלת תא מטען

817812S000(ח) בולם דלת תא מטען ימ' - 10-15IX35 10-15 מקורי431כןיונדאי

908105FA2B(אדום) מקורי519.96כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

K01006PA1B20 - מקורי7,908.94לאניסאן ג'וק - 20דלת תא מטען

7680147170B119 - מקורי4,686.92לאטויוטה פריוס ש' 16-20פס קישוט למטען

73700C820016- קרוס 16-18דלת תא מטען i20 מקורי3,254.00לאיונדאי

8468168P00000M16 - מקורי282.8כןסוזוקי בלנו ש' 16-18גומי למכסה מטען

69200F206016- מקורי3,641.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מכסה תא מטען

2368017V 14 - מקורי16,400.55לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען שמאל

6515A411RB17 - ספוילר עליון לתא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי5,935.00לא19

908105FC0A

פס קישוט למטען - 20 (לבן) דגם 

מקורי639.95לאניסאן מיקרה - 20ספורט

V83A827025A19 - ש' - 19דלת תא מטען Q3 מקורי9,290.00לאאודי

908106PA0A20 - מקורי650.33כןניסאן ג'וק - 20פס קישוט למטען לבן

מקורי2,821.64לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט למטען שמאל - 223649314

KBY36202XB17 - ש' 17-22דלת תא מטען CX-5 מקורי4,029.50לאמאזדה

91112AN440TQ21 - מקורי3,920.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט למטען

2445993

דלת תא מטען שמאל סגורה - 20 

מקורי10,043.93לאפורד טרנזיט ש' 14-21(קאסטום)

79283A701016 - מקורי115.7לאקאיה פורטה 13-18בולם דלת תא מטען ימין



8394054P01ZCD(אפור) מקורי1,333.70לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למטען - 15

HC3Z9940700A17 - ש' 17-21דלת תא מטען F -350 מקורי10,198.58לאפורד

מקורי284.84כןפורד פיאסטה ש' 09-12בטנה לכנף אח' שמאל 09-12 (ח)1794579

מקורי872.71לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18תריס לכנף אח' ימין -629304401013

868413U00113- מקורי69.9לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן בוץ אחורי שמאל

P7733063J0006- מקורי253.3לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10כיסוי פתח אוורור

69510B9000(ח) ש' 14-19דלתית מיכל דלק -14 i10 מקורי204לאיונדאי

7281176M0000016 - מקורי199.1לאסוזוקי סלריו 16-18בטנה לכנף אח' ימין

מקורי718.48לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18דלתית מיכל דלק -773504209013

V5H480984321 - 'מקורי6,276.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21כנף אח' שמ

22076564D 20 - 4 ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאלD/5/SW מקורי1,105.56כןפורד פוקוס

71504G6C1018 - 'כנף אח' ימGT LINE - 18 מקורי3,911.70לאקאיה פיקנטו

מקורי2,965.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18כנף אח' ימ' -616010238115

כנף אח' שמ' -SW 11 (ח)1725078

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי8,181.29כן

868243X10014- ש' 11-15בטנה לכנף אח' ימין i35 מקורי312לאיונדאי אלנטרה

78818JD00A08 - מקורי124.54לאניסאן קשקאי ש' 08-14בטנה לכנף אח' ימין

7555168K00M9- מקורי47.8כןסוזוקי אלטו ש' 09-14בטנה לכנף אח' ימין

7407A630WAV 15 - 'מקורי926כןמיצובישי טרייטון 15-19פס קישוט לכנף אח' ימ

7282168P00000M16 - מקורי377.8כןסוזוקי בלנו ש' 16-18בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי409.71כןטויוטה ספייס וורסו 11-16קצה בית גלגל אחורי שמאל - 656325207011

G8112HV0MB17 - 'מקורי9,360.44כןניסאן קשקאי ש' 14-20כנף אח' ימ

מקורי384כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19דלתית מיכל דלק - 773500223019

מקורי318.39כןשברולט קפטיבה ש' 11-16קשת לכנף אח' שמ' -12 (ח)96660209

71504C5C0015-17 מקורי9,651.10לאקאיה סורנטו ש' 15-20כנף אחורית ימין

656370K0804WD 15- מקורי1,167.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21בטנה לכנף אחורי ימין

מקורי9,127.45לאשברולט סילברדו 13-19כנף אח' ימ' - 2099396415

8525NJ(ח) ש' 09-11כנף אח' שמ' -09 C-5 מקורי4,809.03לאסיטרואן

61612B4070(ח) מקורי3,101.40לאדייהטסו טריוס ש' 06-11כנף אח' שמ' 07-09

767495FA0A20 - מקורי483.35כןניסאן מיקרה - 20בטנה לכנף אח' שמאל

71504F1C0016- מקורי8,707.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף אחורית ימין

BHS2504R2

מדבקת מגן אבנים לכנף אחורית שמאל 

מקורי40.01כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18- 13 (ח)

98174914XT16 - 'מקורי836.46לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף אח' שמ

5228A285

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

מקורי285לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 2020

מקורי449.31כןטויוטה פריוס ש' 16-20בטנה לכנף אח' ימין - 656374706016

7565460021B003-08 'פס קישוט לכנף אח' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,870.00כן08

AL1DC1.2 15-17 חליפי748.02לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

AL201VW11- 'חליפי886לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס אחורי שמ

AL203DIR=L 06-  חליפי886.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס ערפל קדמי

AL206TO19 - חליפי1,436.62לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי שמאל תחתון

AL208BM15 - חליפי256.02לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס אור יום קדמי שמאל

AL209HY(פרימיום) חליפי5,076.55כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין - 19

AL211DI06- חליפי776.02לאדייהטסו סיריון ש' 06-11פנס ראשי ימין

AL215VW(1 דלת מטען ) חליפי980.02לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי שמ' - 16

AL216VWV 15-19 חליפי680.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל

AL221HY19 - 'חליפי680.02לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ערפל אח' שמ

AL224SZ98-05 'חליפי136.02לאסוזוקי יורוסוופיט ש' 98-05פנס איתות קד' ימ

AL225NI11-12 'חליפי436.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פנס אחורי ימ



AL227HY19 - חליפי1,986.02לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימ' ללא לד

AL227SZ99- חליפי960.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02פנס ראשי ימין

AL228HO09-10 חליפי1,680.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס ראשי שמאל

AL228SZ99- חליפי960.02לאסוזוקי בלנו ש' 99-02פנס ראשי שמאל

AL231BM19 - 'חליפי2,506.02לאב.מ.וו 300 ש' - 19פנס אחורי שמ

AL232DI10- חליפי1,906.02לאדייהטסו טריוס ש' 06-11פנס ראשי ימין

AL236BM17 - ש' 13-21פנס ראשי שמאל לד X3 חליפי9,306.02כןב.מ.וו

AL237BM17 - ש' 13-21פנס ראשי ימין לד X3 חליפי9,306.02לאב.מ.וו

AL239BM17 - חליפי14,586.02לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס ראשי שמאל לד

AL239GM94-89 'חליפי155.84לאג'י. אם. סי. ספארי ש' 89-94פנס איתות קד' שמ

AL239HY16 - חליפי1,386.02כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' חיצוני ללא לד

AL240HY16 - חליפי1,386.02כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' חיצוני ללא לד

AL249SZ06-10 חליפי1,206.02לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ראשי שמאל

AL24BM10-12- (בכנף) ש' 10-12פנס צד קדמי ימין X3 חליפי186.02לאב.מ.וו

AL251BM18 - ש' 13-21פנס ערפל קדמי ימין לד X3 חליפי1,980.02לאב.מ.וו

AL252HY21 - חליפי7,306.02לאיונדאי פאליסייד - 21פנס ראשי ימין

AL252KI

פנס ערפל קדמי שמאל  (שתי 

חליפי1,106.02לאקאיה פיקנטו 5D 11-16מנורות)11-14

AL255SZ06-08 'חליפי820.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס אחורי שמ

AL256SZ06-11 (5 דלתות) חליפי1,706.02לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פנס ראשי שמאל

AL258SK10- חליפי1,360.02לאסקודה יטי 10-13פנס ראשי שמאל +הלוגן+ערפל

AL259HO92-95 '4פנס איתות קד' שמD 92-95 'חליפי76.14לאהונדה סיוויק ש

AL25IS03- חליפי806.02לאאיסוזו די. מקס ש' 03-07פנס ראשי שמאל

מקורי438לאיונדאי i20 15-20סליל הצתה - 273010411015

V5Q0121367F13 - מקורי121לאסקודה אוקטביה 13-16תושבת לרדיאטור

מקורי3,058.84כןטויוטה וורסו 13-18יחידה פנימית למזגן - 871300229113

83471G200016 - מקורי1,038.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון חלון אחורי שמאל

מקורי505.37כןסיטרואן ברלינגו - 19צינור יציאת מים - 981275188019

40178JG00B14 - מקורי30.69לאניסאן קשקאי ש' 14-20בורג ליד סרן קדמי

מקורי488לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19חיישן לחץ אוויר לגלגל - 426070207019

מקורי133לאיונדאי טוסון ש' 15-20מצת - 188461006015

V3V095598715 - מקורי103לאסקודה סופרב ש' 15-22עין למתיז מים ימין

V1EA959655DP20 - מקורי3,651.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מחשב כריות אוויר

0137H314 - ש' 14-16כיסוי מנוע C-4 מקורי1,105.16כןסיטרואן פיקסו

3880A05614 - מקורי1,228.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22נבה

8101642A2019 - ש' - 19מחשב פנס ראשי RAV-4 מקורי3,101.98לאטויוטה

מקורי7,956.54לאטויוטה פריוס ש' 16-20חיישן רדאר קדמי - 882104807116

56540B400014 - ש' 14-19זרוע הגה i10 מקורי279כןיונדאי

58302P2A5021 - מקורי441לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ערכת רפידות בלם אחורי

מקורי1,430.84לאפיג'ו 208 ש' 15-19מתג הצתה ומנעול - 160809498015

V6R1819422A15 - מקורי199כןסקודה פביה ש' 15-21כיסוי פילטר מזגן

58731G200016 - מקורי405לאיונדאי איוניק ש' 16-20צינור בלם קדמי שמאל

99110L500020 - מקורי5,769.00לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן רדאר קדמי

91890G251216 - לפנסי ערפל FWS מקורי821לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיווט

410502B00216 - מקורי5,985.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מצמד הינע

1355A09317 - ש' 17-19מנוע מאוורר שמאל למנצן מים ASX מקורי2,664.00לאמיצובישי

מקורי3,398.32לאפיג'ו 3008 17-21מחשב כרית אוויר - 162386158017

מקורי340.27לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל - 230550620

284384CL9A18 - טרייל ש' 15-23חיישן חניה קדמי X מקורי739.96לאניסאן

5031F215 - מקורי628.12כןפיג'ו 208 ש' 15-19סט תומכים לקפיץ

123153058R14 - מקורי26כןרנו טראפיק ש' 14-22פינים לגלגל תנופה



4883061M0000017 - קרוסאובר 17-21זרוע הגה ימין = שמאל SX4 מקורי823.4כןסוזוקי

283102E82115 - מקורי968לאיונדאי טוסון ש' 15-20סעפת יניקה

מקורי757.64כןסיטרואן ברלינגו - 19מסנן סולר מושלם - 981618288019

MD36093515 - מקורי102לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מסנן שמן

144635X22B15 - טרייל ש' 15-23צינור אינטרקולר X מקורי672.55לאניסאן

152092567R(ח) 4 ש' 17-23מסנן שמן מנוע - 17D מקורי108.62כןרנו גרנד קופה

656380K0804WD 15- מקורי1,167.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21בטנה לכנף אחורי שמאל

D2040115 - מקורי191.35לאפורד אקספלורר ש' 15-19דלתית מיכל דלק

781015FA0A20 - 'מקורי3,080.64לאניסאן מיקרה - 20כנף אח' שמ

6451154P01P3119 - 'מקורי1,634.40כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף אח' שמ

86821F2000

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק אחורי) -

מקורי269כןיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

86830C500015-17 מקורי1,067.70כןקאיה סורנטו ש' 15-20בטנה לכנף אחורי שמאל

5370C25920 - מקורי547כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן בוץ אחורי שמאל

767485FA0A20 - מקורי445.68כןניסאן מיקרה - 20בטנה לכנף אח' ימין

מקורי2,402.00לאטויוטה פריוס ש' 07-12כנף אח' שמ' 616024709109-11

767491755R15 - מקורי554.35לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי503.29לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20בטנה לכנף אח' ימין -898101943412

6485068P00000M16 - מקורי161.5כןסוזוקי בלנו ש' 16-18דלתית מיכל דלק

7281162R0000017 - מקורי160.5כןסוזוקי איגניס ש' 17-21בטנה לכנף אח' ימין

95136010CW 13- 'מקורי4,299.08לאשברולט קרוז 08-20כנף אח' שמ

788606PA0A20 - מקורי759.15לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט אחורי לכנף אחורי ימין

מקורי7,774.29לאפיג'ו 508 ש' - 19כנף אח' שמ' - 163551638019

868212W000(ח) מקורי1,167.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15בטנה לכנף אח' שמאל -12

877422W000CA12- 'מקורי133כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט לכנף אח' ימ

6722A88420 - 'מקורי7,495.00לאמיצובישי טרייטון - 20כנף אח' ימ

KB7W51W50F17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ CX-5 מקורי541.89כןמאזדה

98365911XTV 17 - 'מקורי1,340.86לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי782.33כןפיג'ו 3008 17-21בטנה לכנף אח' שמאל - 981012568017

מקורי503.29כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20בטנה לכנף אח' שמאל -12 (ח)8981019444

7754178R005PK19 - 'מקורי632לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ

KB7W51PW1(ח) ש' 17-22מגן בוץ אחורי שמאל - 17 CX-5 מקורי45.48כןמאזדה

G81006LBMA20 - 'מקורי5,459.36לאניסאן סנטרה ש' - 20כנף אח' ימ

6411162RV0P3120 - 'מקורי2,020.10כןסוזוקי איגניס ש' 17-21כנף אח' ימ

מקורי646.82לאשברולט סילברדו - 20קישוט לכנף אח' ימ' - 8472191720

BCJH561H1A19 - 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD -19 'מקורי317.43כןמאזדה 3 ש

מקורי158.16לאשברולט ספארק 15-18מגן בוץ אחורי שמאל - 9523899015

616010D13012- 'מקורי3,829.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13כנף אח' ימ

מקורי9,350.34לאשברולט סילברדו - 20כנף אח' ימ' - 8483537520

BHS2504P2

מדבקת מגן אבנים לכנף אחורית ימין - 

134/5D 13-18 'מקורי40.01כןמאזדה 3 ש

מקורי4,439.11לאאופל מוקה 14-16אינטרקולר - 9502633314

מקורי2,709.64לאאופל אסטרה ש' 16-19אינטרקולר - 1335668116

190106Y0E0120 - מקורי3,913.77לאהונדה ג'אז ש' - 20מצנן מים

V3T0807081B9B908-13 מקורי120לאסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי עליון שמאל למצנן מים

291352L000(ח) 5כונס ניצב קד' שמאל 07-12D 07-12 'ש i30 מקורי50כןיונדאי

291352Y000

כ.+מאוורר מושלם למצנן מים שמאל -

מקורי98לאקאיה ספורטג' ש' 1313-15

1710060R0000017 - קרוסאובר 17-21מאוורר מנוע SX4 מקורי2,638.50כןסוזוקי

מקורי272.68כןשברולט ספארק - 19כיסוי תחתון למנצן - 4259478319

V6R0121207C(ח) מקורי404כןסיאט איביזה  ש' 09-16כונס מאוורר ימין -09

V5Q0121251GNV 15-19 מקורי3,267.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מצנן מים



1330T5(ח) ש' 11-18מצנן מים -10  C-4 מקורי1,823.55כןסיטרואן

מקורי570.67לאטויוטה קורולה ש' 13-18כונס שמאל למצנן מים -532940216013

V7E0121212B15 - אינטרקולר

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,264.88לא15-22

מקורי245כןפורד פיאסטה ש' 13-18כונס אויר מקרן שמאל תחתון-178303713

1724084MA000016 - מקורי286.3כןסוזוקי סלריו 16-18כונס למצנן שמאל

V5Q0121251GL17 - מקורי2,010.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22מצנן מים

25310E610015-מקורי2,395.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17מצנן מים

25310D760015- מקורי2,763.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מצנן מים

1770060R0000017 - קרוסאובר 17-21מצנן מים SX4 מקורי4,756.20לאסוזוקי

3861550ZG0119 - ש' - 19כונס אויר למצנן מזגן HRV מקורי606.83כןהונדה

628172734R(ח) מקורי162.19כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר - 15

25350C815015 - כונס אויר לרדיאטורi20 15-20 מקורי1,244.00לאיונדאי

מקורי914.4כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מאוורר מנוע -13 (ח)1636137010

V3T0121284C13 - מקורי81כןסקודה סופרב ש' 13-15כונס אויר שמאל

V3V0121295H20 - מקורי220לאסקודה סופרב ש' 15-22מוביל אוויר קדמי תחתון

מקורי224.82לאטויוטה אוריס ש' 15-18קורה אנכית ימין -532021252015

214811626R15 - מקורי1,825.40כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס מאווורר מושלם

מקורי347.01לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כונס אויר תחתון - 897372866112

V565121285JV 17 - מקורי452לאסקודה קודיאק ש' 17-22כונס אויר

V5L0121284A14 - מקורי95לאסקודה יטי 14-18מוביל אוויר ימין

מקורי666.99כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כונס אוויר שמאל - 981115308009

מקורי2,482.98לאב.מ.וו X3 ש' 13-21אינטרקולר - 1751782357013

V5E3121284A20 - מקורי36כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין

V5E3121285A20 - מקורי87כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר קדמי עליון

AL260TO19 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ RAV-4 חליפי2,820.00לאטויוטה

AL266HO92-95 4פנס ראשי שמאלD 92-95 'חליפי486.57לאהונדה סיוויק ש

AL267TO97 - חליפי806.02לאטויוטה היאס ש' 97-08פנס ראשי ימין

AL268SK15 - חליפי256.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס איתות למראה שמאל

AL270KI13-15 'חליפי836.02כןקאיה פורטה 13-18פנס אחורי ימ

AL279NI01- 'חליפי196.02לאניסאן אלמרה פרפקט ש' 01-03פנס איתות קד' שמ

AL282SU15- חליפי1,486.02לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

AL288TOV 18 - חליפי194.02לאטויוטה קאמרי ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL292SZ09-11 חליפי886.02כןסוזוקי אלטו ש' 09-14פנס ראשי שמאל

AL293SK15-17 חליפי536.02לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ערפל קדמי ימין

AL296HY09-11 'פנס אחורי שמi20 09-12 חליפי624.02לאיונדאי

AL298SZ13 - קרוסאובר 13-16פנס ראשי ימין SX4 חליפי1,712.55כןסוזוקי

AL3(כללי) חליפי40.8כןכלליאנטנה

AL302CI97-03 'חליפי96.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 97-03פנס איתות קד' ימ

AL30BM06-10- 'ש' 06-10פנס אחורי שמ X5 חליפי1,096.02לאב.מ.וו

AL315VW15-חליפי186.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL316TO21 - חליפי5,600.02לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי ימ' לד

AL323TO07-09 חליפי1,356.02לאטויטה אוריס ש' 07-09פנס ראשי ימין

AL325VO98-04 'ש' 98-04פנס איתות קד' ימ S40 חליפי224.02לאוולוו

AL331CI98- 'חליפי148.02לאסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פנס איתות קד' שמ

AL335TO19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ RAV-4 חליפי2,608.02לאטויוטה

AL336HY11- 'ש' 11-18פנס אחורי ימ i25 חליפי596.02כןיונדאי אקסנט

AL340MI03- חליפי1,856.02לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס ראשי ימין ניקל

AL346MIV 17 - ש' 17-19פנס ראשי שמאל ASX חליפי3,608.02לאמיצובישי



AL347MA92-97 '4פנס אחורי ימD 92-97 'חליפי132.02לאמאזדה 323 סדן ש

AL348VW06 - חליפי168.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס איתות למראה שמאל

AL34BM11- 'ש' 11-12פנס אחורי שמ X5 חליפי2,286.02לאב.מ.וו

AL350MI17 - 'ש' 17-19פנס אחורי שמ' פנ ASX חליפי1,806.02לאמיצובישי

AL352CIשקוף R =L 06-07 חליפי56.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פנס איתות בכנף

AL355TO19 - 5פנס ראשי ימין לדD/SW 19 - 'חליפי6,206.02לאטויוטה קורולה ש

AL358BM01-05 ש' 01-05פנס ערפל קדמי שמאל X5 חליפי423.52לאב.מ.וו

AL358HO4פנס אחורי ימ' 03-05 א/ל/צD 01-06 'חליפי486.02לאהונדה סיווק ש

AL359HO4פנס אחורי שמ' 01-02 אדום כולוD 01-06 'חליפי386.02לאהונדה סיווק ש

AL370CI05--07 ש' 05-08פנס ראשי שמאל C-5 חליפי806.02לאסיטרואן

AL373CI09-11 (ברלינגו) חליפי1,256.02לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס ראשי שמאל

מקורי2,065.78לאשברולט ספארק 11-15כנף אח' ימ' -11 (ח)95969599

V5JA810970B13- מקורי312לאסקודה ראפיד ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין

מקורי328.13לאשברולט קפטיבה ש' 11-16קשת לכנף אח' ימ' -9666021012

מקורי1,505.00לאפיאט 500X ש' 15-18קשת לכנף אח' ימ' -73560365615

715041WC70(ח) 4כנף אח' ימ' -12D 12-16 'מקורי5,743.70לאקאיה ריו ש

78816BA60A12- מקורי141.82לאניסאן ג'וק 10-14בטנה לכנף אח' ימין

מקורי330.94כןטויוטה אוונסיס 09-14בטנה לכנף אח' ימין -09 (ח)6563705030

מקורי427.54כןשברולט קפטיבה ש' 11-16קשת לכנף אח' ימ' -11 (ח)96439714

8525XA11- 'מקורי5,986.12לאפיג'ו 508 ש' 11-18כנף אח' שמ

מקורי3,606.59לאשברולט קרוז 08-20כנף אח' ימ' -9521814208

B1Z5809605D06-08 'מקורי1,620.00לאסקודה אוקטביה ש' 06-08כנף אח' שמ

868211C500(ח) מקורי102כןיונדאי גטס ש' 06-09בטנה לכנף אח' שמאל 06-09

51984367

בטנה לכנף אחורי שמאל חלק קדמי -

מקורי316כןפיאט טיפו ש' 1616-18 (ח)

מקורי267.82כןשברולט קפטיבה ש' 11-16תריס לכנף אחורי -11 (ח)22702778

MR991955(ח) מקורי403.01כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07בטנה לכנף אח' שמאל 05-06

V6R0810971C10- 5בטנה לכנף אח' שמאלD 10-17 'מקורי571לאפולקסווגן פולו ש

מקורי316.33לארנו קנגו 09-18דלתית מיכל דלק -820049904509

V3T5810969A14- מקורי516כןסקודה סופרב ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל

D2077311- 'מקורי1,584.84לאפורד אקספלורר ש' 11-14קשת לכנף אח' ימ

767485416R13- מקורי551.72לארנו קפצ'ור ש'  13-22בטנה לכנף אח' ימין

V4A0819181A14- מקורי247לאסקודה סופרב ש' 13-15תריס לכנף אחורי

V5E0809702B(ח) מקורי325כןסקודה אוקטביה 13-16בית דלתית מיכל דלק -13

מקורי2,940.20כןשברולט קרוז 08-20כנף אח' שמ' -5D 13 (ח)95479662

8525EF(ח) מקורי4,163.49כןפיג'ו 107 ש' 08-14כנף אח' שמ' -08

V5FA810971A20 - מקורי228כןסיאט לאון ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

51439AJ0209P(ח) 'מקורי6,843.00כןסובארו אאוטבק ש' 10-11כנף אח' ימ

78100EL130(ח) 4D  08- '4/5כנף אח' ימD 08-11 'מקורי1,253.81לאניסאן טידה ש

GHA013ANMA15- 'מקורי3,003.70לאניסאן אלמרה ש' 15-17כנף אח' שמ

מקורי410.75כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' שמאל -5D 13 (ח)96941768

74591T5AN0018 - מקורי615.39לאהונדה ג'אז ש' 15-19מגן בוץ אחורי שמאל

BBM45035109- (פלסטיק) 4/5מגן אבנים אחורי שמאלD 09-13 'מקורי134.94כןמאזדה 3 ש

6411168LV0P3111- 'מקורי1,272.10לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16כנף אח' ימ

תריס בדופן אחורי ימין  -170880511

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי439.55לא

868221R000(ח) ש' 11-18בטנה לכנף אח' ימין -11 i25 מקורי110כןיונדאי אקסנט

92405S800021 - 'מקורי1,152.00כןיונדאי פאליסייד - 21פנס ערפל אח' שמ



V57B941016A 18 - מקורי2,478.00כןסקודה קארוק 18-21פנס ראשי ימין הלוגן

V4M8941774V 18 - ש' 18-20פנס ראשי ימין Q8 מקורי17,570.00לאאודי

260103317RCW 17 - 5פנס ראשי ימיןD 13-19  מקורי1,186.91לארנו קליאו

260600373RCW 17 - 5פנס ראשי שמאלD 13-19  מקורי1,150.39כןרנו קליאו

V56594910118 - מקורי141כןסקודה קארוק 18-21פנס איתות למראה שמאל

84201FE12001-02 'פנס אחורי ימ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי1,039.00לא08

V57B941015A

פנס ראשי שמאל הלוגן - 18 

(AMBITION)18-21 מקורי2,478.00כןסקודה קארוק

34156SMGE03(ח) 5/3פנס אחורי שמ' פנ' -06D 06-12 'מקורי1,087.93כןהונדה סיוויק ש

V7E1941005GV 15 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,137.00לא15-22

876242T000(ח) מקורי394.8כןקאיה אופטימה ש' 12-15פנס איתות למראה ימין  -12

3595065J0106-11 מקורי135.5לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי4,530.16כןשברולט ספארק - 19פנס ערפל קדמי ימין עם לד - 4267191819

3597065J0106-11 מקורי135.5כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V3CN94508715 - מקורי839כןסקודה פביה ש' 15-21פנס בלימה אחורי

265551311R17 - '5פנס אחורי שמ' פנD 13-19  מקורי402.4כןרנו קליאו

3565068L0011- 'מקורי1,388.80לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16פנס אחורי ימ

מקורי1,650.48לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס ראשי שמאל (ניקל)-9683109111

92501A4010(ח) מקורי272.4כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס לוח זיהוי אח' -13

968309764D 11- '4/5פנס אחורי ימD 11-17 'מקורי517.07לאשברולט סוניק ש

265858137R16-18 'מקורי451.08כןרנו קדג'אר 16-20פנס ערפל אח' שמ

3512061M1100013- קרוסאובר 13-16פנס ראשי ימין SX4 מקורי1,964.80לאסוזוקי

מקורי241.25לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס איתות ימ' קד' (במגן) 815114701307-12

V4KE94570219- מקורי560לאאודי אי-טרון - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי98כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17פנס לוח זיהוי אח' -4D 11 (ח)13502178

92402H650021 - 'מקורי3,116.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי ימ

מקורי182.96לארנו קנגו 09-18פנס ערפל אח' ימ' (דמה) -820041990809

260106869R11-19 מקורי1,387.10לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי ימין

מקורי1,062.97לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי שמ' - 9682825012

V2G0945095BV 18-20 '5-פנס אחורי שמD 18 'מקורי660לאפולקסווגן פולו ש

מקורי499לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס ערפל קדמי ימין -12 (ח)8121006071

V1S1941016N(ח) מקורי1,001.00לאפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס ראשי ימין -14

14919144D 08-09 מקורי102.16כןפורד מונדאו ש' 08-12מחזיר אור במגן אחורי ימין

V5Q0907561F15 - (בקרת שיוט) מקורי5,982.00כןסקודה פביה ש' 15-21חיישן רדאר

517501S00015 - נבה קדמית ימין = שמאלi20 15-20 מקורי740לאיונדאי

28220H650021 - (אבק) מקורי686לאיונדאי אקסנט 19-22מיכל אויר

28210Q000021 - (אבק) מיכל אוירi20 - 21 מקורי226לאיונדאי

GHR45182Y13 - מתיז מים שמאל במגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי748.49כן18

V5QF95935418 - מקורי476לאסיאט ארונה ש' - 18חיישן תאונה בדלת קדמית שמאל

58302N7A6021 - מקורי437לאיונדאי טוסון ש' - 21ערכת רפידות בלם אחורי

58411N700021 - מקורי524לאיונדאי טוסון ש' - 21צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

FZ012151XA17 - ש' 17-22אגן שמן תה"ל CX-5 מקורי229.3לאמאזדה

177010T14019 - 4בית פילטר אוויר תחתוןD 19 - 'מקורי289.9לאטויוטה קורולה ש

58101Q0A0021 - ערכת רפידות בלם קדמיi20 - 21 מקורי629לאיונדאי

מקורי427.74לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18נגד מהירויות למנוע מאוורר - 983014388009



V5WA907572B20 - מקורי2,631.00לאסיאט לאון ש' - 20חיישן רדאר קדמי

95811G2000

חיישן יחידת בקרה לזיהוי שטח מת 

מקורי4,838.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20שמאל - 19

1618HC09 - מקורי1,816.99לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18חיישן חמצן

V1K0423812J20 - 'מקורי315לאסיאט לאון ש' - 20תפוח הגה קד' ימ

99110N900021 - מקורי4,103.00כןיונדאי טוסון ש' - 21חיישן רדאר קדמי

6461K909 - מקורי974.82לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18שסתום התפשטות

97253H500017 - חיישן טמפרטורה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי180.9לא

302057302R09 - מקורי1,555.36כןרנו קנגו 09-18סט מצמד

1TK84TZZAA14 - מקורי1,565.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22חיישן חניה קדמי = אחורי

מקורי38.21לאשברולט ספארק 15-18חיישן טמפרטורה - 2577583315

מקורי87.1כןפיאט דובלו ש' 10-18בורג לגלגל - 1323033510

מקורי118.63לאפיג'ו 301 ש' 13-18פקק למיכל מילוי שמן - 2586913

121507812R14 - מקורי282.94לארנו טראפיק ש' 14-22סט מיסב טלטל למנוע

4881079J0100017 - קרוסאובר 17-21תפוח הגה ימין = שמאל SX4 מקורי239.1כןסוזוקי

97775L500020 - מקורי1,942.00לאיונדאי סונטה ש' - 20צינור מזגן

מקורי697.78כןפיג'ו 5008 17-21צינור אוויר - 968903848017

V5Q0906207A13 - מקורי601לאסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן וואקום

283242GGA015 - מקורי432.1כןקאיה סורנטו ש' 15-20שסתום סולונויד

BHN95958X17 - ש' 17-22מנוע הרמה לחלון קדמי שמאל CX-5 מקורי361.63לאמאזדה

165556691R(ח) מקורי189.08כןרנו קליאו סטיישן 14-18צינור טורבו - 17

V5Q0919297BGRU15 - מקורי965לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן חניה אחורי ימין

99150BY01021 - מקורי3,947.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן ראדר במגן אחורי ימין

MN13638120 - מקורי107לאמיצובישי טרייטון - 20ציר דלת תא מטען

מקורי11,036.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת תא מטען שמאל - 5332171614

87321H800017 - 5גומי למכסה מטעןD/4D 17-22 'מקורי379.1כןקאיה ריו ש

מקורי17,555.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19דלת תא מטען - 670054265019

797102S00015 - מקורי50לאיונדאי טוסון ש' 15-20ציר דלת תא מטען

8701FQ(ח) ש' 11-18דלת תא מטען -11  C-4 מקורי6,732.93כןסיטרואן

90812JD01H11- מקורי723.88כןניסאן קשקאי ש' 08-14פס קישוט למטען

PZ49UE9492ZB19 - 4פס קישוט ניקל למטעןD 19 - 'מקורי427.35לאטויוטה קורולה ש

7581302010

פס קישוט ניקל ימין למטען (מתחת 

מקורי222.6כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

מקורי1,156.18כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19גומי למכסה מטען - 644610230019

87370J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19פס קישוט למטעןD מקורי2,398.10כןקאיה סיד

81750D7000TRY15 - מקורי2,344.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20ריפוד תא מטען

87212F100016 - מקורי1,508.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי תחתון לספוילר תא מטען

87269F100016 - מקורי129.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת ימין לספוילר תא מטען

812543S00016 - מקורי49.35לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ידית מכסה תא מטען

מקורי3,929.82כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17דלת תא מטען -11 (ח)95181752

737004H13213 - דלת תא מטעןi800 08-21 מקורי7,039.00לאיונדאי

מקורי2,502.61לאטויוטה פריוס ש' 16-20פס קישוט למטען - 20 (חשמלי)7683947900

87321G400018 - גומי למכסה מטעןi30 - 18 מקורי762כןיונדאי

81230G651021 - מנעול מכסה תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי551.6לא



848100021R

פס קישוט למטען (לצבע ללא קישוט 

מקורי503.51כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15ניקל)-09 (ח)

6700560D11(ח) ש' 09-14דלת תא מטען עליון 09-11 V8 מקורי5,871.52כןטויוטה לנד קרוזר

67111G500016 - מקורי8,337.00לאקאיה נירו 16-23קליפת גג

81720B901017 - ש' 14-19ידית דלת תא מטען i10 מקורי1,276.00לאיונדאי

72800Q5330(סמל חדש) מקורי7,496.40לאקאיה סלטוס ש' - 20דלת תא מטען - 20

908305196R15 - מקורי1,012.35כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21גומי אטימה לדלת תא מטען

מקורי3,693.84כןטויוטה פריוס ש' 07-12דלת תא מטען 07-08 (ח)6700547080

מקורי12,294.95לאב.מ.וו X5 ש' 13-18דלת תא מטען תחתונה - 4100737812313

10230745SEPP18 - ש' 18-23דלת תא מטען ZS מקורי6,328.59לאאם ג'י

87321H600019 - מקורי593לאיונדאי אקסנט 19-22גומי למכסה מטען

מקורי7,181.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19קליפת גג - 631114225019

81761S100019 - מקורי527לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20גומי למכסה מטען

81770J900018 - מקורי397כןיונדאי קונה ש' - 18בולם דלת תא מטען שמאל

AL376HO06-07 'חליפי886.02לאהונדה אקורד ש' 03-08פנס אחורי שמ

AL378HO09-11 '4פנס אחורי ימD 06-12 'חליפי680.02כןהונדה סיווק ש

AL37IS02-03 חליפי486.02לאאיסוזו איפון ש' 97-02פנס ראשי ימין

AL388MI93-96 '3פנס איתות קד' שמD 93-96 'חליפי171.31לאמיצובישי קולט ש

AL389MA99-01 חליפי486.02לאמאזדה לנטיס ש' 99-04פנס ראשי ימין

AL393MI00 - חליפי340.26לאמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פנס אחורי שמ' במגן

AL397HY11- ש' 11-18פנס איתות למראה ימין i25 חליפי256.02לאיונדאי אקסנט

AL399AU12 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל Q3 חליפי2,360.02לאאודי

AL3DC18 - 'חליפי456.02לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס ערפל אח' שמ

AL3SKH4 08-11 חליפי860.02לאסקודה פביה ש' 08-14פנס ראשי שמאל

AL410ME06-13 פנס ערפל קדמי שמאל

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

חליפי306.02לא18

AL416HY10-13 פנס ראשי ימיןIX35 10-15 חליפי1,206.02לאיונדאי

AL419MIV 20 - 'חליפי1,980.02כןמיצובישי טרייטון - 20פנס אחורי ימ

AL41HY96-98 חליפי456.02לאיונדאי לנטרה ש' 96-00פנס ראשי שמאל

AL426ME08 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס W221 קלאס S ש' 08-

חליפי2,608.02לא13

AL427MI00- 'חליפי86.02לאמיצובישי לנסר ש' 00-03פנס איתות קד' שמ

AL441HYH4/H7 ש' 14-19פנס ראשי ימין -14 2 נורות i10 חליפי1,886.02לאיונדאי

AL444MA04-06 '5פנס אחורי שמD 04-08 'חליפי368.02לאמאזדה  3 ש

AL472PE89-97 'חליפי68.02לאפיג'ו 405 ש' 89-97פנס איתות קד' ימ

AL476CI11- 'ש' 11-18פנס אחורי ימ  C-4 חליפי760.02לאסיטרואן

AL477CV13- חליפי151.09לאשברולט מאליבו ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL478CI11-12 ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין=שמאל  C-4 חליפי336.02לאסיטרואן

AL478MEV 19 - 'חליפי2,406.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס אחורי שמ

AL482CI12- (ברלינגו) 'חליפי496.02כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס אחורי שמ

AL484CI13- 'חליפי640.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL486HO12- פנס ראשי שמאל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

חליפי1,586.02לא14

AL490SU13- חליפי306.02לאסובארו אימפרזה 13-16פנס איתות למראה ימין

AL492ME19 - חליפי2,256.02לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי ימין

AL493MI08- 'חליפי1,156.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס אחורי ימ



AL494MI08- 'חליפי1,156.02לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס אחורי שמ

AL496CV11-'חליפי986.02לאשברולט סילברדו 07-12פנס אחורי ימ

AL498ME16 - פנס ראשי ימיןE 16-22 קלאס W213 חליפי8,506.02לאמרצדס

AL49HY06-08 חליפי768.02לאיונדאי גטס ש' 06-09פנס ראשי שמאל

AL4HY4/5D 95-97 'חליפי124.02לאיונדאי אקסנט ש' 95-99פנס איתות קד' שמ

AL510ME15 - פנס ראשי שמאל לד

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

חליפי8,106.02לא14-21

781105FA0A(דגם ספורט) מקורי2,217.34לאניסאן מיקרה - 20כנף אח' ימ' - 20

מקורי132.63כןשברולט אופטרה ש' 4D 03-10דלתית מיכל דלק 03-10 (ח)96413444

B5L081097010- מקורי526לאסקודה יטי 10-13בטנה לכנף אח' ימין

868421R000(ח) ש' 11-18מגן בוץ אחורי ימין -11 i25 מקורי103.95כןיונדאי אקסנט

מקורי444.55לאפיג'ו 208 ש' 15-19בטנה לכנף אחורי שמאל -967376928015

768045HA0A15 - טרייל ש' 15-23תריס איוורור בכנף אחורי ימין X מקורי216.65לאניסאן

מקורי782.33לאפיג'ו 3008 17-21בטנה לכנף אח' ימין - 981012558017

7282162R0000017 - מקורי178.9כןסוזוקי איגניס ש' 17-21בטנה לכנף אח' שמאל

BCYA704104D 19 - '4/5כנף אח' ימD -19 'מקורי2,993.37לאמאזדה 3 ש

768052DR0A17 - מקורי347.8לאניסאן סנטרה ש' 17-19תריס בכנף אחורית ימין

מקורי316.45לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ' - 4276154620

98116343XT17 - 'מקורי1,048.87כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי702.4כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן בוץ אחורי ימין - 525910228113

BBP3561J1C(ח) 4/5בטנה לכנף אח' שמאל (לבד)-09D 09-13 'מקורי816.45כןמאזדה 3 ש

G81136UAMA21 - 'מקורי5,241.85לאניסאן קשקאי ש' - 21כנף אח' שמ

766260K29015 - מקורי711.63לאטויוטה היילקס ש' 15-21מגן בוץ אחורי שמאל

מקורי146כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14תריס כנף אחורי -5182666207

74551TL0G00(ח) מקורי514.91כןהונדה אקורד ש' 08-11בטנה לכנף אח' ימין 08-09

B5L0810969(ח) מקורי526לאסקודה יטי 10-13בטנה לכנף אח' שמאל -10

6451163J20P31(ח) 'מקורי1,739.40כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10כנף אח' שמ

C51342410(ח) מקורי223.05כןמאזדה 5 ש' 10-18דלתית מיכל דלק -10

5370C19221 - מקורי2,995.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

86822G500116- מקורי766.7כןקאיה נירו 16-23בטנה לכנף אחורי ימין

71504G6C0017-20  כנף אחורית ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,694.00כן

71503G6C0017-20  כנף אחורית שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי4,694.00לא

86822G600017-20  בטנה לכנף אחורי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי145.2כן

DHN350340A20 - 4בטנה לכנף אח' ימיןD/5D 15-21 'מקורי151.32כןמאזדה 2 ש

DFR550350A20 - ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל CX-30 מקורי106.56לאמאזדה

מקורי494.2לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 981208888017

8.53E+0309 - מקורי492.76כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18בטנה לכנף אח' שמאל

77030F401017 - מנעול חשמלי לדלתית מיכל דלק

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,200.82לא22

KPG151W60B

 PURE) 22 - 'קשת לכנף אח' שמ

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי1,244.73כןמאזדה

5259202250

בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 15 

CW15-18 'מקורי702.4כןטויוטה אוריס ש

V2Q012950919 - מקורי248כןסקודה סקאלה - 19כונס אויר



מסיט רוח שמאל חיצוני -173752411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי366.24כן

163600Y11017 - מקורי2,999.83כןטויוטה יאריס ש' 14-19מאוורר מנוע

214811HC1A11-12 מקורי1,123.87לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כונס אויר כפול מושלם

532850D28014 - מקורי587.15כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר ימין

V5E0121295E20 - מקורי363לאסקודה אוקטביה ש' - 20כונס אויר תחתון

167120M03014 - מקורי156כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר עליון

V5WA121251DV 20 - מקורי1,814.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מצנן מים

97775G6090(X LINE) 20 - צינור מזגן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,089.90כן

V06K115611B20 - מקורי95כןסקודה סופרב ש' 15-22מדיד שמן מנוע

25443G210016 - מקורי289כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מים

25450G200016 - מקורי180כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מים

565400U50011 - ש' 11-18זרוע הגה קדמי ימין = שמאל i25 מקורי458לאיונדאי אקסנט

V2Q0199262BM21 - מקורי1,039.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22תושבת מנוע

מקורי150.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן טמפרטורת נוזל קירור - 392203803016

מקורי866.29כןרנו קנגו 09-18מכסה מיכל דלק עם מנעול - 770120965409

54618CY00A14 - מקורי370.35לאניסאן קשקאי ש' 14-20מוט מייצב

V1K0907543E20 - מקורי161כןסקודה סופרב ש' 15-22חיישן טמפרטורה

284386PA0B20 - מקורי1,932.08לאניסאן ג'וק - 20חיישן חניה אחורי מרכזי

123050Y05014 - מקורי633לאטויוטה יאריס ש' 14-19תושבת מנוע

BCKA3228019 - 4/5תפוח חיצוני ימיןD -19 'מקורי103.7לאמאזדה 3 ש

מקורי1,095.51לאפיג'ו 5008 17-21חיישן חניה אחורי - 160847228017

432027412R17 - 4 ש' 17-23צלחת בלם אחוריD מקורי471.13לארנו גרנד קופה

V03F907660E15 - מקורי780כןסקודה סופרב ש' 15-22חיישן גובה שמן

44300FJ04012 - ש' 12-17דוד אחורי XV מקורי1,790.00לאסובארו

V57A919486C18 - מקורי116כןסקודה קארוק 18-21תושבת לחיישן אחורי ימין

מקורי370כןטויוטה אוריס ש' 15-18תושבת בולם קדמי ימין = שמאל - 486090224015

79170C550018 - מקורי2,753.40לאקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן קדמי

V04E145853E17 - מקורי132כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך לצינור טורבו

PYFA188G1A17 - ש' 17-22חיישן אוויר ודלק CX-5 מקורי772.84לאמאזדה

8651A272HB18 - חיישן מרחק קדמי שמאל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,881.00כן21

BCYA2643Z19 - 4/5רפידות בלם אחוריD -19 'מקורי305.73לאמאזדה 3 ש

מקורי188.11כןשברולט ספארק - 19בית פילטר אוויר תחתון - 9537017819

מקורי320.27לאטויוטה אוריס ש' 15-18חיישן כרית אוויר - 891730963015

868441W200(ח) 5מגן בוץ אחורי ימין -12D 12-16 'מקורי101.7כןקאיה ריו ש

D35051920A04- '4תריס איוורור בכנף אחD 04-09 'מקורי146.64כןמאזדה 3 ש

7551168L00(ח) מקורי238.2כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16בטנה לכנף אח' ימין -11

8546X009- 'מקורי552.97כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי3,366.00לאפיאט טיפו ש' 16-18כנף אח' שמ' - 5206210816

5370A92713- בטנה לכנף אח' שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי125כן16

V2G080993318 - מקורי112לאסיאט ארונה ש' - 18בית דלתית מילוי דלק

8526AX(ח) (SALOON) 05-08 'ש' 05-08כנף אח' ימ C-5 מקורי15,286.68כןסיטרואן

מקורי378.43כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12בטנה לכנף אח' שמאל -4WD 07 (ח)8972348751

מקורי5,564.17לאשברולט טראקס ש' 13-16כנף אח' שמ' -9599993813

715041RC3011- 'ש' 11-18כנף אח' ימ i25 מקורי3,592.00לאיונדאי אקסנט

מקורי247.54כןפורד S-MAX ש' 06-14תריס לכנף אחורי -06 (ח)1776176

715031RC3011- 'ש' 11-18כנף אח' שמ i25 מקורי3,069.00לאיונדאי אקסנט

69510F200019 - מקורי258לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20דלתית מיכל דלק



975102F30015 - מקורי112לאיונדאי סונטה ש' 15-17תריס איוורור בכנף אחורית שמאל

5301F96814-19 'מקורי1,653.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף אח' ימ

מקורי469.63כןרנו קליאו  5D 07-10בטנה לכנף אח' שמאל -06 (ח)8200289942

51439FJ0419P12-15 'ש' 12-17כנף אח' ימ XV מקורי6,709.00לאסובארו

5301F96714-19 'מקורי1,798.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22כנף אח' שמ

51439FJ0519P12-15 'ש' 12-17כנף אח' שמ XV מקורי7,606.00לאסובארו

מקורי573.44לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16בטנה לכנף אח' ימין -980802298014

8529FZ14- מקורי153.57לאפג'ו 308 ש' 14-20תריס לכנף אחורי

57601FL0309P17 - מקורי359לאסובארו אימפרזה ש' 17-18דלתית מיכל דלק

V2K0810972E(ח) מקורי584כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15בטנה לכנף אח' ימין -10

5940A22613-  מקורי759לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלתית מיכל דלק

מקורי6,534.12לאפיג'ו 2008 13-19כנף אח' ימ' -160967338014

מקורי6,193.72לאפיג'ו 2008 13-19כנף אח' שמ' -160967348014

868212K500(ח) מקורי246.9כןקאיה סול ש' 12-13בטנה לכנף אח' שמאל-12

V57A8530269B918 - 'מקורי145לאסקודה קארוק 18-21פס קישוט אחורי לכנף אח' ימ

KD535035012- ש' 12-16מגן בוץ אחורי שמאל CX-5 מקורי1,980.65לאמאזדה

51439SJ0109P19 - 'מקורי12,133.00לאסובארו פורסטר - 19כנף אח' שמ

מקורי4,268.33כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף אח' ימ' -15 (ח)1611234480

04646T1GG01ZZ(ח) ש' 13-18כנף אחורית שמאל -16 CR-V מקורי7,335.02לאהונדה

מקורי4,268.33כןסיטרואן קקטוס 15-20כנף אח' שמ' -15 (ח)1611234580

מקורי9,904.66לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף אח' ימ' - 20 (חשמלי)6160147160

71504F2C0219 - 'מקורי5,797.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף אח' ימ

86821G500016- מקורי766.7כןקאיה נירו 16-23בטנה לכנף אחורי שמאל

מקורי7,987.77לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף אח' שמ' - 20 (חשמלי)6160247180

87742G500016- מקורי1,164.00כןקאיה נירו 16-23קשת לכנף אחורי ימין

868400X20011- ש' 08-14בטנה לכנף אח' ימין i10 מקורי267לאיונדאי

מקורי8,720.92כןפיג'ו 3008 17-21כנף אח' ימ' - 161734338017

DFY570410A20 - 'ש' - 20כנף אח' ימ CX-30 מקורי2,991.11כןמאזדה

71504C8C4016- קרוס 16-18כנף אחורית ימין i20 מקורי4,415.31לאיונדאי

מקורי494.2לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ' - 981208878017

86821C870016- קרוס 16-18בטנה לכנף אחורי שמאל i20 מקורי871לאיונדאי

DFR551U4020 - 'ש' - 20תומך קישוט לכנף אח' שמ CX-30 מקורי39.74לאמאזדה

מקורי343.61כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן בוץ אחורי ימין - 525914208013

69510A700116 - מקורי369.8לאקאיה פורטה 13-18דלתית מיכל דלק

959168825D 11- '4/5כנף אח' שמD 11-17 'מקורי4,106.82לאשברולט סוניק ש

877412P000

פס קישוט לכנף אח' שמ' (קשת) 10 -

מקורי408.8לאקאיה סורנטו ש' 1110-12

מקורי694.58כןאופל קורסה ש' 11-15דלתית מיכל דלק -11 (ח)93189519

86841F100016 - מקורי120.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מגן בוץ אחורי שמאל

DFR550340A20 - ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין CX-30 מקורי106.56כןמאזדה

86821F150019 - מקורי1,144.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בטנה לכנף אח' שמאל

5259202200

בטנה לכנף אח' שמאל (קטנה) - 15 

5D15-18 'מקורי699.72כןטויוטה אוריס ש

07KB7W51W50F8N

קשת לכנף אח' ימ' - 17 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי830.48לאמאזדה

98313447XT21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ  C-4 מקורי577.11לאסיטרואן

86822G2000

בטנה לכנף אחורי ימין (חלק אחורי) - 

מקורי821כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

מקורי5,274.91כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כנף אח' שמ'-4D 11 (ח)95917096

89810455372X4 12 - 'מקורי6,171.20כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף אח' שמ



877422P00010-11 (קשת)  'מקורי408.8לאקאיה סורנטו ש' 10-12פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי7,603.36לאסיטרואן C3 איירקרוס - 18כנף אח' שמ' - 162671758018

52592023605D 19 - 5בטנה לכנף אח' שמאלD/SW 19 - 'מקורי616לאטויוטה קורולה ש

86821J7CA020 - מקורי2,414.10כןקאיה אקס סיד - 20בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי2,300.00כןאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14בטנה לכנף אח' ימין -10 (ח)50509472

מקורי485.8לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22קשת לכנף אחורי ימין - 504901930022

מקורי590.44לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לכנף אח' ימ' - 756057801015

99150N700021 - מקורי3,135.00לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישן רדאר ימין במגן אחורי

BCKE3302119 - 4/5בית מיסב ימיןD -19 'מקורי718.59כןמאזדה 3 ש

31120H600019 - מקורי1,962.00כןיונדאי אקסנט 19-22משאבת דלק מושלמת

07G4YA3328ZB13 - רפידות בלם קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי440.06לא18

PY1C40100F19 - 4/5דוד אחוריD -19 'מקורי1,410.05לאמאזדה 3 ש

16400HV80A15 - טרייל ש' 15-23מסנן סולר X מקורי446.31כןניסאן

מקורי566.46לאפיג'ו 301 ש' 13-18תושבת מנוע - 980986858013

V5G0955711C18 - מקורי1,590.00לאסיאט ארונה ש' - 18מנוע למגב אחורי

56970G5000WK16 - מקורי1,856.30לאקאיה נירו 16-23כרית אוויר שמאל

935811R00011 - ש' 11-18מתג משני לחלון חשמלי אחורי i25 מקורי291לאיונדאי אקסנט

V6C0423810C13 - (מוט קישור) מקורי263לאסקודה ראפיד ש' 13-18זרוע הגה

1091A42921 - מקורי2,414.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תושבת מנוע

97775G529016 - מקורי2,236.30כןקאיה נירו 16-23צינור מזגן

B0J867UC16420 - ש' - 20חיישן חניה אחורי CX-30 מקורי196.26לאמאזדה

4422A16621 - 'מקורי499לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תפוח הגה קד' ימ

172024329R09 - מקורי1,709.17לארנו קנגו 09-18משאבת דלק + מצוף

969853X00016 - מקורי156כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן טמפרטורה

97775F128019 - מקורי3,304.90לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור מזגן

226932567R17 - 4 ש' 17-23חיישן אויר לסעפתD מקורי877.02כןרנו גרנד קופה

284383207R17 - 4 ש' 17-23חיישן רדאר קדמיD מקורי3,741.62כןרנו גרנד קופה

VWHT003861A18 - קדמי שמאל ABS מקורי259כןסיאט ארונה ש' - 18חיישן

מקורי163.66כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20פילטר אוויר - 221051420

39680TK8A11YM18 - 4חיישן חניה אחוריD -18 'מקורי2,501.62לאהונדה סיווק ש

מקורי198כןיונדאי i10 ש' 14-19חיישן גל זיזים (של פליטה) - 393502690014

273012B01011 - ש' 11-18סליל הצתה i25 מקורי425לאיונדאי אקסנט

AX00003721 - (אבק) מקורי651לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מיכל אויר

2705A05120 - מקורי587לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20אגן שמן גיר

25320AX10A17 - מקורי161.76כןניסאן סנטרה ש' 17-19יוניט אור בלם

מקורי2,435.23כןפיג'ו 3008 17-21פילטר אוויר מושלם - 982800208017

מקורי590.5כןקאיה פיקנטו 5D 11-16דיסק מצמד - 11 (ח)4110002870

4630A53121 - מקורי5,019.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

מקורי80.99כןפיג'ו 2008 13-19מתג אור בלם אחורי - 160648048013

K01133251B13 - צלחת בלם קדמית

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי272.58לא18

28213D900016 - מקורי58.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור אוויר

6433002G00C05D 19 - 5מדף  אחוריD/SW 19 - 'מקורי4,133.64כןטויוטה קורולה ש

A213750660021- מכסה תא מטעןE 16-22 קלאס W213 מקורי23,883.63לאמרצדס

908301KA0A(ח) מקורי406.17לאניסאן ג'וק 10-14גומי קדר חיצוני דלת תא מטען-10

76087020905D 19 - 5ספוילר ימין לתא מטעןD/SW 19 - 'מקורי624כןטויוטה קורולה ש



689500R06019 - ש' - 19בולם ימין לדלת תא מטען RAV-4 מקורי1,616.00לאטויוטה

81260B400017 - ש' 14-19ידית חיצונית לדלת תא מטען i10 מקורי345לאיונדאי

689600R06019 - ש' - 19בולם שמאל לדלת תא מטען RAV-4 מקורי1,687.30לאטויוטה

6.44E+0618 - מקורי11,217.37לאטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה תא מטען

81755G2000T9Y16 - מקורי223לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית משיכה דלת תא מטען

מקורי715.13לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19ציר למכסה תא מטען ימין = שמאל - 645030227019

42689281V 15 - מקורי3,671.04לאשברולט ספארק 15-18דלת תא מטען

908513120R15 - מקורי585.2כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18פס קישוט למטען שמאל

64910F401017-19 מדף אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,187.73לא22

817704H01008 - בולם דלת תא מטען שמאלi800 08-21 מקורי385לאיונדאי

872102W30016 - מקורי2,698.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18ספוילר עליון לדלת תא מטען

690900K08015 - מקורי1,656.69לאטויוטה היילקס ש' 15-21ידית פתיחה חיצונית לדלת מטען

69250B1050W9(ח) מקורי289.1כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פס קישוט למטען -06

87310S801021 - מקורי4,622.00לאיונדאי פאליסייד - 21פס קישוט למטען

6515A120WA09- ספוילר חלון אחורי

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי6,260.37לא

901006104R10- מקורי4,024.48לארנו סניק ש' 10-12דלת תא מטען

B3T5827577A2ZZ08-13 מקורי555לאסקודה סופרב ש' 08-13פס קישוט למטען

7680160490A014 - פס קישוט תחתון למטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי8,309.67כן21

87371G200016 - מקורי32לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פתיחה לדלת תא מטען

81822K701020 - ש' - 20ידית פתיחה לדלת תא מטען i10 מקורי985לאיונדאי

8701CP(ח) מקורי5,984.94כןפיג'ו 5008 10-16מכסה תא מטען-11

V5J0827501D11- מקורי240לאסקודה רומסטאר ש' 08-15מנעול מכסה תא מטען

מקורי800.36כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בולם מכסה תא מטען ימין - 689500222019

819520D05014 - מקורי158.73לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי פנס אור בולם אחורי

768010D76021 - מקורי3,213.34כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט למטען

72800GI01121 - ש' - 21דלת תא מטען EV 5 מקורי7,230.00לאיונדאי איוניק

מקורי402.73לאשברולט טראקס ש' 17-18מנעול מכסה תא מטען - 1358764017

מקורי6,016.80כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מכסה תא מטען -13 (ח)9675044480

901006921R22 - מקורי4,715.68לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22דלת תא מטען

781012086R(ח) 3D 12- '3/5כנף אח' שמD/CW 10-16 'מקורי4,604.70כןרנו מגאן ש

V565854820A9B917 - 'מקורי411כןסקודה קודיאק ש' 17-22קשת לכנף אח' ימ

מקורי10,166.24כןשברולט טראקס ש' 17-18כנף אח' שמ' - 9512938617

6451161MV0P3113- 'קרוסאובר 13-16כנף אח' שמ SX4 מקורי2,517.00כןסוזוקי

כנף אח' ימ' -616010237113

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,965.00לא15

74410TV0E0215- 5קשת לכנף אחורי ימיןD 15-16 'מקורי750.39לאהונדה סיווק ש

767491041R3D 12- 3/5בטנה לכנף אח' שמאלD/CW 10-16 'מקורי524.63לארנו מגאן ש

7281161M0000013- קרוסאובר 13-16בטנה לכנף אח' ימין SX4 מקורי664.9לאסוזוקי

7560642150

קשת אחורית לכנף אחורי שמאל - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי1,050.00כןטויוטה

71504A2C2013- 5/סטיישן ש' 13-18כנף אח' ימ' סטיישןD מקורי8,265.90לאקאיה סיד

7560642160C0

-E קשת אחורית לכנף אחורי שמאל

MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי594כןטויוטה

5370B656(ח) מקורי2,851.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין גדולה -13

6485061M00(ח) קרוסאובר 13-16דלתית מיכל דלק -13 SX4 מקורי201.6כןסוזוקי

868223Z000CW-12 בטנה לכנף אח' ימיןCW/4D i40 12-15  מקורי709.8לאיונדאי



86822A220013- 5/סטיישן ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין סטיישןD מקורי670.7לאקאיה סיד

DN5550341(ח) 4D 10-12 4מגן אבנים אחורי ימיןD 10-14 'מקורי54.7כןמאזדה 2 ש

78100EL030(ח) 5D -08 '4/5כנף אח' ימD 08-11 'מקורי3,447.20לאניסאן טידה ש

103529100G21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ X מקורי185.34לאטסלה מודל

51439XC01A9P20 - 'מקורי6,095.00לאסובארו איבולטיס - 20כנף אח' שמ

760308516R13- '5כנף אח' ימD 13-19  מקורי4,601.48כןרנו קליאו

V657809601C19 - 'מקורי3,025.00לאסקודה סקאלה - 19כנף אח' שמ

74552T5B00315- מקורי1,334.94כןהונדה ג'אז ש' 15-19בטנה לכנף אחורי ימין

V3V0807906A15 - מקורי373כןסקודה סופרב ש' 15-22מדבקה שקופה לכנף אחורית ימין

51439AN0109P21 - 'מקורי9,603.00לאסובארו אאוטבק ש'  - 21כנף אח' שמ

71504A2C00(ח) 5 ש -13D '5/סטיישן ש' 13-18כנף אח' ימD מקורי6,888.20כןקאיה סיד

57731FJ09012 - ש' 12-17מגן בוץ אחורי שמאל XV מקורי389לאסובארו

788A31751R15- 'מקורי1,554.05לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף אח' שמ

V65881097020 - מקורי327כןסקודה קאמיק - 20בטנה לכנף אח' ימין

מקורי1,437.39לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף אחורי ימין 13-15 (ח)7560542190

760309358R16-18 מקורי6,286.23לארנו קדג'אר 16-20כנף אחורית ימין

868223U00013- מקורי653.6לאקאיה ספורטג' ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין

868213U00013- מקורי653.6כןקאיה ספורטג' ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל

BHN150340B4D 13- 4/5מגן בוץ אחורי ימיןD 13-18 'מקורי226.25לאמאזדה 3 ש

מקורי779.28כןסיטרואן ברלינגו - 19בטנה לכנף אח' ימין - 981739808019

767480005R(ח) מקורי330.95כןרנו גרנד סניק ש' 14-16בטנה לכנף אח' ימין-14

71504H9C005D- 17  '5כנף אח' ימD/4D 17-22 'מקורי5,896.00כןקאיה ריו ש

D(ח) דלתית מיכל דלק -11 17463915

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי941.55כן

8530XC(ח) מקורי385.57כןפיג'ו  307 ש' 02-05בטנה לכנף אח' ימין 02-07

766260K13011 - מקורי654.51לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15מגן בוץ אחורי שמאל

מקורי1,111.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנעול חשמלי לדלתית מילוי דלק - 770304202019

69510C720016 - קרוס 16-18דלתית מיכל דלק i20 מקורי85לאיונדאי

86841D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ אחורי שמאל

51439SC0509P(ח) מקורי6,788.00לאסובארו פורסטר ש' 09-12כנף אח' שמ' -09

525920H01115 - מקורי721.17לאטויוטה אייגו ש' 15-21בטנה לכנף אח' שמאל

86821C150018 - מקורי381לאיונדאי סונטה ש' 18-19בטנה לכנף אח' שמאל

87742H840018 - 'מקורי400.2לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט לכנף אח' ימ

868404H00008 - בטנה לכנף אח' ימיןi800 08-21 מקורי778לאיונדאי

מגן בוץ אחורי ימין - 766256033014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי569.6כן21

86824F2800

בטנה לכנף אח' ימין (חלק קדמי) - 19 

מקורי397כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20(ח)

71503G4C0018 - 'כנף אח' שמi30 - 18 מקורי3,793.00כןיונדאי

71503J7C4020 - 'מקורי9,097.70כןקאיה אקס סיד - 20כנף אח' שמ

86821G630018 - בטנה לכנף אח' שמאלGT LINE - 18 מקורי145.2לאקאיה פיקנטו

69510D700015-18 מקורי467כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלתית מיכל דלק

8530SE(ח) ש' 07-10בטנה לכנף אח' ימין -07 C-4 מקורי406.86כןסיטרואן פיקסו

656310D05114 - מקורי340.33לאטויוטה יאריס ש' 14-19מגן בוץ אחורי ימין

81590G200016 - מקורי454לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול חשמלי לדלתית מיכל דלק

69510H90005D - 17 5דלתית מיכל דלקD/4D 17-22 'מקורי215.2כןקאיה ריו ש

69510H92004D - 17 5דלתית מיכל דלקD/4D 17-22 'מקורי215.2לאקאיה ריו ש

86821G6700(X LINE) 20 - בטנה לכנף אח' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי116.2כן



715031Y3C53D 15 - '3כנף אח' שמD 13-16 מקורי7,426.90לאקאיה פיקנטו

מקורי5,396.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18כנף אח' שמ' - 616023326018

V6F98538189B918 - 'מקורי206כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' ימ

87741Q500020 - 'מקורי606כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

61062YP010(סהרה) מקורי3,293.86כןטויוטה היילקס ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 20

69510J7200CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19דלתית מיכל דלקD מקורי232.4לאקאיה סיד

86842C150018 - מקורי130לאיונדאי סונטה ש' 18-19מגן בוץ אחורי ימין

AL517HO5D 12 - פנס ראשי ימין

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWחליפי1,596.02לא

AL518NI10- חליפי268.02לאניסאן ג'וק 10-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

AL518TO01-02 חליפי680.02לאטיוטה קורולה ש' 01-02פנס ראשי ימין חשמלי

AL51HY4D 04- חליפי476.02לאיונדאי אלנטרה ש' 04-07פנס אחורי שמאל

AL524HO09 - 'חליפי1,486.02לאהונדה אינסייט 09-14פנס אחורי ימ

AL531CV16-17 'חליפי1,996.02לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי ימ

AL534HO15 - 'ש' 15-18פנס אחורי ימ' פנ HRV חליפי1,506.02לאהונדה

AL534TO02-05 'חליפי148.02לאטויוטה היילקס ש' 02-05פנס איתות קד' ימ

AL537CV17 - חליפי168.02לאשברולט טראקס ש' 17-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

AL538CVV 15 - 'חליפי986.02לאשברולט ספארק 15-18פנס אחורי שמ

AL540NI(בכנף) 4/5פנס צד קדמי ימיןD 08-11 'חליפי96.02לאניסאן טידה ש

AL543TO97-08 'חליפי680.02לאטויוטה היאס ש' 97-08פנס אחורי ימ

AL553NI08 - '4/5פנס ערפל אחD 08-11 'חליפי680.02לאניסאן טידה ש

AL553TO06-08 'חליפי586.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אחורי שמ

AL557TO4D 08-09 'חליפי396.02כןטויוטה קורולה ש' 08-10פנס אחורי ימ

AL566TO06-08 חליפי1,148.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ראשי שמאל

AL572TO

פנס אחורי שמ' -13 ( 5 דלתות - 

היברידי)

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי806.02לא15

AL575TO10- 'פנס אחורי ימ

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

חליפי806.02לא12

AL579NI18 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמאל חיצוני X חליפי1,706.02לאניסאן

AL582NI18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין X חליפי3,860.02לאניסאן

AL585OP08- (עם מנוע)  חליפי1,356.02לאאופל קורסה ש' 08-10פנס ראשי ימין

AL585TO13-15- 'חליפי536.02לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי שמ

AL588OP5D  08- 'חליפי680.02לאאופל קורסה ש' 08-10פנס אחורי שמ

AL592PE05-08 חליפי1,156.02לאפיג'ו 407 ש' 05-10פנס ראשי ימין

AL59CV95-99 'חליפי76.14לאשברולט קווליר ש' 95-02פנס איתות קד' שמ

AL600HY14 - ש' 11-15פנס ראשי שמאל i35 חליפי2,806.02לאיונדאי אלנטרה

AL612MI04-08 'חליפי96.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08בית פנס ערפל אח' שמ

AL619MI04- (בכנף)L=R חליפי96.02לאמיצובישי לנסר ש' 04-08פנס צד קדמי

AL634MA5D 09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 09-13 'חליפי221.3כןמאזדה 3 ש

AL63KI10-5/סטיישן ש' 10-12פנס ראשי ימיןD חליפי1,256.02לאקאיה סיד

AL646VW01- 'חליפי548.02לאפולקסווגן פאסט ש' 01-05פנס אחורי שמ

AL64VO-97-05 סטיישן ש' 97-05פנס ראשי ניקל+מנוע V70 חליפי1,906.02לאוולוו

AL650VW5פנס ראשי שמאלD 03-05 'חליפי1,086.02לאפולקסווגן פולו ש

AL651FI04-08 חליפי664.02לאפיאט פנדה ש' 04-11פנס ראשי שמאל

מקורי6,412.36לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף אח' ימ' - 907637460019

מקורי972.16כןטויוטה יאריס ש' 00-02מגן בוץ אחורי שמאל - 766265201000

87360G500016 - 'מקורי394.2כןקאיה נירו 16-23קישוט עליון לכנף אח' שמ

69510G200016 - מקורי395כןיונדאי איוניק ש' 16-20דלתית מיכל דלק

86822J900018 - מקורי996לאיונדאי קונה ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

מקורי866.17לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל - 656384704013



954588124D 11-4/5בטנה לכנף אח' שמאלD 11-17 'מקורי26.72לאשברולט סוניק ש

84116F2000

מדבקה שקופה לכנף אחורית שמאל - 

מקורי75לאיונדאי אלנטרה ש' 1616-18

V6F98538179B918 - 'מקורי514כןסיאט ארונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

86822G6700(X LINE) 20 - בטנה לכנף אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי116.2כן

86842C8AA019 - מגן בוץ אחורי ימיןi20 15-20 מקורי197לאיונדאי

715041Y3C5(ח) 3D 15 - '3כנף אח' ימD 13-16 מקורי7,426.90כןקאיה פיקנטו

8526AJ(ח) ש' 05-10כנף אח' ימ' 05-10  C-4 מקורי4,184.87לאסיטרואן

87742Q500020 - 'מקורי606כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי2,403.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20כנף אח' שמ' 616024716016-18

86870C5000V 15 - מקורי81לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן בוץ אחורי שמאל

69510K700020 - ש' - 20דלתית מיכל דלק i10 מקורי369לאיונדאי

767484284RV 15 - מקורי636.87כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21בטנה לכנף אח' ימין

V575854989C9B916 - (חלק אחורי) 'מקורי319כןסיאט אטקה ש' 16-21קשת לכנף אח' שמ

71503K2C0020 - 'מקורי6,323.00כןיונדאי וניו - 20כנף אח' שמ

695101G000(ח) מקורי192.9כןקאיה ריו ש' 07-12דלתית מיכל דלק -07

86821Q500020 - מקורי894.5לאקאיה סלטוס ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל

87370C8000

קישוט משולש עליון בכנף אחורית ימין - 

15i20 15-20 מקורי793כןיונדאי

87360C8000

קישוט משולש עליון בכנף אחורית 

מקורי793לאיונדאי i20 15-20שמאל - 15

87741R210022 - 'מקורי549.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף אח' שמ

6160116A0022 - 'מקורי9,174.71לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כנף אח' ימ

86842L100020 - מקורי143לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן בוץ אחורי ימין

87742R2000(URBAN) 22 - מקורי915.5כןקאיה ספורטג' ש' 22-23קשת לכנף אחורי ימין

מקורי1,295.69לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22בטנה לכנף אח' ימין - 525911611022

65817KK03015- מקורי14,804.54לאטויוטה היילקס ש' 15-21כנף אחורית שמאל

6.56E+7521 - מקורי833.11לאטויוטה היילנדר - 21בטנה לכנף אח' ימין

74450T7AJ1119 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ HRV מקורי1,284.94לאהונדה

מקורי6,665.15כןרנו קנגו 09-18כנף אח' שמ' (+דלת הזזה) 09-11 (ח)7751472349

92101T110021 - ש' - 21פנס ראשי שמאל G80 מקורי17,166.00לאגנסיס

C8010075BAA21 - ש' - 21פנס ראשי שמאל ET5 מקורי6,763.00לאסקייוול

V1S1941015N14- מקורי1,490.00כןפולקסווגן אפ ש' 14-17(ח) פנס ראשי שמאל

924022S02010-13 פנס אחורי ימ' חיצוניIX35 10-15 מקורי928לאיונדאי

מקורי803כןטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס אחורי ימ' -815500647012

33151TR0G11EX 4פנס ראשי שמאל -13 דגםD 12-17 'מקורי3,772.15לאהונדה סיווק ש

92451B210014- 'מקורי356.6לאקאיה סול ש' 14-18פנס ערפל אח' שמ

V6R1941007G14- 5פנס ראשי שמאלD 10-17 'מקורי881לאפולקסווגן פולו ש

V5E394910220 - מקורי139כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס איתות למראה ימין

33500TF0G7111- 'פנס אחורי ימ

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,568.69לא14

3532084M1000016- מקורי1,922.60כןסוזוקי סלריו 16-18פנס ראשי שמאל

מקורי6,050.13לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי שמאל לד - 4264962917

מקורי12,102.99כןשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי ימין 8439086217-21

V657941016A(ספורט) מקורי3,968.00לאסקודה סקאלה - 19פנס ראשי ימין - 20

84912FG091(ח) 5D 'ש' 08-13פנס אחורי שמ' פנ B3 מקורי285כןסובארו

924052S02010-13 'פנס אחורי שמ' פנIX35 10-15 מקורי1,041.00כןיונדאי

3532168P31000M16 - מקורי5,441.00כןסוזוקי בלנו ש' 16-18פנס ראשי שמאל קסנון

260607949R14 - מקורי497.95לארנו קנגו 09-18פנס ראשי שמאל מושחר



V7C194100518 - פנס ראשי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי2,234.00לא22

מקורי11,910.09לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי שמאל קסנון + לד - 6311727699113

922013W20015- 13  מקורי1,721.00כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי56.14כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל-12 (ח)96673825

מקורי545.09לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס איתות למראה שמאל - 817404202013

3550065P0100017 - מקורי582.8כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

34500T1GG0113-15 ש' 13-18פנס ערפל ימין אחורי CR-V מקורי586.64לאהונדה

V3G0941662J15-19 מקורי644כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל ימין קדמי

V8K5945094D(ח) ש' 08-15פנס אחורי ימ' פנ' -09 A4 מקורי309כןאודי

מקורי195.61לאשברולט בלייזר - 19פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 8429917319

3627462R0117 - 'מקורי556.5כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס אחורי שמ' פנ

מקורי386.25לאשברולט סילברדו - 20פנס ראשי שמאל - 8473861620

3565062R1100017-  מקורי1,315.30לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס אחורי ימין חיצוני

260103127R13-16 5פנס ראשי ימין מושחרD 13-19  מקורי910.7כןרנו קליאו

V5E4941015A(STYLE) 20 - מקורי5,537.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי שמאל

34500T1EG0116- ש' 13-18פנס ערפל ימין אחורי CR-V מקורי511.24כןהונדה

מקורי2,188.16לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין 9513779213-14

260103814R(ZEN) 20 מקורי2,508.97לארנו קליאו - 20פנס ראשי ימין

V5E49410181.0 20 - מקורי2,125.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי ימין

V5C7941700R(ח) מקורי528לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18פנס ערפל ימין קדמי -15

33150TV0G4115- 5פנס ראשי שמאלD 15-16 'מקורי3,524.43לאהונדה סיווק ש

922012V00011- מקורי604לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ערפל קדמי שמאל

265551147R(ZEN) 20- 'מקורי775.63לארנו קליאו - 20פנס אחורי שמ' פנ

V657945307A(ספורט) מקורי676לאסקודה סקאלה - 19פנס אחורי שמ' פנ' - 19

84201SA31106-08 'מקורי2,198.00לאסובארו פורסטר ש' 06-08פנס אחורי שמ

3550054P0000017 - קרוסאובר 17-21פנס ערפל קדמי ימין = שמאל SX4 מקורי1,228.30כןסוזוקי

V5E6945106V 20 - מקורי62לאסקודה אוקטביה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

3512054P0000015 - מקורי3,470.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס ראשי ימין

מקורי1,021.36כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18(ח) פנס ערפל קדמי שמאל -812206012013

V3G1941035P20 - מקורי5,793.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ראשי שמאל

V5E6945105V 20 - מקורי62לאסקודה אוקטביה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

B3T1941018E08-09 מקורי6,643.00לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ראשי ימין קסנון

107740200G21 - 'מקורי461.64לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

924064H00008- מחזיר אור במגן אחורי ימיןi800 08-21 מקורי154לאיונדאי

BCNN51030B19 - 4/5פנס ראשי ימיןD -19 'מקורי5,139.52כןמאזדה 3 ש

V6V1941018FV 15-17 מקורי3,113.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין

266055303R18 - מקורי1,858.91לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אור יום לד קדמי שמאל

33150T5AG0115-17 מקורי2,677.12לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי שמאל

V3G5945096E20 - 'מקורי1,227.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי ימ

V565949101A17-20 מקורי180כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס איתות למראה שמאל

מקורי4,236.00לאלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות שמ' קד' (במגן) - 816207804015

מקורי652.74לאוולוו XC-60 ש' 18-21מחזיר אור במגן אחורי ימין - 3229362718

BCKA69122B19 - 4/5פנס איתות למראה ימיןD -19 'מקורי173.99כןמאזדה 3 ש

KR8251041D12 - ש' 12-16פנס ראשי שמאל קסנון CX-5 מקורי2,342.92לאמאזדה

V3G5945094D20 - 'מקורי1,245.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי ימ' פנ

V8U094509612-ש' 11-18פנס אחורי ימ'  תחתון Q3 מקורי959לאאודי

מקורי344.9כןשברולט קרוז 08-20פנס ערפל אח' שמ' -5D 13 (ח)95240544

33150TV0G21(סטיישן) -מקורי2,018.95לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס ראשי שמאל 14

55307J932018 - מקורי1,494.00כןיונדאי קונה ש' - 18בולם זעזועים אחורי

V5K069815115 - מקורי458לאסקודה פביה ש' 15-21סט רפידות בלם קדמי



88210F404017-19 חיישן רדאר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,222.72כן22

54612C100016 - מקורי219.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מיסב קדמי

59810C100015 - קדמי שמאל ABS מקורי802כןיונדאי סונטה ש' 15-17חיישן

58411C570015 - מקורי502.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20צלחת בלם אחורי

BDMT56451C20 - ש' - 20מגן חום לדוד עמם אחורי CX-30 מקורי191.6לאמאזדה

מקורי439לאטויוטה קורולה ש' 13-18רפידות בלם אחורי - 44660218113

מקורי4,763.72לאפיג'ו 208 ש' 15-19מחשבת כרית אוויר - 981271338015

3773658R0016 - מקורי18.7כןסוזוקי בלנו ש' 16-18תושבת לחיישן חניה

25415G200016 - מקורי285כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מים תחתון למצנן

3923004YB018 - מקורי633.1לאקאיה סטוניק - 18חיישן טמפרטורה

58411B900020 - ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל i10 מקורי452לאיונדאי

95720C5511WN118 - מקורי929.3כןקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן שמירת מרחק קדמי

4321202410SW 19 - 5בית מייסב קדמי שמאלD/SW 19 - 'מקורי2,726.48לאטויוטה קורולה ש

272774BU0A14 - מקורי159.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20מסנן אוויר למזגן

58111F401017 - פח רצפה קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,584.79לא22

מקורי794.16כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19סליל הצתה - 909190227219

62400H805018 - מקורי2,848.60כןקאיה סטוניק - 18ערסל מנוע

95720G6100UD18 - חיישן חניה אחוריGT LINE - 18 מקורי915.4לאקאיה פיקנטו

2196429

צלחת בלם אחורי ימין = שמאל - 20 

4D20 - '4 שD/5/SW מקורי283.53לאפורד פוקוס

165001HC5A13 - מקורי1,377.03לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19בית מסנן אוויר

מקורי221.17כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי מסנן שמן - 156203701013

V2Q0907685B

חיישן בקרה אחורי לשטח מת שמאל - 

מקורי1,648.00לאסקודה סופרב ש' 1815-22

56825D350019 - מקורי437כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפוח הגה ימין

מקורי645.13כןשברולט ספארק - 19צינור קירור שמן גיר - 4243944819

84307F404017 - סליל כרית אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,724.27לא22

V5WA40762117 - מקורי1,515.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מיסב קדמי

86357F200016 - מקורי200כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18גומי אטימה עליון במגן קדמי

97775G658021 - צינור מזגן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,612.30לא

מקורי495לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ערכת רפידות בלם קדמי - 44653349019

מקורי458.56לאשברולט ספארק - 19שסתום לגל זיזים - 1263652419

39680T0AR12ZF19 - ש' - 19חיישן חניה אחורי HRV מקורי771.07לאהונדה

4670B08720 - קדמי ימין = שמאל ABS מקורי890כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישן

V06H90643313 - מקורי512לאסקודה סופרב ש' 13-15חיישן קרנק

289701014R15 - מקורי171.33כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23עין מתיז מים לשמשה אחורית

מקורי200.28לאפורד פומה ש' - 21חיישן חניה קדמי ימין - 220558221

KD4767UC12Y(ח) חיישן חניה אחורי צדדי - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי347.9כן18

תפס למצנן - 192788315

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי78.38כן19

80341TS6H0212 - 4צינור מזגןD 12-17 'מקורי732.09לאהונדה סיווק ש

934901W11012 -5סליל כרית אווירD 12-16 'מקורי720.4כןקאיה ריו ש

מקורי499לאלקסוס NX ש' 15-23צלחת בלם קדמי - 435124811015

KA1C57K30A12 - ש' 12-16מחשב כרית אוויר CX-5 מקורי3,540.45לאמאזדה

מקורי104כןיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18מסנן שמן - 263000250311

מקורי7,131.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מסרק הגה - 442504217019



2435703HA016 - מקורי704כןיונדאי איוניק ש' 16-20יוניט לחץ שמן

58302S1A5019 - מקורי441לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20סט רפידות בלם אחורי

מקורי1,369.62לאשברולט ספארק 15-18סליל כרית אוויר - 4255487815

KD4567UC5A2Y17 - מחזיק לחיישן למגן אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי29.77לא18

144603415R09 - 4צינור יציאה מאינטרקולרD 09-15 'מקורי1,419.53לארנו פלואנס ש

21810H500019 - מקורי812לאיונדאי אקסנט 19-22תושבת מנוע

59810H620019 - קדמי שמאל ABS מקורי620לאיונדאי אקסנט 19-22חיישן

56820G200016-18 מקורי360לאיונדאי איוניק ש' 16-20תפוח הגה קדמי שמאל

מקורי750.72כןפיג'ו 2008 13-19זרוע הגה ימין - 13 (ח)1608025380

6892049135

יחידת בלימה חשמלית שמאל לתא 

מקורי2,900.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מטען - 13

V57A91949118 - מקורי96כןסקודה קארוק 18-21תושבת חיישן חניה קדמי

56540F2000

זרוע הגה קד' ימ'+שמ' (מוט קישור) - 

מקורי318כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

4162A397

בולם זעזועים אחורי ימין = שמאל - 13 

מקורי705כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15(ח)

V032905106F15 - מקורי1,096.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סליל הצתה

88210F401017 - חיישן קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,633.97כן22

392102F60019 - מקורי664לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20חיישני חמצן

V5Q0816741C20 - מקורי1,913.79כןסקודה אוקטביה ש' - 20צינור מזגן

V8Y069845120 - מקורי384לאסקודה אוקטביה ש' - 20ערכת רפידות בלם אחורי

צלחת בלם אחורית - 424316031114

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי448לא21

435120F03013 - מקורי260.55לאטויוטה וורסו 13-18צלחת בלם קדמית

56820F200018 - 'מקורי246כןיונדאי קונה ש' - 18תפוח הגה קד' שמ

BBM452710B(ח) 4D 09- 4/5ציר ימין למכסה מטעןD 09-13 'מקורי490כןמאזדה 3 ש

V6V6827023E(ח) מקורי4,247.00כןסקודה פביה ש' 15-21דלת תא מטען - 15

68105727AMV 20 - מקורי7,224.40לאדודג' ראם - 20דלת תא מטען

6401136201(EX) 18-20 מקורי8,519.80לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת תא מטען

מקורי1,616.05כןטויטה אוריס ש' 07-09דלת תא מטען 07-09 (ח)6700502110

7681112A90

פס קישוט לצבע  (S) למכסה מטען 10-

מקורי743כןטויוטה קורולה ש' 1110-13

23418940V 15 - מקורי10,894.93לאשברולט סילברדו 13-19דלת תא מטען

מקורי3,908.73כןשברולט ספארק 15-18דלת תא מטען - 15 (ח)42490183

52026213

דלת תא מטען בלי חורים לספוילר - 07 

V3D 08-20 500 מקורי8,709.00לאפיאט

8334A124(ח) פנס אור בלימה דלת תא מטען -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי729כן16

5808A08913- מנעול מכסה תא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי669כן16

8169660011

תושבת לוחית רישוי עליון אחורית 03-

08

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי990לא08

D2027511- מקורי7,768.98לאפורד אקספלורר ש' 11-14דלת תא מטען

68100T1GE00ZZ(ח) ש' 13-18דלת תא מטען 13-15 CR-V מקורי5,383.52כןהונדה

74890T1GE00ZA

פס קישוט ניקל לדלת תא מטען  13-

מקורי1,824.62לאהונדה CR-V ש' 1513-18 (ח)

737000X050ש' 08-14דלת תא מטען 08-12 ללא ספויילר i10 מקורי2,308.00כןיונדאי

KDZ46202XD12- (ללא מצלמה) ש' 12-16דלת תא מטען CX-5 מקורי4,029.50לאמאזדה

72800CU00021 - ש' - 21דלת תא מטען GV60 מקורי13,141.00לאגנסיס

מקורי16,911.00לאלקסוס UX200 ש' - 19דלת תא מטען -670057626019



מקורי15,118.34לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת תא מטען שמאל - 907740510019

692001W04011- 4מכסה תא מטעןD 12-16 'מקורי2,994.90לאקאיה ריו ש

GJY05261X(ח) מכסה תא מטען -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,770.34כן18

8468151K00(ח) מקורי840כןסוזוקי ספלאש 09-15גומי למכסה מטען-13

9832126080

מנעול עליון דלת תא מטען ימין - 19 5 

מקורי416.46כןסיטרואן ברלינגו - 19מושבים

873101M010(ח) מקורי214.6כןקאיה פורטה 09-12פס קישוט למטען -09

מקורי17,083.52כןפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען שמאל -14 (ח)2368025

74895TV0000(ח) 5קישוט לדלת מטען -15D 15-16 'מקורי1,214.63כןהונדה סיווק ש

904008277R17 - 4 ש' 17-23ציר ימין לדלת תא מטעןD מקורי899.98לארנו גרנד קופה

KDY463620(ח) ש' 12-16בולם דלת תא מטען ימין -12 CX-5 מקורי274.29כןמאזדה

מקורי268.43כןפיג'ו 2008 13-19בולם לדלת תא מטען - 13 (ח)9678317180

H43009KAME(ח) מקורי2,309.07כןניסאן אלמרה ש' 15-17מכסה תא מטען -15

8748RC19 - מקורי370.7כןסיטרואן ברלינגו - 19ריפוד דלת מטען ימין

844307620R17 - 5בולם דלת תא מטעןD 13-19  מקורי535.72לארנו קליאו

50565815(VALOCA) 20 - מקורי15,850.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת תא מטען

74890T5A01315- מקורי984.54לאהונדה ג'אז ש' 15-19קישוט לדלת תא מטען

60809AL0009P15- מקורי12,130.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20דלת תא מטען

68100TB9G00ZZ(סטיישן) -מקורי6,684.58לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17דלת תא מטען 14

מקורי756לאפיג'ו 5008 17-21גומי למכסה מטען - 982389828017

848100710R13 - 5פס קישוט למטעןD 13-19  מקורי2,392.16כןרנו קליאו

6910086R0000015 - מקורי3,836.10כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22דלת תא מטען

V3V5817111A15 - מקורי4,970.00לאסקודה סופרב ש' 15-22קליפת גג

670050D11112- מקורי2,956.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13דלת תא מטען

V5G6827025Q13-מקורי6,498.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20דלת תא מטען

96778260ZD16 - ש' 16-18פלסטיק סף דלת תא מטען C-4 מקורי789.64לאסיטרואן פיקסו

817803W000(ח) מקורי289.2כןקאיה ספורטג' ש' 10-12בולם ימין דלת תא מטען 10-12

V5NA867704B82V17 - מקורי193כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תושבת למדף אחורי

8701V2(ח) (SALOON) 05-08 ש' 05-08דלת תא מטען C-5 מקורי3,446.70כןסיטרואן

מקורי19,852.00לאלקסוס  RX ש' 08-22דלת תא מטען - 670054873015

מקורי16,250.31לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת תא מטען שמאל - 907740550019

69200A707013-מקורי4,901.00כןקאיה פורטה 13-18מכסה תא מטען

960300135R16 - מקורי2,419.07לארנו קדג'אר 16-20ספוילר עליון לתא מטען

מקורי2,703.67לאסיטרואן קקטוס 15-20פס קישוט למטען - 161143058015

מקורי7,331.87לאסיטרואן ברלינגו - 19דלת תא מטען - 982043638019

V658827939GRU20 - מקורי3,069.00כןסקודה קאמיק - 20ספוילר לתא מטען

7224A153XA13- מקורי2,488.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15ריפוד דלת תא מטען

960334CE0A18 - טרייל ש' 15-23פס קישוט למטען מעל פנס שמאל X מקורי2,340.19לאניסאן

V7H0827092AQ04 - מקורי8,141.00לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09דלת תא מטען ימין

74801T5SK0118 - מקורי1,690.05לאהונדה ג'אז ש' 15-19מנעול מכסה תא מטען

מקורי6,921.69לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת תא מטען - 898272985217

74440T5A00315 - מקורי667.32לאהונדה ג'אז ש' 15-19גומי למכסה מטען

87321A220013-5/סטיישן ש' 13-18גומי למכסה מטעןD מקורי751.3כןקאיה סיד

V5E3827566A20 - מקורי494לאסקודה אוקטביה ש' - 20ידית דלת תא מטען

7608542903B1(ח) ש' 13-18ספוילר לדלת תא מטען -13 RAV-4 מקורי9,478.95כןטויוטה

V566827566A17 - מקורי3,185.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22ידית דלת תא מטען

V3V582755218 - מקורי586כןסקודה סופרב ש' 15-22בולם דלת תא מטען



6477142110B109- ש' 07-09כיסוי גלגל ספייר RAV-4 מקורי2,739.21לאטויוטה

817704P000(ח) בולם שמאל דלת תא מטען -12i20 12-15 מקורי255כןיונדאי

V5E3810970A20 - מקורי282לאסקודה אוקטביה ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

AR27NI10- חליפי269.86כןניסאן ג'וק 10-14תומך עליון  שמאל לראדיאטור

AR39MA

כונס אויר תחתון שמאל לרדיאטור  03-

חליפי50.02לאמאזדה 6 ש' 0703-07

166950Y01017 - מקורי72כןטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אוויר שמאל

מקורי700.7לאב.מ.וו X5 ש' 19-כונס אויר עליון - 5174742167519

628117709R15 - מקורי713.23כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר שמאל במגן קדמי

גומי תחתון ימין למצנן מים -168490411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי238.02כן

1360A076(ח) כונס עליון למצנן מים -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי459כן16

PE021514012- ש' 12-16מאוורר מנוע ימין CX-5 מקורי651.21לאמאזדה

מקורי1,626.42לאשברולט ספארק 11-15מצנן מים -9698445011

V6F0121284E17 - מקורי171כןסיאט איביזה  ש' 17-22כונס למצנן ימין

21481JD21B(ח) מקורי3,166.06לאניסאן קשקאי ש' 08-14כונס אוויר+מאוורר למצנן מים-11

144963639R(ח) מקורי1,386.75כןרנו גרנד סניק ש' 14-16אינטרקולר טורבו - 14

1770068K10M(ח) מקורי2,521.20כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מצנן מים - 09

21579HV80A17 - מקורי339.49כןניסאן קשקאי ש' 14-20כונס אוויר תחתון למצנן מים

29136F250019 - מקורי273כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מוביל אוויר קדמי שמאל

282772B80016 - מקורי212כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס אוויר לאינטרקולר

PAF11520019 - 4/5מצנן מיםD -19 'מקורי1,854.07כןמאזדה 3 ש

167110T16019 - 4כונס אוירD 19 - 'מקורי994לאטויוטה קורולה ש

144614EA1B17 - 4 ש' 17-23אינטרקולרD מקורי2,477.70לארנו גרנד קופה

1530A16115 - מקורי5,165.00לאמיצובישי טרייטון 15-19אינטרקולר

214109155R18 - מקורי3,722.33כןרנו מגאן סטיישן - 18מצנן מים

PEHH1502517 - ש' 17-21מאוורר מנוע CX-3 מקורי4,456.92כןמאזדה

21559HV80A17 - מקורי158.91כןניסאן קשקאי ש' 14-20כונס אויר שמאל

KB8A501C0C17 - ש' 17-22כונס תחתון לרדיאטור CX-5 מקורי489.32לאמאזדה

29136C560018 - מקורי272.4לאקאיה סורנטו ש' 15-20כונס למצנן ימין

926007953R13 - 5מדחס למזגןD 13-19  מקורי3,333.60לארנו קליאו

86950E670018 - מקורי3,319.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19כונס אוויר אקטיבי

07DFR550A40A20 - ש' - 20מוביל אוויר ימין במגן קדמי CX-30 מקורי159.69כןמאזדה

215424EB1A17 - מקורי698.69לאניסאן קשקאי ש' 14-20כונס אויר עליון לרדיאטור

253362V000(ח) מקורי57.6כןקאיה פורטה 13-18תושבת למצנן מים - 13

F25221KEEA10- מקורי135.09כןניסאן ג'וק 10-14תומך צדדי ימין אופקי למצנן מים

2.55E+0510- טרמוסטט מושלםIX35 10-15 מקורי167כןיונדאי

7812A58121 - מקורי212לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

71503P2C0021 - 'מקורי9,651.10כןקאיה סורנטו ש' - 21כנף אח' שמ

87741P200021 - 'מקורי341.9כןקאיה סורנטו ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

656370D01021 - מקורי1,122.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

86821G6AA021 - בטנה לכנף אח' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי87.1לא

868300X00008-09 ש' 08-14בטנה לכנף אח' שמאל i10 מקורי92לאיונדאי

97500H020020 - מקורי112.9לאקאיה סלטוס ש' - 20תריס איוורור לכנף אחורי

69511G550019 - מקורי441.9לאקאיה נירו 16-23דלתית שקע טעינה

529050D010(ECO) 21 - מקורי941.85כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

71504L5C0020 - 'מקורי8,999.00לאיונדאי סונטה ש' - 20כנף אח' ימ

71504R2C0022 - 'מקורי6,711.90לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כנף אח' ימ

767485737RSW 17 - מקורי214.92כןדאצ'יה לוגאן 17-18בטנה לכנף אח' ימין

MR460484(ח) מקורי109כןמיצובישי לנסר ש' 04-08תריס איורור בכנף אח' 04-08



מקורי5,670.34כןרנו קנגו 09-18כנף אח' ימ' (+דלת הזזה) -09-11 (ח)7751468924

86821G6BA021 - בטנה לכנף אח' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי87.1לא

81590K700020 - ש' - 20כבל דלתית מילוי דלק i10 מקורי163לאיונדאי

81590F200019 - מקורי190כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כבל דלתית מילוי דלק

8547R4(ח) ש' 05-10פס קישוט לכנף אח' ימ' 05-10  C-4 מקורי261.63כןסיטרואן

767499606R17 - מקורי171.21לאדאצ'יה לוגאן 17-18בטנה לכנף אח' שמאל

71531J900018 - מקורי180לאיונדאי קונה ש' - 18בית דלתית מיכל דלק

1TD44TZZAF12 - 'מקורי2,984.00לאדודג' ראם 12-19קשת לכנף אח' ימ

71504N7C0021 - 'מקורי9,062.00כןיונדאי טוסון ש' - 21כנף אח' ימ

788A30983R22 - 'מקורי855.36לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22קשת לכנף אח' שמ

5370A592(ח) 4מגן בוץ קד' ימין - 08D 08-15 'מקורי417.41כןמיצובישי לנסר ש

V5E5809601D13-'מקורי2,639.00כןסקודה אוקטביה 13-16כנף אח' שמ

87741GI10021 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ EV 5 מקורי554לאיונדאי איוניק

868211J00009-11 בטנה לכנף אח' שמאלi20 09-12 מקורי320כןיונדאי

74776JD00A08-12 -מקורי150.55לאניסאן קשקאי ש' 08-14מגן בוץ אחורי ימין

6001549304

פס קישוט דלת מטען אח' שמ' 08-10 

מקורי307.57כןרנו לוגן 08-11(ח)

V6F0810970K(ח) מקורי283כןסיאט איביזה  ש' 17-22בטנה לכנף אח' ימין - 17

86822K200020 - מקורי986כןיונדאי וניו - 20בטנה לכנף אח' ימין

G67121HBMA

דפנה לכנף אחורית ימין (מתכת)  -13 

מקורי634.45כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19(ח)

8533J210- מקורי560.86לאפיג'ו 3008 10-16בטנה לכנף אח' שמאל

V6F0810969M17 - מקורי186כןסיאט איביזה  ש' 17-22בטנה לכנף אח' שמאל

GSH7501C0B19 - (מחבר) מקורי338.63כןמאזדה 6  ש' - 19מוביל אוויר למגן קדמי

מקורי3,296.82לאפיג'ו 3008 17-21מצנן מים - 19 98114014801.2

21410W220P22 - מקורי5,539.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22מצנן מים

PAF21502519 - 4/5כונס אוירD -19 'מקורי2,332.50לאמאזדה 3 ש

628108549R20 - מקורי509.21כןרנו קליאו - 20כונס אויר עליון למגן קדמי

25380F200016 - מקורי2,679.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים

214963HN1A13 - מקורי157.31כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כונס אויר

163610T28019 - 5מאוורר שמאלD/SW 19 - 'מקורי914.4לאטויוטה קורולה ש

86573F100016 - מקורי219.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר שמאל

מקורי2,866.71לאפיג'ו 208 ש' 15-19אינטרקולר - 980390078015

214106556R20 - מקורי3,266.55לארנו מאסטר ש' 09-22מצנן מים

214811275R18 - מקורי2,989.48לארנו מגאן סטיישן - 18מאוור מנוע מושלם

29150F100016 - מקורי399.4כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מוביל אוויר קדמי תחתון

9827819580(GT) 20 - מקורי406.94לאפיג'ו 2008 - 20מוביל אוויר קדמי ימין

532860D260V 14 - מקורי488.83לאטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר שמאל

144614EA0A16 - מקורי2,693.16לארנו קדג'אר 16-20אינטרקולר

מקורי845לאפיאט טיפו ש' 16-18כונס אויר תחתון - 5198348616

7177262R0000017 - מקורי259.5כןסוזוקי איגניס ש' 17-21מוביל אוויר לגריל קדמי

25310J780020 - מקורי2,631.60לאקאיה אקס סיד - 20מצנן מים

253104H55012 - מצנן מיםi800 08-21 מקורי1,993.00לאיונדאי

מקורי4,232.55כןטויוטה פריוס ש' 16-20מצנן מים - 164003741019

25350B909014 - ש' 14-19כונס אויר לרדיאטור i10 מקורי397לאיונדאי

1640011A6021 - מצנן מים

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,873.00לא21

מקורי90.74לאשברולט ספארק 11-15כונס ניצב למצננים -9455178511

147357324REGR - 15 מקורי2,120.15לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18ממחיר חום ל



29134J710020 - מקורי179.8כןקאיה אקס סיד - 20מוביל אוויר קדמי ימין

29136L510020 - מקורי176כןיונדאי סונטה ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

SU001A720917 - מקורי3,038.48לאטויוטה פרואייס ש' 17-18מצנן מים

86573F120016 - מקורי131.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס אויר שמאל במגן קדמי

865731W70015 - 5מוביל אוויר שמאלD 12-16 'מקורי163.6לאקאיה ריו ש

מקורי177.27לאשברולט טראקס ש' 17-18כונס אוויר תחתון למצננים - 9533207417

601989054R15 - מקורי214.5כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מוביל אוויר קדמי

252311P390

 CW -13 כ.+מאוורר מושלם למצנן מים

מקורי161כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 13-18(ח)

214100017R(ח) מקורי2,080.80כןרנו סניק ש' 10-12מצנן מים -10

V7N0819465E12 - מקורי204כןסיאט לאון ש' 12-19תריס בכנף אחורי שמאל

87741S1AA0CA21 - 'מקורי470כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

8983561931(  LSE) 21 - מקורי453.48כןאיסוזו די. מקס ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

86821Q000021 - בטנה לכנף אח' שמאלi20 - 21 מקורי894לאיונדאי

868211M00009- מקורי124.1לאקאיה פורטה 09-12בטנה לכנף אח' שמאל

V5E5809602D13-'מקורי2,623.00כןסקודה אוקטביה 13-16כנף אח' ימ

מקורי360.09כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12בטנה לכנף אח' ימין -4WD 07 (ח)8972348741

מקורי590.44לאלקסוס NX ש' 15-23פס קישוט לכנף אח' שמ' - 756067801015

מקורי7,206.91לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19כנף אח' שמ' - 907637410019

97510C800021 - תריס לכנף אחורי שמאלi20 - 21 מקורי97לאיונדאי

86822N700021 - מקורי1,604.00כןיונדאי טוסון ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

71503GIC0021 - 'ש' - 21כנף אח' שמ EV 5 מקורי8,446.00כןיונדאי איוניק

715030AC0021 - 'מקורי5,987.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21כנף אח' שמ

868221J00009-11 בטנה לכנף אח' ימיןi20 09-12 מקורי320כןיונדאי

71122Q000021 - 'כנף אח' ימi20 - 21 מקורי3,550.00לאיונדאי

87742Q040022 - מקורי781לאיונדאי באיון ש' - 22קשת לכנף אחורי ימין

87712S2AA021 - 'מקורי5,500.15לאיונדאי סנטה פה ש' - 21קשת לכנף אח' ימ

מקורי1,898.15לאשברולט ספארק 11-15כנף אח' שמ' -11 (ח)95969596

BNYW71410

כנף אח' שמ' ללא קישוט לסף 04-08 

מקורי613.13לאמאזדה 3 ש' 4D 04-09(ח)

91022FE01001-08 (ניצב)'פס קישוט לכנף אח' שמ

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי50כן08

5301B973(ח) מקורי6,434.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כנף אח' שמ' -08

7420A082HA08- מקורי892לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט לכנף אח' ימ' כסף

V5F0810972A5D FR 14 - מקורי456לאסיאט לאון ש' 12-19בטנה לכנף אח' ימין

V5E0810969B13- מקורי349לאסקודה אוקטביה 13-16בטנה לכנף אח' שמאל

91021AG012WU04- 'ש' 04-06פס קישוט לכנף אח' שמ B4 מקורי1,124.00לאסובארו

868221C50006-09 מקורי34לאיונדאי גטס ש' 06-09בטנה לכנף אח' ימין

מקורי6,976.59לאסיטרואן C-4  ש' 11-18כנף אח' ימ' -11 (ח)852713

74480SAA000ZE(ח) מקורי508.48כןהונדה ג'אז ש' 02-08דלתית מיכל דלק 05-08

1854486

פס קישוט ארוך לדופן אמצעית שמ' -

מקורי2,111.67כןפורד טרנזיט ש' 1414-21 (ח)

1854492

פס קישוט ארוך לדופן אחורית ימין -14 

מקורי722.87כןפורד טרנזיט ש' 14-21(ח)

1854496

פס קישוט ארוך ללדופן אחורית  שמ' -

מקורי722.24כןפורד טרנזיט ש' 1414-21 (ח)

V81A80983717 - 'ש' 17-22כנף אח' שמ Q2 מקורי6,070.00לאאודי

מקורי746.44כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' שמ' - 13 (ח)1879881

K01126251C12 - ש' 12-16צלחת בלם אחורית CX-5 מקורי321.78לאמאזדה

97762F130016 - מקורי787.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור מזגן

4600A40820 - מקורי714לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל



272103243R17 - 4 ש' 17-23מנוע מאוורר פנימיD מקורי1,381.47כןרנו גרנד קופה

V1K0698451J(ח) מקורי302כןסקודה אוקטביה 13-16רפידות בלם אחורי - 13

מקורי631.78כןסיטרואן ג'אמפי 08-11משאבת מצמד - 144017878008

מקורי911.71כןפיג'ו 5008 17-21חיישן חניה קדמי - 982791738017

253A44101R18 - מקורי693.51כןרנו מגאן סטיישן - 18חיישן מרחק אחורי

1588A35920 - מקורי2,971.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישני חמצן

V6F9919487A18 - מקורי73לאסיאט ארונה ש' - 18תושבת חיישן חניה קדמי

485308Z09819 - 4בולם זעזועים אחורי שמאלD 19 - 'מקורי433כןטויוטה קורולה ש

275103HN1B13 - מקורי1,003.75לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19יחידת בקרה למזגן

144608470R17 - 4 ש' 17-23צינור לאינטרקולרD מקורי1,343.78לארנו גרנד קופה

מקורי1,204.46לאפיג'ו 3008 17-21סט תזמון + משאבת מים - 161057778017

V5FA919486C20 - מקורי86לאסיאט לאון ש' - 20תושבת לחיישן מרחק אחורי ימין

88910G500016 - מקורי1,153.50לאקאיה נירו 16-23כרית אוויר שמאל

988206LD9A20 - מקורי2,907.59לאניסאן סנטרה ש' - 20מחשב כרית אוויר

VWHT003860A21 - קדמי ימין ABS מקורי247לאסיאט איביזה  ש' 17-22חיישן

402024EA1A14 - מקורי918.95לאניסאן קשקאי ש' 14-20נבה קדמית

1312C515 - מקורי33.32כןפיג'ו 208 ש' 15-19תושבת מצנן

MR51304508 - צינור מזגן

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,104.00כן

V04E907660C17 - מקורי687.65כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן למד גובה שמן מנוע

E62106LB4A20 - מקורי1,600.33לאניסאן סנטרה ש' - 20בולם זעזועים אחורי ימין = שמאל

VWHT003863B21 - אחורי שמאל ABS מקורי769לאסיאט איביזה  ש' 17-22חיישן

59810A7300(ח) קדמי שמאל - 13 ABS מקורי615.5כןקאיה פורטה 13-18חיישן

113601KA0A17 - מקורי520.83לאניסאן סנטרה ש' 17-19תושבת מנוע

V04E129611H(ח) מקורי2,174.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18בית מסנן אוויר 13-16

BDGG66CS0A20 - ש' - 20סליל כרית אוויר CX-30 מקורי819.68כןמאזדה

מצת - 909190128517

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי185.31כן22

226807131R15 - טרייל ש' 15-23חיישן כמות אוויר X מקורי1,334.39לאניסאן

52720D700016 - מקורי2,086.70לאקאיה ספורטג' ש' 16-21יד סרן אחורי ימין

FT0J2560X20 - ש' - 20ציריה קד שמאל CX-30 מקורי1,269.67לאמאזדה

48730F401017 - משולש אחורי תחתון ימין = שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי823כן22

54660G620017 - בולם קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,024.50לא

65638B401010-11 מקורי151.4לאדייהטסו טריוס ש' 06-11בטנה לכנף אח' שמאל

75450SMGE0106- '5/3תריס אוורור כנף אח' שמD 06-12 'מקורי561.3לאהונדה סיוויק ש

V6F9810970F18 - מקורי169כןסיאט ארונה ש' - 18בטנה לכנף אח' ימין

6722A035WA(ח) פס קישוט לכנף אח' שמ' -12

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,204.00כן15

מקורי831לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פס קישוט לדופן אח' שמ'- קצר -73542284714

04636TS4Z00ZZ(ח) 4כנף אח' ימ' -12D 12-17 'מקורי5,485.41כןהונדה סיווק ש

V83A853817AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ Q3 מקורי2,126.00לאאודי

V82G80983819 - 'ש' - 19כנף אח' ימ A1 מקורי8,620.00לאאודי

8526CF(ח) מקורי3,839.66כןפיג'ו 107 ש' 08-14כנף אח' ימ' -10

V1T0810971F(ח) מקורי529כןפולקסווגן טוראן ש' 06-10בטנה לכנף אח' שמאל 06-10

מקורי3,891.64לאפיג'ו 301 ש' 13-18כנף אח' ימ'-13 (ח)1608362480

תריס איוורור לכנף אחורית 6290360102-09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי266.35לא13

מקורי455.69כןפיג'ו 301 ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל -13 (ח)9678602280

V5F4809905FGRU17 - מקורי294לאסיאט לאון ש' 12-19דלתית מיכל דלק



V3V5810969A15- מקורי547כןסקודה סופרב ש' 15-22בטנה לכנף אחורי שמאל

74552TR0G01(ח) 4בטנה לכנף אח' ימין -12D 12-17 'מקורי1,024.51לאהונדה סיווק ש

C51350351A10- מקורי102.16לאמאזדה 5 ש' 10-18מגן אבנים אחורי שמאל

5301F22613- 'כנף אח' ימ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי3,695.00כן16

V8R0810172C09- ש' 09-16בטנה לכנף אח' ימין Q5 מקורי733לאאודי

8547R2(ח) מקורי244.3כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לכנף אח' שמ' -04

V1K5809857BGRU(ח) מקורי630לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11דלתית מיכל דלק 06-11

5301F22513- 'כנף אח' שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,995.00לא16

V5E0810970F17- מקורי349כןסקודה אוקטביה ש' 17-19בטנה לכנף אחורי ימין

V4M0853818AGRU17 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' ימ Q7 מקורי1,492.00לאאודי

868212V00011- מקורי825לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16בטנה לכנף אח' שמאל

760312788R(ח) CW 13- '3/5כנף אח' שמD/CW 10-16 'מקורי2,172.89כןרנו מגאן ש

V57A8530259B918 - 'מקורי131כןסקודה קארוק 18-21פס קישוט אחורי לכנף אח' שמ

7662560170F003-08 מגן בוץ אחורי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי540לא08

75450T0A000(ח) ש' 13-18תריס לכנף אחורי -13 CR-V מקורי276.79כןהונדה

5370B01613 - מקורי605כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן בוץ אחורי ימין

KDY370410C(ח) ש' 12-16כנף אח' ימ' -12 CX-5 מקורי2,858.25כןמאזדה

781018223R(ח) 5D 13- '3/5כנף אח' שמD/CW 10-16 'מקורי2,272.74כןרנו מגאן ש

B00098778015- ש' 14-18בטנה לכנף אח' ימין C-1 מקורי197.98לאסיטרואן

924062T50014 - מקורי127.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

84913AJ13010- 'מקורי907כןסובארו אאוטבק ש' 10-11פנס ערפל אח' שמ

GRF5515L0A19 - 4/5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD -19 'מקורי73.44כןמאזדה 3 ש

260604EH1A14-16 מקורי1,440.50לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס ראשי שמאל

BCKD513F05D 19 - '4/5פנס אחורי ימ' פנD -19 'מקורי969.79כןמאזדה 3 ש

פנס איתות למראה ימין -817306012009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי681.08כן13

92102H924017 - 5פנס ראשי ימיןD/4D 17-22 'מקורי4,977.30לאקאיה ריו ש

פנס איתות למראה שמאל -817406009009

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי572.66לא13

מקורי7,612.55כןשברולט סילברדו - 20פנס אחורי ימ' - 8516193520

92101H924017 - 5פנס ראשי שמאלD/4D 17-22 'מקורי4,977.30לאקאיה ריו ש

V5H1941029B21 - מקורי3,057.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21פנס ראשי שמאל

26510BJ00A14- 'מקורי46.47כןניסאן קשקאי ש' 14-20פנס לוח זיהוי אח

261604BA0C14- מקורי728.37לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס איתות למראה ימין

V5H0945096C21 - 'מקורי1,050.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי ימ

265554EA5C14-16 'מקורי712.1לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמ' פנ

מקורי3,307.03כןשברולט טראקס ש' 13-16(ח) פנס ראשי שמאל -9514695613

92404H90105D - 17 '5פנס אחורי ימ' פנD/4D 17-22 'מקורי863.3לאקאיה ריו ש

מקורי6,625.33לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס אחורי שמ' - 815604847020

B6125BV80J15- מקורי3,311.05כןניסאן ג'וק 15-19פנס ראשי שמאל עליון

84401SA00103-07 (בכנף) לבן R=L פנס צד קדמי

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי181לא08

מקורי1,226.84לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס אחורי שמ' -9520751713

מקורי105.24לאשברולט טראקס ש' 13-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל -9541832813

33150TEDP111.5L 17- 5פנס ראשי שמאל לדD 17-22 'מקורי5,374.03כןהונדה סיווק ש

V5G1941006D17 - מקורי2,361.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי ימין



מקורי698.33לאשברולט ספארק 11-15פנס אחורי שמ' -9521444513

33900TEYY011.5L 17 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD 17-22 'מקורי1,693.46לאהונדה סיווק ש

26550BV80A15 - 'מקורי890.75לאניסאן ג'וק 15-19פנס אחורי ימ

6206S111- ש' 11-18פנס ראשי ימין  C-4 מקורי1,617.90לאסיטרואן

6208Q311-12 ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין=שמאל  C-4 מקורי374.77לאסיטרואן

34155TGGA0117 - '5פנס אחורי שמ' פנD 17-22 'מקורי1,356.42כןהונדה סיווק ש

26559BH00A(ח) מקורי749.61לאניסאן נוט ש' 07-13פנס אחורי שמ' -07

V5H0945093C21 - 'מקורי1,157.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

265502081R17 - 'מקורי547.05לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי ימ

V5JH809605C13- 'מקורי2,610.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18כנף אח' שמ

G67131HBMA

דפנה לכנף אחורית שמאל (מתכת)  -

מקורי528.71כןניסאן מיקרה אקו ש' 1313-19 (ח)

695101W000(ח) 4דלתית מיכל דלק -12D 12-16 'מקורי332.6כןקאיה ריו ש

מקורי3,069.00כןטויוטה אוונסיס 09-14כנף אח' שמ' -616020513009

V8XA81097216 - ש' 11-18בטנה לכנף אח' ימין A1 מקורי706לאאודי

V5JA80990913-16 מקורי152לאסקודה ראפיד ש' 13-18דלתית מיכל דלק

מקורי45.9כןשברולט אפלנדר ש' 06-09בית לפיית מיכל דלק 06-09 (ח)10384936

מקורי851.01לאאיוויז U5 ש' - 21דלתית למילוי חשמל - 86188500121

10395319

פס קישוט לכנף אח' שמ' (על הדלת) - 

מקורי130.24לאאם ג'י EHS ש' - 2121

715031YC1011- '5כנף אח' שמD 11-16 מקורי4,008.90לאקאיה פיקנטו

BBY87041X(ח) 4D 09-10 '4/5כנף אח' ימD 09-13 'מקורי1,830.99לאמאזדה 3 ש

V7PP819181A13- מקורי320כןסקודה ראפיד ש' 13-18תריס איוורור בכנף אח' ימין=שמאל

מקורי1,766.59כןפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לדופן אחורית ימין -14 (ח)1948507

מקורי1,870.08לאפורד טרנזיט ש' 14-21קשת לדופן אחורית שמ' -194850914

מקורי1,818.82כןפורד קוגה ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל - 13 (ח)1791086

מקורי776.91לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' ימ' - 187988013

1517J1(ח) ש' 11-18דלתית מיכל דלק -11  C-4 מקורי258.49כןסיטרואן

95136011CW 13- 'מקורי4,347.09לאשברולט קרוז 08-20כנף אח' ימ

868221W010(ח) 5בטנה לכנף אח' ימין 12-14D 12-16 'מקורי280כןקאיה ריו ש

938284EA0A14- מקורי2,709.45לאניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט לכנף אח' ימ' קשת

8530GV(ח) מקורי671.75כןפיג'ו 407 ש' 05-10בטנה לכנף אח' ימין 05-10

75450S10000(ח) 4תריס איוורור בכנף אח' 01-05D 01-06 'מקורי152כןהונדה סיווק ש

MN133673HA(ח) מקורי1,164.00כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פס קישוט לכנף אח' שמ' 00-07

D2077411- 'מקורי1,584.84לאפורד אקספלורר ש' 11-14פס קישוט לכנף אח' שמ

75450TR0A00(ח) 4D 12- '4תריס איוורור בכנף אחD 12-17 'מקורי250.32לאהונדה סיווק ש

766318688R(ח) מקורי2,378.94כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' שמאל 15-17

מקורי1,483.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14קשת לכנף אח' ימ' -73542280007

מקורי861.2לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22בטנה לכנף אח' ימין - 504901910022

V5FA810972C20 - מקורי228כןסיאט לאון ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל

51439AJ0309P(ח) 'מקורי7,285.00כןסובארו אאוטבק ש' 10-11כנף אח' שמ

תריס בדופן אחורי שמאל  -11 (ח)1708806

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי439.55כן

74410TV0E0112-'קשת לכנף אח' ימ

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי548.81לא

V5FF853818D9DG21 - 'מקורי682לאקופרה פורמנטור - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

V657827023A(ספורט) מקורי4,568.00לאסקודה סקאלה - 19דלת תא מטען - 20

812301Y01011- 5מנעול דלת תא מטעןD 11-16 מקורי360לאקאיה פיקנטו

מקורי8,709.00כןפיאט 3D 08-20 500דלת תא מטען -08 (ח)51783706

91074057009B5119 - מקורי412.25לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פס קישוט לדלת שמאל תא מטען



V5J9827025J(ח) מקורי3,588.00כןסקודה פביה ש' 08-14דלת תא מטען -08 סטיישן

7661A292(ח) מקורי285לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי גגון ימין -15

768110F90511- מקורי478.14לאטויוטה וורסו 09-12פס קישוט למטען

817701Y010(ח) 5בולם דלת תא מטען שמאל -11D 11-16 מקורי177.7כןקאיה פיקנטו

988151J00112- 'זרוע למגב אחi20 12-15 מקורי247לאיונדאי

9816195380V 17 - מקורי435.13לאפיג'ו 3008 17-21מנעול מכסה תא מטען

V5E6827933GRU20 - מקורי1,334.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20ספוילר לתא מטען

V3V5827532B20 - מקורי110לאסקודה סופרב ש' 15-22כבל מכסה מטען

V5E6827933F9R20 - מקורי1,092.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20ספוילר עליון לתא מטען

מקורי1,073.70לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס אור בלימה דלת תא מטען -815704705113

901007582RV 17 - מקורי4,039.13לאדאצ'יה לוגאן 17-18מכסה תא מטען

מקורי128.8כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר ימין לדלת מטען - 898180949017

A2537400105(קופה) דלת תא מטען - 17

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי15,232.67לאש' 15-21

99653370805D 17 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD 13-18 'מקורי2,798.38כןמאזדה 3 ש

DR61371705D 11 - 5צלחת נוי לגלגלD 07-14 'מקורי196.66לאמאזדה 2 ש

52960B950017 - ש' 14-19צלחת נוי לגלגל i10 מקורי594כןיונדאי

מקורי594.63כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כאפה לגלגל - 898102993012

52910D7420"19" 19 - (גנט) מקורי4,378.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

99659770804D 19 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD -19 'מקורי2,027.11כןמאזדה 3 ש

52910C8800"15" 19 - (גנט) חישוק לגלגלi20 15-20 מקורי6,036.00כןיונדאי

מקורי3,522.52כןמאזדה 6  ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "19"9965347590

4321054P90ZMS"17" 15 - (גנט) מקורי2,946.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22חישוק לגלגל

KB7W34300H19 - 'ש' 17-22משולש למתלה קד' ימ CX-5 מקורי667.44לאמאזדה

5416T111 -  16"  ש' 11-18צלחת נוי לגלגל  C-4 מקורי290.46כןסיטרואן

529602R00009-12 (סטישין)09-12צלחת נוי לגלגל CW i30 מקורי835כןיונדאי

4260B60140(ח) צלחת נוי לגלגל (כאפה) -09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי622.3כן13

54501J900018 - 'מקורי1,420.00כןיונדאי קונה ש' - 18משולש למתלה קד' ימ

משולש למתלה קד' ימ' - 480681013017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,496.50כן22

מקורי3,641.01כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 17 "18"8982753341

V05L10360220 - (חלק תחתון) מקורי1,015.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20אגן שמן מנוע

88210F405020 - חיישן רדאר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,085.76כן22

8264A30915 - מקורי1,134.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מתיז מים שמאל במגן קדמי

98700S100019 - מקורי741כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20מנוע למגב אחורי

8934160060A119 - ש' - 19חיישן חניה אחורי RAV-4 מקורי798.27לאטויוטה

233000L09115 - מקורי1,246.69לאטויוטה היילקס ש' 15-21מסנן סולר

V04E121064S17 - מקורי72כןסקודה אוקטביה ש' 17-19צינור מים

B45A28250A(ח) 4/5זרוע מתלה אחורי שמאל - 13D 13-18 'מקורי422.99כןמאזדה 3 ש

מקורי3,007.18לאפיג'ו 208 ש' 12-14מנוע מאוורר - 980166668012

568202W00016 - מקורי355לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18תפוח קצה הגה שמאל

17801K0030(HYBRID) 20 - מקורי159לאטויוטה יאריס ש' - 20פילטר אוויר

89542K002020 - קדמי ימין ABS מקורי1,587.02כןטויוטה יאריס ש' - 20חיישן

V5K0698451B15 - מקורי376לאסקודה פביה ש' 15-21ערכת רפידות בלם אחורי

V5E7919486A20 - מקורי47כןסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת לחיישן מרחק אחורי ימין

56825L100020 - 'מקורי369לאיונדאי סונטה ש' - 20תפוח הגה קד' ימ

V5E7919485A - מקורי43כןסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת לחיישן מרחק אחורי שמאל

B6YS3328ZA(ח) 4/5דיסקיות בלם קדמי - 13D 13-18 'מקורי435.25כןמאזדה 3 ש

V5Q0122291AK13 - מקורי1,094.00לאסקודה אוקטביה 13-16פלאנצ' עם חיישן



2.81E+10515 - מקורי531כןיונדאי טוסון ש' 15-20צינור אוויר

8924B5001019 - ש' - 19חיישן הגה RAV-4 מקורי3,970.76כןטויוטה

272761HA0A13 - מקורי50.22כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כיסוי מסנן אוויר

490012121R13 - 5מסרק הגהD 13-19  מקורי2,103.44לארנו קליאו

V5WA199262E17 - (צד טיימינג)מקורי755לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת מנוע

91921G530016 - אחורי ימין ABS מקורי318.6כןקאיה נירו 16-23חיישן

2379600Q0C14 - מקורי697.58לאניסאן קשקאי ש' 14-20סולוניד לטימינג

V06K103600AE15 - מקורי1,446.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23אגן שמן

מקורי725.05כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18רצועת טיימינג - 161057768009

986301Y000(ח) 5עין למתיז מים ימין = שמאל - 11D 11-16 מקורי26.2כןקאיה פיקנטו

56540C800019 - (מוט קישור) זרוע הגהi20 15-20 מקורי577כןיונדאי

1200A55720 - מקורי1,296.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20אגן שמן מנוע

89516K0040(רגיל) אחורי שמאל - 20 ABS מקורי445.59כןטויוטה יאריס ש' - 20חיישן

V05E906262A17 - מקורי1,122.08כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן למבדה

93750C1100PPB18 - מקורי254לאיונדאי סונטה ש' 18-19מתג פתיחת דלת תא מטען

282712B80016 - מקורי2,871.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אינטרקולר

25310J305020 - מקורי2,385.10כןקאיה סלטוס ש' - 20מצנן מים

29136J7300CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מוביל אוויר קדמי שמאלD מקורי179.8לאקאיה סיד

25310A585013 - 5/סטיישן ש' 13-18מצנן מים דיזלD מקורי1,561.50לאקאיה סיד

214819037R(ח) 4מאוורר מצנן מים 10-11D 09-15 'מקורי1,758.82כןרנו פלואנס ש

16360F002018 - מקורי7,905.92לאטויוטה קאמרי ש' - 18כונס אויר

29136D755018 - מקורי370לאיונדאי טוסון ש' 15-20מוביל אוויר שמאל

מקורי2,851.00לאקאיה אקס סיד - 20אינטרקולר - 282700312020

25310H860021 - מקורי2,814.90כןקאיה סטוניק - 18מצנן מים

29135H610019 - מקורי94לאיונדאי אקסנט 19-22מגן מצננים עליון

V5K0121251AA(ח) מקורי2,320.00כןסקודה סופרב ש' 13-15מצנן מים -13

1711163J00000(ח) מקורי427.7כןסוזוקי ספלאש 09-15מאוורר מנוע -13

1722084M0000016 - מקורי332.3כןסוזוקי סלריו 16-18כונס אויר תחתון

22067564D 20 - 4 ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאלD/5/SW מקורי300.18כןפורד פוקוס

253801W61212- 4מאווררD 12-16 'מקורי1,631.60לאקאיה ריו ש

45111FL00118 - ש' - 18מצנן מים XV מקורי1,552.00לאסובארו

291351W00012- 4כונס אויר עליוןD 12-16 'מקורי65.4כןקאיה ריו ש

214831HC1A11-(רק כונס) מקורי395.62כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13כונס אויר למנוע מאוורר

V1K0121367P(ח) 5תומך עליון למצנן מים -10D 10-17 'מקורי121כןפולקסווגן פולו ש

25380A6100(ח) 5 ש -12D כונס אויר +מאוורר מנוע

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,253.00לא/סטישין

214100069R(ח) 4מצנן מים  - 13D 09-15 'מקורי1,889.19כןרנו פלואנס ש

V5Q0129618C13- (צינור אוויר גרמושקה) מקורי304לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כונס אויר

מקורי201.96לאשברולט ספארק 15-18כיסוי מצנן מים תחתון - 4250753315

214998005R09- 4כונס אויר שמאלD 09-15 'מקורי302.61כןרנו פלואנס ש

163610D15013- מקורי410.57כןטויוטה קורולה ש' 13-18מאוורר למצנן מים

252310X00014- ש' 14-19כ.+מאוורר מושלם למצנן מים i10 מקורי234לאיונדאי

V5Q0121251EL17 - מקורי1,195.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מצנן מים נוסף

מקורי621.6כןטויוטה קורולה ש' 10-13כונס עליון למצנן מים -10 (ח)5314012020

V83A12128419 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי ימין Q3 מקורי349לאאודי

19020RB0004(ח) מקורי406.43כןהונדה אינסייט 09-14מאוורר לרדיאטור-09

977751Y10211-14 5צינור מזגןD 11-16 מקורי2,351.10כןקאיה פיקנטו

מקורי3,157.88לאשברולט קרוז 08-20מצנן מים - 3911655417

מקורי1,831.00כןפיאט פנדה ש' 04-11מצנן מים -07 (ח)51779916



מקורי919.91לאוולוו XC-60 ש' 18-21כונס אויר תחתון - 3142536918

6351KS11- 'ש' 11-18(ח) פנס אחורי ימ  C-4 מקורי1,198.21לאסיטרואן

V2H1941015AA13 - מקורי1,975.00לאפולקסווגן אמארוק 13-18פנס ראשי שמאל

מקורי1,679.79לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס אחורי שמ' - 4277502920

DFR5513G020 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ' פנ CX-30 מקורי532.04כןמאזדה

260109KK0A15- מקורי1,737.37לאניסאן אלמרה ש' 15-17פנס ראשי ימין

V2G0945207B18-20 '5-פנס אחורי שמD 18 'מקורי1,087.00לאפולקסווגן פולו ש

V5NA945207FV 17 - 'מקורי1,192.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס אחורי שמ

8122078010V 15 - ש' 15-23פנס ערפל קדמי שמאל NX מקורי3,679.33לאלקסוס

מקורי6,085.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס ראשי שמאל - 131827440022

CH605000204AB23 - 'מקורי853.05לאצ'רי טיגו 8 פרו ש' - 23פנס אחורי ימ' פנ

68093079AC14 - מקורי3,288.21לאדודג' ראם 12-19פנס אחורי שמ' לד

923033L10008- (בכנף) R=L 5פנס צד קדמיD 07-12 'ש i30 מקורי131לאיונדאי

42532762V 13 - מקורי2,788.58לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס ראשי שמאל

265554CA0A15 - טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמאל חיצוני X מקורי280.06לאניסאן

מקורי11,434.21לאשברולט קאמרו 16-20פנס אחורי ימ' - 8413677916

265554CA1A15- טרייל ש' 15-23פנס אחורי שמאל פנימי X מקורי504.99לאניסאן

V3G0945104A15-19 מקורי345לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין פנימי

265608990C(ח) טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי ימין -15 X מקורי220.16כןניסאן

84002AL02015- ש' 15-18פנס ראשי ימין קסנון B4 מקורי8,200.00לאסובארו

42725340V 17 - מקורי6,050.11לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ראשי שמאל

33505TEAT0118 - 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD -18 'מקורי323.05כןהונדה סיווק ש

מקורי1,047.00כןפיאט פנדה ש' 12-18(ח) פנס ראשי ימין-5184364412

84912AL09015- 'ש' 15-18פנס אחורי ימ B4 מקורי2,729.00לאסובארו

6340G709-12-'מקורי115.58לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פנס לוח זיהוי אח

33100T5AG3118 - מקורי3,271.20כןהונדה ג'אז ש' 15-19פנס ראשי ימין

DB2R51360BV 17 - (במגן) 'ש' 17-21פנס איתות שמ' קד CX-3 מקורי348.89לאמאזדה

92101A602012- פנס ראשי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,293.00לא/סטישין

6351T9(ח) ש' 05-10פנס אחורי ימ' עליון 05-10  C-4 מקורי187.21כןסיטרואן

57707AL36015- 'מקורי189לאסובארו אאוטבק ש' 15-20שפם תחתון פנס אח' ימ

מקורי1,222.92לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18פנס ראשי שמאל -967514008013

33552T7AH1115 - ש' 15-18פנס אחורי שמ' פנ' עליון HRV מקורי3,562.38לאהונדה

מקורי4,137.88לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס אחורי שמ' - 3222891418

33100T7AG3119 - ש' - 19פנס ראשי ימין HRV מקורי6,981.58לאהונדה

51439FJ0719P(ח) מקורי10,046.00כןסובארו אימפרזה 13-16כנף אח' שמ' -13

868422K500(ח) מקורי49.7כןקאיה סול ש' 12-13מגן בוץ אחורי ימין-12

7725055L005PK5D -11 '4/5קשת לכנף אח' ימD 08-14 'ש SX4  מקורי783כןסוזוקי

KD535034012- ש' 12-16מגן בוץ אחורי ימין CX-5 מקורי1,980.65לאמאזדה

7835A032(ח) מקורי140לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22כיסוי לתריס איוורור בפח אחורי -14

868223Z300(ח) בטנה לכנף אח' ימין -12CW/4D i40 12-15  מקורי189כןיונדאי

מקורי1,365.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בטנה לכנף אח' ימין - 656370219019

V57580990918 - מקורי145כןסקודה קארוק 18-21דלתית מיכל דלק

7282161M0000013- קרוסאובר 13-16בטנה לכנף אח' שמאל SX4 מקורי664.9כןסוזוקי

7506242020C0

-E קשת קדמית לכנף אחורי שמאל

MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי485לאטויוטה

788614CE0A18 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף אח' שמ X מקורי1,127.12לאניסאן

75450SAA01315- ש' 15-18תריס לכנף אחורי HRV מקורי604.75לאהונדה

781200019R09- 4בית דלתית מיכל דלקD 09-15 'מקורי988.6לארנו פלואנס ש

מקורי590.44לאלקסוס  RX ש' 08-22קשת לכנף אח' ימ' - 756054802016

5370B566(ח) מקורי193כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מגן בוץ אחורי ימין 14-19



868222V00011- מקורי675לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16בטנה לכנף אח' ימין

5370B42707- בטנה לכנף אח' שמאל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי779לא15

767498752R13- 5בטנה לכנף אח' שמאלD 13-19  מקורי1,473.19לארנו קליאו

GHY17040X13- (פחית) כנף אח' ימ' תחתון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי845.19לא18

98140703XT17 - 'מקורי1,433.60כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ

V57A81097218 - מקורי369כןסקודה קארוק 18-21בטנה לכנף אח' ימין

767490005R(ח) מקורי406.48כןרנו גרנד סניק ש' 14-16בטנה לכנף אח' שמאל -14

91112AN24021 - 'מקורי1,440.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

98116339XT17 - 'מקורי1,048.87לאפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי190.26לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תריס לכנף אחורי -629401218013

74551SNB00006-10 4בטנה לכנף אח' ימיןD 06-12 'מקורי356.99לאהונדה סיווק ש

V65780990919 - מקורי129כןסקודה סקאלה - 19דלתית מיכל דלק

V5G480984413-'מקורי3,957.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כנף אח' ימ

6722A46415- מקורי4,797.00לאמיצובישי טרייטון 15-19כנף אחורית ימין

6722A46315- מקורי2,706.00כןמיצובישי טרייטון 15-19כנף אחורית שמאל

V65807510120 - מקורי125לאסקודה קאמיק - 20סט מגן בוץ אחורי ימין + שמאל

B45A42410(ח) 4D 13- 4/5דלתית מיכל דלקD 13-18 'מקורי199.85לאמאזדה 3 ש

V5E6809909GRU20 - מקורי142כןסקודה אוקטביה ש' - 20דלתית מיכל דלק

AL651VW98- 'חליפי436.02לאפולקסווגן גולף ש' 98-04פנס אחורי ימ

AL65IS

פנס ראשי שמאל מפואר (שתי נורות) -

חליפי1,106.02לאאיסוזו די. מקס ש' 0707-12

AL675VW03- '5פנס אחורי ימD 03-05 'חליפי420.02לאפולקסווגן פולו ש

AL681OP16- חליפי536.02לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי ימין פנימי

AL686TO09-11 חליפי1,645.01לאטויוטה אוונסיס 09-14פנס ראשי ימין

AL687VW04-08 (רקע ניקל) חליפי1,306.02לאפולקסווגן גולף ש' 04-08פנס ראשי ימין

AL688TO14- 'חליפי256.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' שמ

AL689FI10-12 חליפי396.02לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס אחורי ימ' דלת מתרוממת

AL692OP13-(ספורט) חליפי956.02לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין

AL696PE11 - חליפי960.02לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ערפל קדמי שמאל

AL697VW06-07 ערפל + H7+H7 חליפי1,217.01לאפולקסווגן טוראן ש' 06-10פנס ראשי ימין

AL701PE11 - 'חליפי404.82לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פנס אחורי ימ

AL704PE10 - חליפי1,586.02לאפיג'ו 5008 10-16פנס ראשי ימין

AL707REH7+H1-99 חליפי436.02לארנו מגאן ש' 99-03פנס ראשי שמ

AL709VW06-10 'חליפי902לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס אחורי שמ

AL710VW06-10 'חליפי886.02לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11פנס אחורי ימ

AL715FI08 - (בכנף) '3פנס איתות קד' ימD 08-20 500 חליפי86.02לאפיאט

AL716PE12 - חליפי1,196.02לאפיג'ו 208 ש' 12-14פנס ראשי שמאל

AL717FI15 - 'חליפי680.02לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פנס אחורי ימ

AL71CV95-99 חליפי420.02לאשברולט קווליר ש' 95-02פנס ראשי שמאל

AL720PE15 - חליפי2,360.02לאפיג'ו 108 ש' 15-20פנס ראשי ימין

AL736VW06-10 'פנס אחורי ימ

פולקסווגן פאסט ש' 06-10 

4/5Dחליפי968.02לא

AL745TO(סטיישן) פנס אחורי שמ' חיצוני  -13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

חליפי836.02לא15

AL750VW08- פנס ראשי ימיןCC 08-11 'חליפי2,306.02לאפולקסווגן פאסט ש

AL751VW08- פנס ראשי שמאלCC 08-11 'חליפי2,306.02לאפולקסווגן פאסט ש



AL758RE08-10 חליפי496.02לארנו לוגן 08-11פנס ראשי ימין

AL759VW10-13 5פנס ערפל קדמי שמאלD 10-17 'חליפי356.02לאפולקסווגן פולו ש

AL763TO15-'חליפי236.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ערפל אח' ימ

AL767MA12- 'ש' 12-16פנס ערפל אח' שמ CX-5 חליפי360.02כןמאזדה

AL774MA13-16 'פנס אחורי ימ' פנ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי596.02לא18

AL775VW10-13 '5פנס אחורי ימD 10-17 'חליפי480.02לאפולקסווגן פולו ש

AL776KI10 - חליפי479.62לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פנס איתות למראה שמאל

AL77SEH1+H7 -99 פנס ראשי ימ כפול

סיאט קרדובה 99-02/אביזה 

חליפי680.02לא00-02

AL780KI14- חליפי4,506.02לאקאיה אופטימה ש' 12-15פנס ראשי שמאל

695101M000(ח) מקורי369.8כןקאיה פורטה 09-12דלתית מיכל דלק -09

מקורי9,128.53לארנו קנגו 09-18כנף אח' ימ' -775147899112

695103W00010- מקורי328.2לאקאיה ספורטג' ש' 10-12דלתית מיכל דלק

GSYD561H1(ח) מקורי800כןמאזדה 6  ש' 08-13בטנה לכנף אח' ימין 08-11

GSYD561J1(ח) מקורי800כןמאזדה 6  ש' 08-13בטנה לכנף אח' שמאל 08-12

86822D700015- מקורי1,037.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אחורי ימין

מקורי5,736.95כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18כנף אח' ימ' -13 (ח)1608364480

71504A7C0013-'מקורי5,443.00כןקאיה פורטה 13-18כנף אח' ימ

69510A620012 - דלתית מיכל דלק

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי270לא/סטישין

V565810970A17 - מקורי529כןסקודה קודיאק ש' 17-22בטנה לכנף אח' ימין

V565810969A17 - מקורי477כןסקודה קודיאק ש' 17-22בטנה לכנף אח' שמאל

V80A853818BGRUV 17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' ימ Q5 מקורי1,879.00לאאודי

86822A7000(ח) מקורי363.3כןקאיה פורטה 13-18בטנה לכנף אח' ימין13-15

מקורי347.26כןפג'ו 308 ש' 14-20בטנה לכנף אח' שמאל -14 (ח)9677267180

מקורי119לאיונדאי אקסנט ש' 07-11תריס איוורור בכנף אח' -975102500107

767489097R(ח) CW 13- 3/5בטנה לכנף אח' ימיןD/CW 10-16 'מקורי577.87כןרנו מגאן ש

V8W0809907BGRU20 - ש' - 20דלתית מיכל דלק A4 מקורי1,130.00לאאודי

BBM442410(ח) 4/5דלתית מיכל דלק -09D 09-13 'מקורי140.13כןמאזדה 3 ש

V565854819A9B917 - 'מקורי411כןסקודה קודיאק ש' 17-22קשת לכנף אח' שמ

57731FJ08012 - ש' 12-17מגן בוץ אחורי ימין XV מקורי444לאסובארו

P6485051K00(ח) מקורי232.5כןסוזוקי ספלאש 09-15דלתית מיכל דלק-13

5370B01513- מקורי605כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מגן בוץ אחורי שמאל

767480023R(ח) 5D 13- 3/5בטנה לכנף אח' ימיןD/CW 10-16 'מקורי435.23כןרנו מגאן ש

מקורי142לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לכנף אח' ימ' - 1025237118

1073167S0B21 - 'ש' - 21כנף אח' שמ X מקורי3,353.45לאטסלה מודל

B00098758015- ש' 14-18בטנה לכנף אח' שמאל C-1 מקורי179.1כןסיטרואן

04636T1GG01ZZ16- ש' 13-18כנף אחורית ימין CR-V מקורי10,594.78לאהונדה

7835A02314- מקורי176לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22תריס איוורור בפח אחורי פנימי

V83A80983819 - 'ש' - 19כנף אח' ימ Q3 מקורי12,005.00לאאודי

J1010FL20418 - ש' - 18סט מגני בוץ אחורי ימין + שמאל XV מקורי487לאסובארו

98015544XT15- 'מקורי624.68כןסיטרואן קקטוס 15-20קשת לכנף אח' שמ

695113Z300(ח) דלתית מיכל דלק -12CW/4D i40 12-15  מקורי212.1כןיונדאי

877423W000'מקורי611.9לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט לכנף אח' ימ

7506242010

קשת קדמית לכנף אחורי שמאל 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי723.36כןטויוטה

V04E906262GF21 - מקורי580לאסיאט ארונה ש' - 18חיישני חמצן

AT121HY07-11 חליפי1,216.80כןיונדאי אקסנט ש' 07-11מכסה תא מטען

AT123HY11- ש' 11-18פס קישוט למטען i25 חליפי113.05כןיונדאי אקסנט



AT124MI

קישוט חיצוני לדלת תא מטען תחתון -

חליפי3,196.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 0808-09

AT133HY19 - חליפי3,238.50כןיונדאי אקסנט 19-22מכסה תא מטען

AT133TO08-09 חליפי2,680.02לאטויוטה קורולה ש' 08-10מכסה תא מטען

AT138MI15 - חליפי2,395.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט ניקל לתא מטען

AT13FO17 - ש' 17-21פס קישוט עליון פנימי למטען F -350 חליפי319.86כןפורד

AT141MI20 - ש' - 20דלת תא מטען ASX חליפי4,122.50כןמיצובישי

AT46FO11- חליפי214.52כןפורד אדג' ש' 09-14תושבת לוחית רישוי אחורית

AT6IS17 - חליפי5,883.44כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת תא מטען

857702T000VA(ח) מקורי296.7כןקאיה אופטימה ש' 12-15ריפוד פח אחורי -12

7608542903A0V 13 - ש' 13-18ספוילר לדלת תא מטען RAV-4 מקורי9,478.95לאטויוטה

73700B200014- מקורי3,148.10לאקאיה סול ש' 14-18דלת תא מטען

BCJH569514D 19 - 4/5גומי למכסה מטעןD -19 'מקורי270.79כןמאזדה 3 ש

65700KK01015-19 מקורי7,524.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21דלת ארגז

73700C502115- מקורי11,378.60לאקאיה סורנטו ש' 15-20דלת תא מטען

GHK1568D013 - 4/5מתג פתיחת תא מטעןD 13-18 'מקורי254.47כןמאזדה 3 ש

81787F1000

כיסוי פנימי שמאל לפנס אחורי בתא 

מקורי82.5כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מטען - 16

D2734814 - מקורי4,894.41לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת מטען ימין

מקורי7,620.92לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מכסה תא מטען 4100728875712-19

מקורי7,492.00כןפיאט 500X ש' 15-18דלת תא מטען -15 (ח)52023134

792101R000(ח) ש' 11-18ציר דלת תא מטען שמאל - 11 i25 מקורי106כןיונדאי אקסנט

KB7W6895017 - ש' 17-22קישוט שמאל פנימי לתא מטען CX-5 מקורי140.25כןמאזדה

908105FA1A(כחול) מקורי519.96כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

73700G500119 - מקורי7,581.30כןקאיה נירו 16-23דלת תא מטען

5801C40820 - ש' - 20דלת תא מטען ASX מקורי4,850.00כןמיצובישי

87310A220013- 5/סטיישן ש' 13-18קישוט דלת תא מטעןD מקורי2,060.90לאקאיה סיד

692002T520(ח) מקורי5,644.90כןקאיה אופטימה ש' 12-15מכסה תא מטען - 14

52165B404006- 'מקורי132.5לאדייהטסו טריוס ש' 06-11כיסוי וו גרירה במגן אח

817712S000(ח) בולם דלת תא מטען שמ' - 10-15IX35 10-15 מקורי431כןיונדאי

8701T9(ח) ש' 05-10דלת תא מטען -05  C-4 מקורי5,003.75כןסיטרואן

901004742R18 - מקורי5,820.69כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת תא מטען

K01001KAME(ח) מקורי1,571.82כןניסאן ג'וק 10-14דלת תא מטען -10

545002W60016 - 'מקורי1,203.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18משולש למתלה קד' שמ

4261AYY040"16" 16 - (גנט) מקורי6,860.22כןטויוטה קורולה ש' 13-18חישוק לגלגל

52910A950018 - (גנט) מקורי2,990.40כןקאיה קרניבל ש' 15-20חישוק לגלגל

52970K700020 - ש' - 20צלחת נוי לגלגל i10 מקורי617כןיונדאי

V3B7601171XRW11- מקורי73לאפולקסווגן טוארג ש' 10-17כאפה לגלגל

54501G600017 - משולש קד ' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי982.8כן

48068K002020 - 'מקורי1,391.69לאטויוטה יאריס ש' - 20משולש למתלה קד' ימ

מקורי6,254.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "18" שחור4261142790

4261A60200"18" 18 - (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי8,903.39לא21

5416L0(ח) מקורי136.2כןסיטרואן ג'אמפי 08-11צלחת נוי לגלגל 08-11

40343AU51A(ח) מקורי63.63כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13צלחת נוי לגלגל (כאפה) -11

V5E0601147CZ3113- מקורי163לאסקודה אוקטביה 13-16צלחת נוי לגלגל

54501A4000(ח) מקורי1,040.80כןקאיה קארנס ש' 13-18משולש למתלה קד' ימ' - 13

52910N7200

 (LUXURY) 21 - (גנט) חישוק לגלגל

מקורי4,895.00לאיונדאי טוסון ש' - 21"18"

52910F1110"16" 19 - (גנט) מקורי3,491.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל



52910N7320V "19" 21 - (גנט) מקורי4,895.00כןיונדאי טוסון ש' - 21חישוק לגלגל

4013A44417 - 'ש' 17-19משולש למתלה קד' ימ ASX מקורי1,019.00לאמיצובישי

44732S5A000(ח) מקורי257.19כןהונדה ג'אז ש' 02-08כאפה לגלגל 02-08

מקורי3,392.36כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 17 "18"8983844020

מקורי355.9כןטויוטה פריוס ש' 07-12צלחת נוי לגלגל 426024704007-08

52910GI13021 - (גנט) ש' - 21חישוק לגלגל EV 5 מקורי4,592.00כןיונדאי איוניק

52910A8210"17" 16 - (גנט) מקורי2,617.20כןקאיה אופטימה ש' 16-20חישוק לגלגל

4013A58421 - 'מקורי1,496.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21משולש למתלה קד' ימ

מקורי250לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21צלחת נוי לגלגל - 426020241021

מקורי384כןפיאט קובו ש' 12-17צלחת נוי לגלגל -73546671112

545041876R13 - '5משולש למתלה קד' ימD 13-19  מקורי1,111.63לארנו קליאו

V6F9601025BKT2(ח) מקורי3,666.00כןסיאט ארונה ש' - 18חישוק לגלגל (גנט) - 18

42611YP360(C-HIC) 20 - (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,509.32כן22

52910J7700"16" 20 - (גנט) מקורי4,804.70כןקאיה אקס סיד - 20חישוק לגלגל

52910P231021 - (גנט) מקורי6,126.20כןקאיה סורנטו ש' - 21חישוק לגלגל

מקורי2,304.99לאשברולט ספארק 15-18חישוק לגלגל (גנט) - 15 "15"42697751

מקורי345.21כןשברולט אורלנדו ש' 12-18צלחת נוי לגלגל -12 (ח)95152176

05105021AC07 - מקורי286.4כןדודג' קאליבר 07-09צלחת נוי לגלגל

4615A03808 - מקורי477לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12צלחת בלם קדמי

93490G313018 - מקורי693לאיונדאי קונה ש' - 18סליל כרית אוויר

מקורי158לאיונדאי קונה ש' - 18מצת - 188490808018

V565907455B17 - מקורי90לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי שמאל

V565907456B17 - מקורי86כןסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי ימין

V5QA505434B20 - מקורי2,362.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20בית נבה אחורית ימין

123710T05013 - מקורי687.05כןטויוטה וורסו 13-18תושבת מנוע אחורית

4605A28415 - מקורי521לאמיצובישי טרייטון 15-19רפידות בלם קדמי

98104701BJ(ח) מקורי1,097.59כןפיג'ו 301 ש' 13-18סך שמש ימין - 13

110608635R13 - 5בית טרמוסטטD 13-19  מקורי343.59כןרנו קליאו

82450C700019 - מנגנון חלון אחורי שמאלi20 15-20 מקורי749לאיונדאי

V5WA980556A20 - מקורי1,914.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מצלמה אחורית

45510K006020 - מקורי8,188.69לאטויוטה יאריס ש' - 20מסרק הגה

51201K002020 - מקורי6,489.96לאטויוטה יאריס ש' - 20גשר קדמי ערסל מנוע

82403B411014 - ש' 14-19מנגנון חלון קדמי שמאל i10 מקורי285לאיונדאי

V6V6919486A20 - מקורי47לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת לחיישן מרחק אחורי ימין

54650D7000(ח) מקורי1,143.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20בולם קדמי שמאל - 15

MN10227615 - מקורי557לאמיצובישי טרייטון 15-19צלחת בלם קדמית

V5F4955711A17 - מקורי1,576.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מנוע למגב אחורי

V5WA423812D21 - מקורי358לאפולקסווגן גולף ש' - 21תפוח הגה ימין

882100D04020 - מקורי3,120.39לאטויוטה יאריס ש' - 20חיישן רדאר קדמי

93490A411017 - ש' 14-19סליל כרית אוויר i10 מקורי586לאיונדאי

מקורי1,898.55לאטויוטה קורולה ש' 13-18מתג חלונות דלת קדמי שמאל - 848200232013

88215F401017 - תושבת חיישן רדאר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי555.29כן22

83481D700015 - מקורי911לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון חלון אחורי ימין

V3V0919485B

תושבת לחיישן חנייה קדמי פנימי 

מקורי139כןסקודה סופרב ש' 15-22שמאל - 15

5033C3(ח) מקורי179.83כןפיג'ו 2008 13-19תושבת - 13

V04E103601AF(TSI 1.2 ) 13 - מקורי1,355.00לאסקודה אוקטביה 13-16אגן שמן

מקורי1,139.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חישן חמצן אגזוז קדמי - 392100314016

3922003HA016 - מקורי225כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן טמפרטורה נוזל קירור



446633220V 17-19 סט רפידות בלם אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי281לא22

מקורי45.74כןפיג'ו 2008 13-19טבעת לבולם - 13 (ח)503389

V5K0953569AL15 - מקורי2,350.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18טבעת מגע

8428042010V 19 - ש' - 19חיישן לדלת מטען RAV-4 מקורי5,766.27לאטויוטה

AL783VW11- 'חליפי756.02לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15פנס אחורי שמ

AL784FO08- חליפי156.02לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס איתות למראה ימין

AL785FO13 - 'חליפי724.02לאפורד פיאסטה ש' 13-18פנס אחורי ימ

AL786MA12-14 ש' 12-16פנס ראשי שמאל CX-5 חליפי1,396.02לאמאזדה

AL788TO12- חליפי1,986.02לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס ראשי שמאל

AL789MA4D -13 '4/5פנס אחורי שמ' פנD 13-18 'חליפי560.02לאמאזדה 3 ש

AL789RE5D 15 - 3/5פנס ראשי ימיןD/CW 10-16 'חליפי1,136.02לארנו מגאן ש

AL78SK09- חליפי560.02כןסקודה אוקטביה 09-13פנס ערפל קדמי שמאל

AL807TO11 - חליפי1,386.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ראשי שמאל

AL811RE13 - 'חליפי396.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי שמ' פנ

AL817TO15-17 חליפי1,396.02לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי ימין

AL825TO16 - חליפי1,906.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ערפל קדמי ימין

AL827TOV 14-16חליפי4,206.02לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל

AL829RE11 - 'חליפי640.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אחורי ימ

AL82SE

פנס צד קדמי (בכנף) שקוף מושלם 

R=L 03-05

סיאט קורדובה 03-05 איביזה-

חליפי80.02לא03

AL830VW10 - 5פנס ערפל קדמי שמאלD 10-17 'חליפי450.02לאפולקסווגן פולו ש

AL834TO13- חליפי778.29כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל עליונה לפנס ראשי ימין

AL838RE11-19 חליפי1,368.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי ימין

AL83KI09 -  חליפי1,136.02כןקאיה פורטה 09-12פנס ראשי ימין

AL849VW15-19 חליפי486.02לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין

AL850RE14 - חליפי496.02לארנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי ימ' עליון

AL852RE14 - חליפי436.02לארנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי ימ' תחתון

AL857VW10 - 'חליפי486.02לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12פנס אחורי ימ

AL859RE14 - חליפי1,386.02לארנו טראפיק ש' 14-22פנס ראשי שמאל

AL860RE11 - חליפי506.02לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אור בלימה

AL861TO16-18  חליפי1,224.02לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימ' עליון

AL863TO13- (שקוף) 'חליפי1,368.02לאטויוטה פריוס ש' 13-15פנס אחורי שמ

AL866TO16 - ש' 13-18פנס ראשי שמאל RAV-4 חליפי4,106.02לאטויוטה

AL86SK08-09  חליפי356.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס ערפל קדמי שמאל

AL874VW11 - 'חליפי736.02לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פנס אחורי ימ

AL87SE10- חליפי1,306.02לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11פנס ראשי שמאל

AL87SZ4D-02 '4/5פנס אחורי שמD 02-04 'חליפי586.02לאסוזוקי ליאנה ש

AL907MA17-18 ש' 17-21פנס ראשי ימין CX-3 חליפי1,760.02לאמאזדה

AL940FO4D 98-05 'חליפי224.02לאפורד פוקוס ש' 00-05פנס אחורי ימ

AL942FO03-08 'חליפי236.02לאפורד קונקט ש' 03-13פנס אחורי שמ

מקורי392.34כןשברולט ספארק - 19כונס אוויר עליון - 4267378819

253103S600(ח) מקורי2,262.20כןקאיה אופטימה ש' 12-15מצנן מים -12

190105FAZ0118 - 4מצנן מיםD -18 'מקורי2,903.97לאהונדה סיווק ש

V2GM121284A20 - מקורי152לאפולקסווגן טי קרוס - 20מוביל אוויר קדמי ימין

מקורי1,660.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מצנן מים - 16 520526031.4

214104EB0A14-16 מקורי1,177.04לאניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן מים

214810898R10- 3/5מאוורר מנועD/CW 10-16 'מקורי1,342.20לארנו מגאן ש



כונס אויר לפח חזית עליון -532946010109

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,119.25לא13

214821HC1A(ח) מקורי1,456.73כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מאוורר מנוע -11

מקורי1,533.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן מים +כונסים 164002133114-16

V5Q0121205BB15 - מקורי618כןסקודה סופרב ש' 15-22כונס אויר

V5C612128411 - מקורי230לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מוביל אוויר ימין

253500X200(ח) ש' 08-14כונס אויר למאוורר- 08 i10 מקורי759כןיונדאי

253501J050(ח) כונס אוויר ערום -12i20 12-15 מקורי543כןיונדאי

מקורי223.74כןפורד פיאסטה ש' 13-18כונס אויר מקרן ימין -178303413

V5G0121283AD13 - מקורי236לאפולקסווגן גולף ש' 13-20כונס אוויר שמאל

V658122321A18 - מקורי1,122.00לאסיאט ארונה ש' - 18כונס אויר תחתון

386115R100315 - מקורי369.41כןהונדה ג'אז ש' 15-19מאוורר למצנן מים

V7E0121212A15 - מצנן מים נוסף

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,005.00לא15-22

מקורי2,232.44כןסיטרואן ברלינגו - 19מצנן מים - 967871118019

190105AAA0117 - 5מצנן מיםD 17-22 'מקורי2,586.65כןהונדה סיווק ש

מקורי341.78כןסיטרואן ג'אמפי - 18כונס אוויר ימין - 981213408018

מקורי3,222.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14כ.+מאוורר מושלם למצנן מים-07 (ח)*1358010080

386155R100315 - מקורי721.93לאהונדה ג'אז ש' 15-19כונס אוויר שמאל למצנן מים

1308CE(ח) ש' 10-13כונס אויר ,מאוורר מנוע -10 C-1 מקורי1,203.96כןסיטרואן

מקורי1,590.67כןפיג'ו 301 ש' 13-18צינור מזגן -13 (ח)9676996480

מקורי581.48לאסיטרואן ברלינגו - 19כונס אויר לאינטרקולר - 981687178019

V3V0121285C20 - מקורי185לאסקודה סופרב ש' 15-22מוביל אוויר קדמי עליון

29134C800015-18 מוביל אוויר ימיןi20 15-20 מקורי233לאיונדאי

מקורי868.92לאטויוטה אוריס ש' 15-18קורה אנכית שמאל -532031249015

29136G200016 - מקורי188כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס למצנן שמאל

G90100201015- מקורי1,998.00כןטויוטה אוריס ש' 15-18מצנן מים עליון

V657121283A19 - מקורי61לאסקודה סקאלה - 19מוביל אוויר קדמי שמאל

1253P913- מקורי1,972.87כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מאוורר מנוע

מקורי106.53לאשברולט ספארק 11-15דלתית מיכל דלק -9505847211

AR26NI10- חליפי315.12כןניסאן ג'וק 10-14תומך עליון  ימין לראדיאטור

AR61RE13 - 5כונס אויר שמאלי (פנימי) למצנןD 13-19  חליפי1,195.17כןרנו קליאו

V658121763B20 - מקורי81לאסקודה קאמיק - 20כונס אויר שמאל במגן קדמי

1355A258(ח) מקורי785כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מאוורר מנוע -13

1770080JA008- 4/5מצנן מיםD 08-14 'ש SX4  מקורי3,662.70לאסוזוקי

7815A89113- צינור מזגן

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי996כן16

B63E501C0A17 - 4/5מוביל אוויר תחתוןD 13-18 'מקורי214.75כןמאזדה 3 ש

Z681199F0(ח) 4/5מצנן שמן -09D 09-13 'מקורי1,399.84כןמאזדה 3 ש

PE011521012- ש' 12-16כונס אויר כפול מושלם CX-5 מקורי589.57לאמאזדה

PE1115210(ח) כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי479.74כן18

1360A09915 - מקורי611כןמיצובישי טרייטון 15-19כונס אויר תחתון למצנן

53294KK03015 - מקורי1,373.68כןטויוטה היילקס ש' 15-21כונס אויר שמאל למנצן מים

PE201502513- 4/5כונס כפול + 2 מאווררים למנועD 13-18 'מקורי2,134.13לאמאזדה 3 ש

62823BV83A15 - מקורי573.93לאניסאן ג'וק 15-19כונס אויר שמאל

GHP9501C0A13- כונס אויר בגריל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי208.15לא18

1355A26615- מקורי667לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מאוורר מנוע ימין

V5JA121283C13- מקורי95כןסקודה ראפיד ש' 13-18כ.למצנן מים שמאל

144965154R13 - מקורי1,586.45לארנו קפצ'ור ש'  13-22אינטרקולר לרדיאטור



25380E600018 - מקורי2,603.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מאוורר מנוע

BHN1501V1A(ח) 4/5כונס אויר תחתון שמאל - 13D 13-18 'מקורי109.82כןמאזדה 3 ש

215545FP0A20 - מקורי392.48כןניסאן מיקרה - 20מוביל אוויר קדמי מרכזי

271153553R13 - 5מצנן למערכת חימוםD 13-19  מקורי1,056.85לארנו קליאו

1360A14317 - פנל כונס אויר קדמי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי491כן19

8983964230(  LSE) 21 - מקורי238.63לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

29136C550015 - מקורי476.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20כונס אויר ימין

V5Q0121203DA17 - מקורי2,341.00לאסיאט לאון ש' 12-19מאוורר מנוע

V5Q0121251GQ13-מקורי1,108.00לאסקודה אוקטביה 13-16מצנן מים

1355A44918 - כונס אוויר למצנן מים

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,268.00כן21

214103SH0A17 - מקורי1,928.82כןניסאן סנטרה ש' 17-19מצנן מים

1355A09517 - ש' 17-19מאוורר מנוע שמאל ASX מקורי451לאמיצובישי

1350A807V 15 - מקורי3,796.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מצנן מים

29136C800015-18 מוביל אוויר שמאלi20 15-20 מקורי329לאיונדאי

95261589(ENJOY - SR) 17 - ש' 17-20דלת תא מטען X מקורי4,582.53לאאופל מוקה

V6Q6827025S(ח) 5דלת תא מטען 06-09D 06-09 'מקורי4,333.00כןפולקסווגן פולו ש

D10E51960L6417 - ש' 17-21ספוילר עליון לתא מטען CX-3 מקורי1,586.34לאמאזדה

5801B35013- מקורי5,350.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15דלת תא מטען +חור למצלמה

5837A00908- מקורי285לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פס קישוט למטען שמאל

86612G603017 -  תושבת לוחית רישוי אחורית

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,184.50כן

מקורי1,084.97לאפורד פומה ש' - 21מנעול מכסה תא מטען - 217777221

85770F2000TRY16 - מקורי516כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ריפוד פח אחורי

מקורי11,939.79כןסיטרואן C-5 איירקרוס - 19דלת תא מטען - 19 (ח)1638184980

6440112B5008-09 מקורי2,394.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10מכסה תא מטען

6515A383HB17 - ש' 17-19ספוילר עליון לתא מטען ASX מקורי5,992.00כןמיצובישי

3717952R0000017 - מקורי386.3כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מתג לדלת תא מטען עם לחצן

5817A265XA15 - מקורי4,208.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט שחור למטען

670050D530(ח) מקורי2,096.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת תא מטען - 17

87311J7CA020 - מקורי1,550.90כןקאיה אקס סיד - 20פס קישוט למטען

HC3Z9941018AC17 - ש' 17-21פס קישוט עליון חיצוני למטען F -350 מקורי1,018.93לאפורד

5817A323HA21 - (אפור) מקורי5,149.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט למטען

904513HN0A13 - מקורי271.93לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19בולם שמאל לדלת תא מטען

2410526SW כיסוי חיצוני תחתון לדלת למטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי3,337.53לא

KE7914C52018 - טרייל ש' 15-23פס קישוט תחתון למטען X מקורי600לאניסאן

LJ8Z5840010AAPTM(חשמלי) מקורי24,938.22לאפורד מוסטנג 18-22מכסה תא מטען - 22

6440102F2019 - 4מכסה תא מטען ללא חור למצלמהD 19 - 'מקורי8,385.43כןטויוטה קורולה ש

81720G500016 - מקורי398.2לאקאיה נירו 16-23ידית פתיחה דלת תא מטען

81230C500015 - מקורי407לאקאיה סורנטו ש' 15-20מנעול מכסה תא מטען

מקורי1,703.74כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פס קישוט למטען עליון - 768014290719

87321C500015 - מקורי429.5לאקאיה סורנטו ש' 15-20גומי למכסה מטען

81230C101015 - מקורי618כןיונדאי סונטה ש' 15-17מנעול מכסה תא מטען

PZ402E3470BAV 19 - 4ספוילר למכסה תא מטעןD 19 - 'מקורי1,150.00לאטויוטה קורולה ש

87321G500016 - מקורי578.1לאקאיה נירו 16-23גומי למכסה מטען

87268F100016 - מקורי129.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת שמאל לספוילר תא מטען

817801Y01111 - 5בולם ימין לדלת תא מטעןD 11-16 מקורי177.7כןקאיה פיקנטו

79210F200016 - מקורי451כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר מכסה תא מטען שמאל

מקורי391.78כןאיסוזו די. מקס ש' 07-12צלחת נוי לגלגל (כאפה) 07-11 (ח)8973746970

S6J06011476L909-14 מקורי187לאסיאט איביזה  ש' 09-16צלחת נוי לגלגל



42700TEZE9118 - (גנט) 4חישוק לגלגלD -18 'מקורי2,752.87לאהונדה סיווק ש

545019KS1B15 - 'מקורי465.89כןניסאן אלמרה ש' 15-17משולש למתלה קד' שמ

5416R6"15 08- מקורי452.59לאפיג'ו 207 ש' 08-12צלחת נוי לגלגל

V5C0601147AQLV(ח) מקורי403כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15צלחת נוי לגלגל -11

52960A280013- 5/סטיישן ש' 13-18צלחת נוי לגלגלD מקורי556.5כןקאיה סיד

403003680R"16" 17 - (גנט) 4 ש' 17-23חישוק לגלגלD מקורי1,331.98כןרנו גרנד קופה

28111AJ101(ח) ש' 09-14חישוק לגלגל (גנט) -10 B4 מקורי3,658.00כןסובארו

529101R300(ח) ש' 11-18חישוק לגלגל (גנט)-מגנזיום -11 i25 מקורי1,744.00כןיונדאי אקסנט

98096873ZR17 - (גנט) מקורי5,387.96כןפיג'ו 5008 17-21חישוק לגלגל

96770903XY"17" 16 - (גנט) ש' 16-18חישוק לגלגל C-4 מקורי2,457.71לאסיטרואן פיקסו

545004CA0A15 - 'טרייל ש' 15-23משולש למתלה קד' ימ X מקורי839.3לאניסאן

96774273TW(ח) ש' 14-16צלחת נוי לגלגל - 14 C-4 מקורי451.63כןסיטרואן פיקסו

403159255R5D 13- 3/5צלחת נוי לגלגלD/CW 10-16 'מקורי230.2לארנו מגאן ש

42611YY40112- (גנט) מקורי2,916.40לאטויוטה אוונסיס 09-14חישוק לגלגל

V575601025ANXEB(קופרה) "מקורי5,172.00כןסיאט אטקה ש' 16-21חישוק לגלגל (גנט) - 20 "19

V5G0601147YTI13-מקורי281לאפולקסווגן גולף ש' 13-20צלחת נוי לגלגל

98083420XT15 - מקורי208.89כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כאפה לגלגל

44732SMGG00(ח) 5/3כאפה לצלחת נוי לגלגל-06D 06-12 'מקורי209.15כןהונדה סיוויק ש

V575601025D8Z8"18" 16 - (גנט) מקורי2,609.00כןסיאט אטקה ש' 16-21חישוק לגלגל

28821VA010(ח) ש' 15-18כאפה לגלגל  -15 B4 מקורי258כןסובארו

5416C2(ח) מקורי230.47כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08צלחת נוי לגלגל -04

מקורי8,480.49לאלקסוס UX200 ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 426117632019

529102T31017 (מגנזיום) מקורי1,791.50כןקאיה אופטימה ש' 12-15חישוק לגלגל (גנט) -12

V5F0601025A8Z8"16" 13 - (גנט) מקורי3,250.00לאסיאט לאון ש' 12-19חישוק לגלגל

מקורי376.4כןטויוטה פריוס ש' 13-15צלחת נוי לגלגל -426024709014

403153BA0B15- מקורי344.94כןניסאן אלמרה ש' 15-17צלחת נוי לגלגל

מקורי2,345.19כןשברולט טראקס ש' 17-18חישוק לגלגל (גנט) - 17 "16"42671503

מקורי1,520.88כןפיג'ו 2008 13-19משולש למתלה קד' שמ' - 13 (ח)9803286580

22463234D 20 - (גנט) 4 ש' - 20חישוק לגלגלD/5/SW מקורי3,337.44לאפורד פוקוס

529103W61015- (גנט) מקורי2,211.40לאקאיה ספורטג' ש' 13-15חישוק לגלגל

403006LB9A20 - (גנט) מקורי3,151.25לאניסאן סנטרה ש' - 20חישוק לגלגל

מקורי6,651.59לאטויוטה RAV-4 ש' - 19חיישן שטח מת - 881624209119

B45G26251B 19 - 4/5צלחת בלם אחורי ימין = שמאלD -19 'מקורי307.87כןמאזדה 3 ש

21810P265021 - מקורי1,352.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תושבת מנוע

99110S150021 - מקורי3,631.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21חיישן רדאר קדמי

MR99393317 - ש' 17-19מנוע מאוורר ימין למנצן מים ASX מקורי1,383.00לאמיצובישי

V8E082085512 - מקורי155לאסיאט לאון ש' 12-19שסתום התפשטות

58411P270021 - מקורי579לאיונדאי סנטה פה ש' - 21צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

28600D725015 - מקורי6,779.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20צינור פליטה

BRE757K30A17 - 4/5מחשב כרית אווירD 13-18 'מקורי1,626.59כןמאזדה 3 ש

4060A46317 - ש' 17-19בולם קד שמ ASX מקורי1,131.00לאמיצובישי

28220G210016 - מקורי312כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור אוויר

95671D300015 - קדמי ימין ABS מקורי1,158.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן

KD4767UC16213 - חיישן חניה אחורי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי580.82לא18

97775H605019 - מקורי1,943.00לאיונדאי אקסנט 19-22צינור מזגן

95910B925014 - ש' 14-19מחשב כרית אוויר i10 מקורי4,219.00לאיונדאי



מקורי463.17כןפיג'ו 3008 17-21סט רפידות בלם קדמי 160998798017-20

28113N900021 - מקורי149כןיונדאי טוסון ש' - 21פילטר אוויר

51712N710021 - מקורי579לאיונדאי טוסון ש' - 21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

6447XC19 - מקורי699.3כןסיטרואן ברלינגו - 19כיסוי למסנן מזגן

97775N761021 - מקורי3,578.00לאיונדאי טוסון ש' - 21צינור מזגן

56820N910021 - 'מקורי524כןיונדאי טוסון ש' - 21תפוח הגה קד' שמ

V2Q0121049AK18 - מקורי579כןסיאט ארונה ש' - 18צינור מים

V3V095596615 - מקורי531כןסקודה סופרב ש' 15-22עין מתיז מים ימין

99110G250019 - מקורי6,889.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן רדאר קדמי

51750J900018 - מקורי1,539.00לאיונדאי קונה ש' - 18נבה קדמית ימין = שמאל

8260A40615 - מקורי697לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן גובה מים

V3V095596515 - מקורי531כןסקודה סופרב ש' 15-22עין מתיז מים שמאל

99310S170021- מקורי838לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישן חניה אח' מרכזי

99310L1500NB920 - מקורי674כןיונדאי סונטה ש' - 20חיישן חניה אחורי

56825AA00021 - 'מקורי382לאיונדאי אלנטרה ש' - 21תפוח הגה קד' ימ

58940BY00021 - אחורי ימין ABS מקורי351לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן

28113CM10018 - מקורי174לאיונדאי קונה ש' - 18מסנן אוויר

58950G6000(ח) אחורי שמאל - 17 ABS חיישן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי482.3כן

D10604EA0A14 - מקורי516.18לאניסאן קשקאי ש' 14-20רפידות בלם קדמי

7560542160

קשת אחורית לכנף אחורי ימין 

EXPERIENCE - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי1,050.00כןטויוטה

63910TZA000ZZ20 - מקורי492.7לאהונדה ג'אז ש' - 20דלתית מיכל דלק

מקורי10,771.38כןטויוטה RAV-4 ש' - 19כנף אח' שמ' - 616024213019

74550TZB00020 - מקורי1,389.82כןהונדה ג'אז ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

768579138R(ח) 3D 12- '3/5פס קישוט לכנף אח' שמD/CW 10-16 'מקורי284.93כןרנו מגאן ש

74591SNB00006-10 4בטנה לכנף אח' שמאלD 06-12 'מקורי360.97כןהונדה סיווק ש

B4YC7141XA(ח) 5D 13-16 '4/5כנף אח' שמD 13-18 'מקורי2,664.08כןמאזדה 3 ש

KD5351W50C12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף אח' ימ CX-5 מקורי541.89לאמאזדה

KD5351W60C12- 'ש' 12-16פס קישוט לכנף אח' שמ CX-5 מקורי541.89לאמאזדה

מקורי777.65לאפיג'ו 5008 17-21בטנה לכנף אח' ימין - 981660248017

72651FG00118 - ש' - 18תריס בכנף אחורי ימין = שמאל XV מקורי418לאסובארו

מקורי730.98כןטויוטה קורולה ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל-656380210013

7420A114WC12- 'קשת לכנף אח' ימ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי2,107.04כן15

V5K0810971C09- מקורי579לאפולקסווגן גולף ש' 09-13בטנה לכנף אח' שמאל

KE7881K08610 - מקורי293.28כןניסאן ג'וק 10-14סט מגני בוץ אחורי ימין + שמאל

74591TF000011 - בטנה לכנף אח' שמאל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי829.73לא14

V5E0807906B17 - מקורי237לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מדבקה שקופה לכנף אחורית ימין

מקורי2,596.40לאאיסוזו די. מקס ש' 07-12קשת לכנף אח' שמ' 898023653007-12

V6J4809905FGRU5D 09- מקורי275לאסיאט איביזה  ש' 09-16דלתית מיכל דלק

86821A600012- בטנה לכנף אח' שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי884לא/סטישין

מקורי1,437.39לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשת לכנף אח' שמ' 756064219013-15

מקורי702.4כןטויוטה קורולה ש' 13-18מגן בוץ אחורי שמאל -525920227113

B45A561J1A

 4D/5D 13 - בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי417.38כןמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18(ח)

5370B52515- מקורי1,046.00כןמיצובישי טרייטון 15-19בטנה לכנף אחורי שמאל

מקורי1,589.00לאפיאט 3D 08-20 500בטנה לכנף אח' שמאל -5178678608



AR148MA13- כונס אויר קד' תחתון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

חליפי432.1כן18

AR166TO19 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי ימין RAV-4 חליפי154.7כןטויוטה

AR167TO19 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי שמאל RAV-4 חליפי141.95כןטויוטה

AR57RE18 - חליפי256.02לארנו מגאן סטיישן - 18סט כונסי אוויר למגן קדמי

MN13505407- כונס אויר לרדיאטור

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי936לא15

1350A67013- מצנן מים

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,529.00לא16

מקורי1,649.66כןשברולט ספארק 11-15כונס אויר כפול מושלם -11 (ח)95978940

291351H000(ח) 5 ש' 08-09כונס אויר שמאל (עומד) 08-09D  מקורי91.1כןקאיה סיד

1355A302(ח) מקורי1,517.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנוע מאוורר -14

163600Y04014 - מקורי1,709.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר מושלם

6400F04813- מקורי120לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15כונס אויר שמאל למצנן

PE1115200B(ח) מצנן מים 13-16

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,172.74כן18

532940K05011 - מקורי1,017.76לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כונס אויר שמאל

532930K05011 - מקורי903.4כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15כונס אויר ימין

PE2015200(ח) 4/5מצנן מים -13D 13-18 'מקורי1,693.16כןמאזדה 3 ש

PYFW1520017 - ש' 17-22מצנן מים CX-5 מקורי1,559.49כןמאזדה

21410BJ40A12 - ש' 12-21מצנן מים  NV 200 מקורי790.2לאניסאן

8984865960(  LSE) 21 - מקורי5,249.80לאאיסוזו די. מקס ש' - 21מצנן מים משני

215794BE2A15 - טרייל ש' 15-23כונס אויר תחתון X מקורי795.17לאניסאן

1350A80915- מקורי4,261.00לאמיצובישי טרייטון 15-19מצנן מים

21410HV80A17 - מקורי2,173.03כןניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן מים

214105FA0B20 - מקורי1,604.09כןניסאן מיקרה - 20מצנן מים

214106091R09 - 10 מקורי1,678.52לארנו מאסטר ש' 09-22מצנן מים

KD45501V1A12 - ש' 12-16מסיט רוח שמאל CX-5 מקורי104.5לאמאזדה

1350A67117 - מצנן מים

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי3,412.00לא19

29134C820019 - מוביל אוויר קדמי ימיןi20 15-20 מקורי242לאיונדאי

25310C840019 - מצנן מיםi20 15-20 מקורי3,296.00כןיונדאי

מצנן מים - 192019215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי2,375.59לא19

21400JD20B08-10 מקורי2,656.64לאניסאן קשקאי ש' 08-14מצנן מים

163660Q03014 - מקורי200.74כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אוויר ניצב למצנן מים

214810518R17 - 4 ש' 17-23מאוורר מנוע מושלםD מקורי1,335.91כןרנו גרנד קופה

144614BE0A15 - טרייל ש' 15-23אינטרקולר X מקורי5,790.30לאניסאן

253363X00012 - 4גומית מצנן מים תחתוןD 12-16 'מקורי26.5לאקאיה ריו ש

1350B18221 - מקורי5,254.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מצנן מים

215424EB0A14 - מקורי698.69לאניסאן קשקאי ש' 14-20כיסוי עליון למצננים

מקורי411.94כןפיג'ו 2008 13-19מוביל אוויר קדמי שמאל - 13 (ח)9816122980

מקורי2,395.00לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מצנן מים - 164003729016

214106UB0A21 - מקורי3,501.99כןניסאן קשקאי ש' - 21מצנן מים

16711241305D 19 - 5כ.+מאוורר מושלם למצנן מיםD/SW 19 - 'מקורי994כןטויוטה קורולה ש

29136G600017 - מנתב רוח שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.7כן

215794EA0A16 - מקורי479.2כןרנו קדג'אר 16-20כונס אויר תחתון

מקורי9,209.17לאטויוטה RAV-4 ש' - 19כונס אויר מושלם - 163603150019

84912AL06015- מקורי1,817.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

V8V0941003JV 12 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל A3 מקורי2,835.00לאאודי



84001FJ58016- ש' 12-17פנס ראשי ימין XV מקורי1,281.00לאסובארו

92202A611012- פנס ערפל קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,906.00כן/סטישין

V2K1945096P(2 דלתות) מקורי379לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20פנס אחורי ימ' - 16

מקורי1,346.80כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס אחורי שמ' - 967685398014

922020X100(ח) ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין -10 i10 מקורי498.87כןיונדאי

KB8P51041KV 17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד CX-5 מקורי2,446.99לאמאזדה

265554AF0A17 - מקורי1,963.80לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי שמ' חיצוני

V5G1941754AGTI 13 - מקורי4,699.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי ימין קסנון

925012L10009- '(סטישין)09-12פנס לוח זיהוי אח CW i30 מקורי246לאיונדאי

מקורי2,346.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס אחורי שמ' פנימי -5054379117

מקורי699.95לאוולוו S90 ש' 16-19פנס אחורי בתא מטען ימ' - 3165678016

מקורי1,184.31לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי שמאל - 8510767521

84912FL11017 - מקורי2,539.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס אחורי חיצוני שמאל

מקורי85.91כןשברולט ספארק 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 9518260915

84912FL10017 - מקורי2,613.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס אחורי חיצוני ימין

92404A6200CW 12- 'פנס אחורי ימ' פנ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי677לא/סטישין

מקורי2,931.74לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' פנ' - 8513258921

265553YU5A17 - 'מקורי664.33לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס אחורי שמ' פנ

מקורי1,523.82לאלקסוס CT200H ש' 11-19פנס אחורי שמ' - 815617608014

מקורי2,435.75לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי ימין - 8516129221

V5NA945105B

מחזיר אור במגן אחורי שמאל פנימי - 

מקורי146לאפולקסווגן טיגואן ש' 2217-22 (אולספייס)

V2K794509621 - 'מקורי991כןפולקסווגן קאדי ש' - 21פנס אחורי ימ

V2K794509521 - 'מקורי991כןפולקסווגן קאדי ש' - 21פנס אחורי שמ

מקורי755.47כןשברולט ספארק 15-18פנס לוח זיהוי אח' - 4235179615

42790340(LT PLUS) 20 - מקורי6,534.88לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס ראשי ימין

26555HV00A17 - מקורי791.51לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמאל חיצוני

V5H0945207A(GTI) 21 - 'מקורי1,300.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21פנס אחורי שמ

מקורי11,646.52לאשברולט סילברדו 13-19פנס ראשי ימין - 8438859315

921022S62014- פנס ראשי ימיןIX35 10-15 מקורי4,091.00לאיונדאי

מקורי1,752.96לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פנס אחורי שמ' - 981442968016

924062W030(ח) מקורי800.06כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס אחורי ימ' פנ' -12

25350D760015 - מקורי610כןיונדאי טוסון ש' 15-20כונס אויר למצנן מים

165930T25020 - מוביל אוויר ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי200.09כן22

165950T30020 - מוביל אוויר שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי200.09כן22

7812A58621 - מקורי212לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

25380C845019 - מאוורר מנוע מושלםi20 15-20 מקורי3,621.00כןיונדאי

628106739R20 - מקורי228.29לארנו קליאו - 20כונס אויר למגן קדמי

מקורי196כןפיג'ו 301 ש' 13-18כונס אויר ימין - 13 (ח)9676896180

214101612RV 14 - מקורי1,580.57לארנו קליאו סטיישן 14-18מצנן מים

מקורי196.68לאשברולט טראקס ש' 17-18כונס אוויר עליון למצננים - 9536929817

215592385R15 - (טלוויזיה) מקורי491.44לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס וויא למצנן מים

V6P012128409 - מקורי118לאסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אויר ימין

29136A800016 - מקורי135.3לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אוויר שמאל

97606G600020 - ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן i10 מקורי1,740.00כןיונדאי

29136A750016 - מקורי58.8כןקאיה פורטה 13-18כונס אוויר למצנן שמאל

214107695R11-19 מקורי1,678.52לארנו מאסטר ש' 09-22מצנן מים



מקורי2,290.21כןפיג'ו 208 ש' - 20מצנן מים - 982717468020

29135G200016 - מקורי241כןיונדאי איוניק ש' 16-20כונס אויר עליון

25310H905017 - 5מצנן מיםD/4D 17-22 'מקורי2,465.30כןקאיה ריו ש

95962652

כ.+מאוורר מושלם למצנן מים - 11-12 

4/5D4/5D 11-17 'מקורי1,031.75לאשברולט סוניק ש

מקורי918.14כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כונס אוויר עליון - 227422020

SU001A411317 - מקורי1,068.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18כונס אויר אינטרקולר

884A0K0020(HYBRID) 20 - מקורי4,333.10לאטויוטה יאריס ש' - 20מצנן (מעבה) מזגן

86571C551018 - מקורי225.3כןקאיה סורנטו ש' 15-20מוביל אוויר שמאל

25310M610019 - מקורי1,051.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מצנן מים

V3T0807082B9B908-13  מקורי121לאסקודה סופרב ש' 08-13כיסוי עליון ימין למצנן מים

מקורי168.74כןטויוטה קורולה ש' 10-13כיסוי מצנן קד' שמאל -10 (ח)5329412130

מקורי933.18לאטויוטה פריוס ש' 16-20מוביל אוויר עליון - 165923712019

86951G500016 - מקורי1,326.40לאקאיה נירו 16-23כונס אויר פנימי למגן קדמי

25350C845019 - כונס אוירi20 15-20 מקורי1,442.00לאיונדאי

מקורי192לאיונדאי i20 15-20מוביל אוויר לאינטרקולר - 282770460019

16593K002021 - מקורי158.82כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

214106421R15 - מקורי1,984.34לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18אינטרקולר

29136H610021 - מקורי94כןיונדאי אקסנט 19-22מוביל אוויר קדמי שמאל

V6J0121284C09 - מקורי201לאסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אויר ימין

V5J0121284E08- מקורי90לאסקודה פביה ש' 08-14מסיט רוח ימין חיצוני

מקורי1,817.00כןפיאט 3D 08-20 500מצנן מים -08 (ח)51793589

מקורי1,543.25לאאם ג'י EHS ש' - 21מצנן מים - 1068564821

25310BY10021 - מקורי2,588.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מצנן מים נוסף

29135K200020 - מקורי394לאיונדאי וניו - 20כונס אויר

מקורי1,684.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מצנן מים - 5189708015

F2522JD0MA(ח) מקורי1,634.58כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך ימין לראדיאטור -08

מקורי163.6כןשברולט קרוז 08-20כונס למצנן ימין -12 (ח)95127980

V5Q0121251HS17 - מקורי1,780.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מצנן מים

45111SG00016- מקורי1,974.00לאסובארו פורסטר 13-18מצנן מים

45111XC00A20 - מקורי1,245.00לאסובארו איבולטיס - 20מצנן מים

מקורי82.09כןשברולט קרוז 08-20כונס למצנן שמאל -12 (ח)95247589

V2Q0121207K17 - מקורי3,141.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22כונס מאוורר מנוע

V6P0121283A15 - מקורי118כןסיאט איביזה  ש' 09-16כונס אוויר שמאל

V5E0121283A13- מקורי152כןסקודה אוקטביה 13-16מנתב רוח שמאל

253101Y15011-14 5(ח) מצנן מיםD 11-16 מקורי1,158.00לאקאיה פיקנטו

38616RBJ003(ח) מקורי3,630.37כןהונדה אינסייט 09-14מנוע למאורר מזגן-09

מקורי249.34כןאופל אדם 3D ש' 14-17כיסוי למצנן מים ימין - 1337963914

8724502P0013- מקורי195.38לאטויוטה קורולה ש' 13-18צינור מזגן

164000D40013- מצנן מים

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,232.33לא15

71112TARG0015 - מקורי84.01כןהונדה ג'אז ש' 15-19כונס אוויר שמאל במגן קדמי

253801R000(ח) ש' 11-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -11 i25 מקורי1,754.48לאיונדאי אקסנט

מקורי2,378.01כןשברולט ספארק 15-18מאוורר מנוע מושלם 1.4 - 4242677815

כונס אויר לפח חזית תחתון -532936009109

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי1,149.92לא13

214107399R16- מקורי1,503.99לארנו קדג'אר 16-20מצנן מים

V2Q0121207J18 - מקורי2,230.00כןסיאט ארונה ש' - 18כונס אוויר למצנן מים

V1K0805962E9B9(ח) מקורי151כןסקודה סופרב ש' 13-15כונס אויר - 13

215592894R 13 - 5כונס אויר שמאלי (פנימי) למצנןD 13-19  מקורי1,872.46כןרנו קליאו

197105AAA0117 - 5אינטרקולרD 17-22 'מקורי3,127.26לאהונדה סיווק ש



V5E0121283B17 - מקורי106כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מסיט רוח שמאל

V1K0121251DF(ח) ש' 09-11מצנן מים -09 A3 מקורי1,590.00כןאודי

52014529AB14 - מקורי3,716.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מצנן מים

628109962R15 - מקורי585.8כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר למנוע

V575121283F20 - מקורי136לאסיאט אטקה ש' 16-21מוביל אוויר קדמי שמאל

AL945FO01- חליפי806.02לאפורד מונדאו ש' 01-07פנס ראשי ימין

AL9BM12- חליפי5,860.02לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ראשי שמאל קסנון

AL9DG12 - 'חליפי706.02לאדודג' ראם 12-19פנס אחורי שמ

מקורי390.52כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819100222019

92403A402013-16 'מקורי650.3כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ

8155102C805D 19 - '5פנס אחורי ימD/SW 19 - 'מקורי2,664.00כןטויוטה קורולה ש

92404A4020(ח) מקורי650.3כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' 13-16

92102C560018 - מקורי6,903.20לאקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי ימין קסנון

81580F402117-19 פנס אחורי ימ' פנ' לד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,183.42כן22

81910022105D 19 - 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/SW 19 - 'מקורי390.52כןטויוטה קורולה ש

פנס ערפל קדמי שמאל - 187468815

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי694.28לא19

92402F110016 - מקורי3,336.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אחורי ימ' לד

92401J7100CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי שמD מקורי1,699.70לאקאיה סיד

811300K69117-19 מקורי3,076.10לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי ימין

92450G601018 - 'פנס ערפל אח' שמGT LINE - 18 מקורי437.1כןקאיה פיקנטו

מקורי291.3לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס איתות למראה שמאל - 208565514

921024H01008 - פנס ראשי ימיןi800 08-21 מקורי1,376.00לאיונדאי

A213906660116 - פנס ראשי ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי15,988.69לאמרצדס

3560353RV000017-19 'מקורי2,626.00כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס אחורי ימ

811700K69117-19 מקורי2,406.43כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ראשי שמאל

92101H8200( דגם טורבו) 5פנס ראשי שמאל -18D/4D 17-22 'מקורי4,465.20לאקאיה ריו ש

מקורי1,340.02כןפורד טרנזיט ש' 14-21פנס אחורי שמ' - 14 (קאסטום)2287856

921022P63013 - מקורי5,175.80לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס ראשי ימין לד

מקורי690לאפיאט 3D 08-20 500פנס אחורי שמ' - 08 (דגם קבריולט)51885550

8974882780V 21 - 'מקורי4,053.39לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי שמ

פנס אחורי שמ' פנ' - 156906135814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,894.66לא14-18

5301F97614- 'מקורי385לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22שפם פנס אח' ימ

924501Y80015 - '3פנס ערפל אח' שמD 13-16 מקורי312.2לאקאיה פיקנטו

FB5Z15200H15 - מקורי4,717.51לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ערפל קדמי ימין לד

923031W00012 - (בכנף) 4פנס צד קדמי ימיןD 12-16 'מקורי95.6לאקאיה ריו ש

מקורי1,311.85לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22פנס אחורי ימ' - 6321980815011

מקורי690לאפיאט 3D 08-20 500פנס אחורי ימ' - 08 (דגם קבריולט)51885546

8321A74818 - מקורי2,423.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ערפל קדמי ימין

V8W082750320 - ש' - 20מנעול מכסה תא מטען A4 מקורי631לאאודי

6490R3(ח) ש' 11-18ידית חצי דלת תא מטען 11-12  C-4 מקורי214.49כןסיטרואן

5920A061(ח) 4D 08- 4מכסה תא מטעןD 08-15 'מקורי5,750.16כןמיצובישי לנסר ש

מקורי837.61כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כבל פתיחת מכסה מטען - 646070258019

81760G5000WK19 - מקורי261.9לאקאיה נירו 16-23ריפוד עליון לדלת תא מטען

5815A09018 - גומי למכסה מטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי2,059.00לא21



81720G400018 - ידית פתיחה לדלת תא מטעןi30 - 18 מקורי1,372.00כןיונדאי

81750G5000WK16 - מקורי663.5לאקאיה נירו 16-23ריפוד פנימי לדלת תא מטען

797702L20018 - ציר דלת תא מטעןi30 - 18 מקורי119כןיונדאי

87210H840018 - מקורי3,006.70כןקאיה סטוניק - 18ספוילר עליון לתא מטען

A253740030515- דלת תא מטען

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי13,849.38לאש' 15-21

87321H840018 - מקורי454.9לאקאיה סטוניק - 18גומי אטימה לדלת מטען

81800P110022 - מקורי1,869.00לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מנעול מכסה תא מטען

81761K700020 - ש' - 20גומי למכסה מטען i10 מקורי748כןיונדאי

63111F401017 - קליפת גג

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,973.00לא22

42644785LT 19 - מקורי3,876.82כןשברולט ספארק - 19דלת תא מטען

5801A30308-09 מקורי2,888.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנימי תחתון לדלת תא מטען

5062040600C1522- ש' - 22דלת תא מטען C מקורי6,096.20לאג'ילי גיאומטרי

93400EA30J(ח) מקורי3,941.99כןניסאן נבארה ש' 07-09דלת תא מטען -07

72800K200020 - מקורי5,764.00כןיונדאי וניו - 20דלת תא מטען

6491042060C019 - ש' - 19מדף  אחורי RAV-4 מקורי5,389.80לאטויוטה

72800AT06023 - מקורי7,581.30לאקאיה נירו 16-23דלת תא מטען

68820020205D 19 - 5ציר שמאל דלת תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי352כןטויוטה קורולה ש

81770D700115 - מקורי252לאיונדאי טוסון ש' 15-20בולם שמאל לדלת תא מטען

69200L101020 - מקורי7,893.00כןיונדאי סונטה ש' - 20מכסה תא מטען

6440106F50V 18 - מקורי11,217.37לאטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה תא מטען

73700C8501(PRIME PLUS) 19 - דלת תא מטעןi20 15-20 מקורי5,276.00לאיונדאי

מקורי350.06לארנו קנגו 09-18תושבת לוחית רישוי אחורית -770084056009

V3G0827503C20 - מקורי546לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מנעול מכסה תא מטען

657800K01020 - מקורי427.87כןטויוטה היילקס ש' 15-21מנעול ימין לדלת תא מטען

מקורי288.11כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17גומי מכסה תא מטען - 11 (ח)95071299

A205750167514 - מכסה תא מטען

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי9,001.55לא14-21

V6F9827023V 18 - מקורי5,816.00לאסיאט ארונה ש' - 18דלת תא מטען

6440112C7010-13 מקורי2,855.00לאטויוטה קורולה ש' 10-13מכסה תא מטען

25310J900018-20 מקורי1,632.00כןיונדאי קונה ש' - 18מצנן מים

V5L0121283A14 - מקורי95לאסקודה יטי 14-18מוביל אוויר שמאל

V5Q0121205AP17 -  מקורי508לאסקודה אוקטביה ש' 17-19כונס אויר

V57A121284AV 18 - מקורי117לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר קדמי ימין

89813758712X4 12 - מקורי248.37כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כונס אויר שמאל

V5F0121284F12 - מקורי149כןסיאט לאון ש' 12-19כונס אויר

532890D11014 - מקורי1,295.69לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי עליון למצנן מים

מקורי453לאטויוטה היילקס ש' 02-05מאוורר (מנוע) -163616702002

מקורי2,853.29לאב.מ.וו X1 ש' 13-21כונס אויר לחזית - 5174737419715

V2Q0121253K17 - מקורי1,765.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מצנן מים

112204BE0D15 - טרייל ש' 15-23תושבת מנוע עלינה שמאל X מקורי2,302.32כןניסאן

240703909R18 - מקורי440.1לארנו מגאן סטיישן - 18צמת חוטים למגן קדמי

113757824R17 - 4 ש' 17-23תושבת מנוע עליונה ימיןD מקורי631.08לארנו גרנד קופה

V6F0839461C21 - מקורי256לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון חלון אחורי שמאל

42305F403117 - בית מיסב אחורי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,942.50כן22

95720H811018 - מקורי1,027.50כןקאיה סטוניק - 18חיישן חניה אחורי

GRT73411113 - מעצור לבולם קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי67.1לא18



D09H67RC015 - 4מצלמה אחוריתD/5D 15-21 'מקורי2,194.86לאמאזדה 2 ש

218101Y10011 - 5תושבת מנועD 11-16 מקורי717.9כןקאיה פיקנטו

99110G500019 - מקורי12,308.40כןקאיה נירו 16-23חיישן רדאר קדמי

985103419R17 - 5מחשב כרית אווירD 13-19  מקורי2,726.25לארנו קליאו

V3Q0505434G(ח) מקורי2,662.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בית נבה קדמי ימין (יד סרן) - 15

410607115R15 - מקורי381.23לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סט רפידות בלם קדמי

922709330R09 - 4שסתום לחץ ליחידת מזגןD 09-15 'מקורי1,454.15כןרנו פלואנס ש

04465F401017 - סט רפידות בלם קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי453לא22

98521D900016 - מקורי147.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מתג הפעלת מתז

V6F9837462C21 - מקורי654לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון חלון קדמי ימין

62400G615017 - גשר ערסל מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,902.50לא

V57A919485C18 - מקורי189כןסקודה קארוק 18-21תושבת לחיישן אחורי שמאל

מקורי5,766.27לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חיישן פתיחת דלת תא מטען - 842704201013

95720C1500WC9

חיישן רוורס אחורי פנימי ימין = שמאל - 

מקורי632לאיונדאי סונטה ש' 1818-19

284384EA2A15 - טרייל ש' 15-23חיישן מרחק קדמי X מקורי436.93כןניסאן

מקורי558לאטויוטה אוריס ש' 15-18רפידות בלם קדמי - 44654218015

P501133A013 - 4/5פילטר אווירD 13-18 'מקורי144.42כןמאזדה 3 ש

93580G20104X16 - מקורי244כןיונדאי איוניק ש' 16-20מתג הפעלת חלונות משני

מקורי11כןטויוטה קורולה ש' 13-18אום לגלגל - 909420100713

V04C145749A18 - מקורי1,187.00לאסיאט ארונה ש' - 18מצנן שמן

V6C0423812A13 - מקורי315לאסקודה ראפיד ש' 13-18תפוח הגה ימין

KAY02661XA17 - ש' 17-22קליפר אחורי ימין CX-5 מקורי900.57לאמאזדה

82481F101016 - מקורי1,312.70כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מנגנון חלון דלת קמית ימין

V04E906262GH15 - מקורי1,145.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23חיישן חמצן

28210G5100V 16 - מקורי149.3לאקאיה נירו 16-23צינור אוויר

8954202170ABS - 19 4חיישןD 19 - 'מקורי1,666.35לאטויוטה קורולה ש

969852D70015 - מקורי229לאיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן טמפרטורה חיצונית

218301Y12011 - 5תושבת לתה"לD 11-16 מקורי326.6כןקאיה פיקנטו

56820B400014 - ש' 14-19תפוח הגה שמאל i10 מקורי437כןיונדאי

219501Y50011 - 5תומך מעצור אחוריD 11-16 מקורי442.1כןקאיה פיקנטו

95910D723015 - מקורי3,152.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20יחידת בקרה לכרית אוויר

מקורי4,018.56לאטויוטה קאמרי ש' - 18חיישן רדאר קדמי 882100601018-20

25380C550015 - מקורי2,781.60לאקאיה סורנטו ש' 15-20מאוורר מנוע מושלם

95720D3000E5BV 16 - מקורי735.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן שמירת מרחק

51712B900020 - ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל i10 מקורי353לאיונדאי

95720C5050WP115 - מקורי929.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן חניה

מקורי810.7כןשברולט ספארק 15-18חיישן חמצן - 1270163415

23055034D 20 - 4 ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאלD/5/SW מקורי431.42לאפורד פוקוס

39680TLAY11ZY19 - ש' - 19חיישן חניה קדמי ימין CR-V מקורי1,355.00לאהונדה

מקורי14.42לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20בורג לגלגל - 897944564112

3773554P0115 - מקורי409.2כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22חיישן חניה אחורי

98700G600017 - מנוע מגב אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי698לא

412002A00113 - 5/סטיישן ש' 13-18דיסק +מצמדD מקורי7,957.20לאקאיה סיד

54830F200016 - מקורי215לאיונדאי איוניק ש' 16-20מוט בולם מייצב קדמי

25380H845018 - מקורי2,697.10לאקאיה סטוניק - 18מאווור מנוע



95820D7500

מערכת בקרה לבלימה אוטונומית ימין - 

מקורי3,835.00לאיונדאי טוסון ש' 1915-20

V6E0955985B13 - מקורי132כןסקודה ראפיד ש' 13-18מתז שפריצר לשמשה קדמית

25380K700020 - ש' - 20מאוורר מנוע i10 מקורי4,056.00כןיונדאי

V5E5907456A17 - מקורי73לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת רדאר אחורי

54650F100016 - מקורי1,642.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם קדמי שמאל

B1Z5813486A(ח) מקורי176כןסקודה אוקטביה 09-13פח משקף אח' ימין פנימי - 09

81551F412020 - 'פנס אחורי ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,935.00כן22

8113060N10V 18 - פנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי13,010.00כן21

92700C701015 - פנס בלימה אחוריi20 15-20 מקורי520לאיונדאי

A213906150016 - פנס אחורי שמ' לדE 16-22 קלאס W213 מקורי1,158.26לאמרצדס

260103714R13-17 מקורי1,416.23לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי ימין ניקל

92402G550019 - 'מקורי4,084.60כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי ימ

מקורי597.04לאטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' שמ' - 525633306018

92404G550019 - 'מקורי1,726.30כןקאיה נירו 16-23פנס אחורי ימ' פנ

D3706220 - 'מקורי3,411.05לאפורד אקספלורר ש' - 20פנס אחורי שמ

921012W60016 - מקורי8,111.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ראשי שמאל

מקורי600.3כןטויוטה קאמרי ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 819103303018

8111006C41V 18-20 מקורי7,445.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי ימין

מקורי154.2לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14פנס צד קדמי שמאל (בכנף) -5051375810

92201F150019 - מקורי1,090.80לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל קדמי שמאל

8114560F30V 14-17 פנס ראשי ימין

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי5,901.51לא21

92700F110019 - מקורי263.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אור בלימה דלת תא מטען

D27059V 15 - מקורי12,151.80לאפורד אקספלורר ש' 15-19פנס ראשי שמאל

265656FV0B18 - טרייל ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל X מקורי724.76כןניסאן

3532062J1106-10 מקורי2,305.80לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס ראשי שמאל

V3C8949101EV 11 - מקורי222כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס איתות למראה שמאל

521550D10114 - 'מקורי310.26כןטויוטה יאריס ש' 14-19שפם תחתון פנס אח' ימ

2310704V 14 - מקורי1,880.91לאפורד טרנזיט ש' 14-21פנס ראשי ימין

92406H91004D - 17 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/4D 17-22 'מקורי105.5כןקאיה ריו ש

FB5Z15A449C15 - מקורי179.01לאפורד אקספלורר ש' 15-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

92402H91104D - 17 5פנס אחורי ימין חיצוניD/4D 17-22 'מקורי654.7לאקאיה ריו ש

92102H9020V 17 - 5פנס ראשי ימיןD/4D 17-22 'מקורי1,942.50כןקאיה ריו ש

92401H600019-20 'מקורי1,250.00כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי שמ

265500016R09- 4פנס אחורי ימ' חיצוניD 09-15 'מקורי377.33לארנו פלואנס ש

2537347ST 21 - 'מקורי447.72לאפורד פומה ש' - 21פנס אחורי שמ' פנ

8115002S70V 19 - 5פנס ראשי שמאלD/SW 19 - 'מקורי6,676.00לאטויוטה קורולה ש

92208J700019 - 5/סטיישן ש' - 19פנס ערפל קדמי ימיןD מקורי402.1כןקאיה סיד

87624G6000(X LINE) 20 - פנס איתות למראה ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי383כן

84001SJ06019 - מקורי5,555.00כןסובארו פורסטר - 19פנס ראשי ימין

92102H8410V 18 - מקורי2,546.80לאקאיה סטוניק - 18פנס ראשי ימין

92700F100016 - מקורי150.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס אור בולם אחורי

HC3Z15201A19 - ש' 19-22פנס ערפל קדמי שמאל F -250 מקורי678.39לאפורד

265600004R09- 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 09-15 'מקורי119כןרנו פלואנס ש

92101A8800מקורי9,762.00לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי שמאל - 20 היברידי



26002555D 22 - '4 ש' - 20פנס אחורי שמD/5/SW מקורי1,771.09לאפורד פוקוס

25406185D 22 - 4 ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימיןD/5/SW מקורי134.79לאפורד פוקוס

LC3Z13008M(TREMOR) 21 - ש' 19-22פנס ראשי שמאל F -250 מקורי13,778.63לאפורד

84912SJ07019 - 'מקורי1,770.00לאסובארו פורסטר - 19פנס אחורי שמ

מקורי2,309.06לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס אחורי ימ' פנ' - 815804707019

921A2Q511020 - מקורי857.6כןקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור ימין קדמי

8159133330V 18-20 'מקורי2,481.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ' פנ

8156033690V 18-20 'מקורי3,691.00לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי שמ

8974882790V 21 - 'מקורי4,053.39כןאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי ימ

3532080J6108- 4/5פנס ראשי שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי2,511.20לאסוזוקי

מקורי1,371.75לאטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14תושבת לוחית רישוי אח' -751266011011

LJ8Z13008H(חשמלי) מקורי25,453.40לאפורד מוסטנג 18-22פנס ראשי ימין - 22

92406Q500020 - מקורי286.8כןקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

LJ8Z13A565B

מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 22 

מקורי737.2לאפורד מוסטנג 18-22(חשמלי)

5256306080V 18 - 'מקורי323.66לאטויוטה קאמרי ש' - 18שפם תחתון פנס אח' שמ

JR3Z13008B18 - מקורי16,061.85לאפורד מוסטנג 18-22פנס ראשי שמאל

92403J7100CW 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי שמ' פנD מקורי1,604.40לאקאיה סיד

92207H600019-20 מקורי355כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל קדמי שמאל

92202H870021 - מקורי791.4כןקאיה סטוניק - 18פנס ערפל קדמי ימין

82004199522D 09-11 'מקורי468.65לארנו קנגו 09-18פנס אחורי ימ

92501A2300SW 16 - 5/סטיישן ש' 13-18פנס לוח זיהוי אח' שמאלD מקורי94לאקאיה סיד

92403A960018 - 'מקורי1,219.00לאקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי שמ' פנ

8114542B41(חשמלי) ש' - 19פנס ראשי ימין - 21 RAV-4 מקורי7,372.65כןטויוטה

A205906650214 - פנס ראשי ימין

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,436.98לא14-21

87614P200021 - מקורי910.8כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס איתות למראה שמאל

92502G900021 - מקורי163.1כןקאיה סורנטו ש' - 21פנס לוח זיהוי אח' ימין

92101R000021 - מקורי8,382.20כןקאיה קרניבל ש' - 21פנס ראשי שמאל

V1K0601027CC03C(ח) מקורי1,479.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18חישוק לגלגל (גנט) -15

529102B170(ח) מקורי2,581.95כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12חישוק לגלגל (גנט) -06

מקורי3,396.00כןטויוטה פריוס ש' 13-15חישוק לגלגל (גנט) -13 (ח)4261147291

V3Q0407151S15 - 'מקורי1,379.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23משולש למתלה קד' שמ

529103X20011-13 ש' 11-15חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום i35 מקורי1,954.00כןיונדאי אלנטרה

40315BJ01A"14" 12 - ש' 12-21צלחת נוי לגלגל  NV 200 מקורי404.5לאניסאן

מקורי593.03לאפיג'ו 208 ש' 15-19משולש למתלה קד' ימ' - 981058818015

545058992RV 17 - '4 ש' 17-23משולש למתלה קד' שמD מקורי557.39לארנו גרנד קופה

52910B910014- (גנט) ש' 14-19חישוק לגלגל i10 מקורי1,424.00כןיונדאי

מקורי3,923.61לאפורד קוגה ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) - 17 "17"2098340

52910C800115-18 (גנט) חישוק לגלגלi20 15-20 מקורי1,561.00כןיונדאי

52910D741015 - (גנט) מקורי5,494.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

52910E661018 - (גנט) מקורי5,500.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19חישוק לגלגל

545052354RV 13 - '5משולש למתלה קד' שמD 13-19  מקורי1,055.68לארנו קליאו

5416J2(ח) ש' 05-10צלחת נוי לגלגל -05  C-4 מקורי279.48כןסיטרואן

צלחת נוי לגלגל -03 9645229613

שברולט אואו 03-06 4/5 07-8 

מקורי243.48כן5

V3G0601025FFZZV 15 - (גנט) מקורי4,440.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23חישוק לגלגל

52910F2BA019 - (גנט) מקורי1,975.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20חישוק לגלגל



426110H04015- (גנט) מקורי2,868.49לאטויוטה אייגו ש' 15-21חישוק לגלגל

529102W180(ח) מקורי1,582.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15חישוק לגלגל (גנט) -12

426020F05013-מקורי408כןטויוטה וורסו 13-18צלחת נוי לגלגל

מקורי1,981.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20חישוק לגלגל (גנט)-426114747016

529602V20012-13- כאפה לגלגלi20 12-15 מקורי166כןיונדאי

V5E0601025B8Z8V 13 - (גנט) מקורי3,080.00כןסקודה אוקטביה 13-16חישוק לגלגל

BAN637170C07-08 4צלחת נוי לגלגלD 04-09 'מקורי246.25כןמאזדה 3 ש

V8W0601025DH20 - (גנט) ש' - 20חישוק לגלגל A4 מקורי10,613.00לאאודי

V5Q0601027BQ03C20 - מקורי792כןסקודה אוקטביה ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) ברזל

GJ6R37170D(ח) מקורי267.32כןמאזדה 6 ש' 03-07צלחת נוי לגלגל 03-07

מקורי290.14לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18צלחת נוי לגלגל - 1339157013

DA6A3717015- 4צלחת נוי לגלגלD/5D 15-21 'מקורי134.6כןמאזדה 2 ש

V8V0601025BP"17" 12 - (גנט) ש' 12-19חישוק לגלגל A3 מקורי3,573.00לאאודי

091313B01008- ש' 08-14מפתח גלגלים i10 מקורי81לאיונדאי

מקורי935.16לאטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי עליון למנוע -112123703113

29135G600017 - כונס אוויר עליון

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי56.7כן

215584BD0A15 - טרייל ש' 15-23כונס אויר ימין X מקורי267.74לאניסאן

25380J900018 - מקורי3,110.00כןיונדאי קונה ש' - 18מאוורר מנוע

V1K0121284E(ח) מקורי82כןפולקסווגן גולף ש' 04-08כונס ניצב ימין מצנן מים 04-08

מקורי1,856.78לאפיג'ו 301 ש' 13-18מנוע מאוורר מושלם - 981202858013

215588067R13 - 5כונס אויר לאינטרקולרD 13-19  מקורי378.12לארנו קליאו

29134A750016 - מקורי58.8כןקאיה פורטה 13-18כונס אוויר למצנן ימין

165930M01017 - מקורי73לאטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אויר ימין

29134G500016 - מקורי440.1כןקאיה נירו 16-23כונס אויר ימין לרדיאטור

מקורי352.71כןפיג'ו 3008 17-21מוביל אוויר קדמי שמאל - 981333338017

165950M01017 - מקורי88לאטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אויר שמאל

532890D070V 14 - מקורי1,294.04לאטויוטה יאריס ש' 14-19כיסוי עליון למצנן מים

628206184R13 - מקורי249.18לארנו קפצ'ור ש'  13-22כונס אויר קדמי

9827819680(GT) 20 - מקורי406.94לאפיג'ו 2008 - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

29136J710020 - מקורי179.8כןקאיה אקס סיד - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

25310A456017 - מקורי2,177.30לאקאיה קארנס ש' 13-18מצנן מים

25310S112019 - מקורי3,049.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מצנן מים

מקורי1,184.46כןטויוטה פריוס ש' 16-20כונס אויר כפול מושלם - 167113716016

25310L505020 - מקורי3,165.00לאיונדאי סונטה ש' - 20מצנן מים

29134H830018 - מקורי41.4לאקאיה סטוניק - 18מוביל אוויר קדמי ימין

25380D700016 - מקורי2,663.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כונס למאוורר מנוע

V8V0121283A12 - ש' 12-19מוביל אוויר שמאל A3 מקורי226לאאודי

16400F0021V 18 - מקורי8,717.42לאטויוטה קאמרי ש' - 18מצנן מים

16695K002020 - מקורי101.53לאטויוטה יאריס ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

29150N760021 - מקורי1,057.00כןיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר קדמי תחתון

68100242AA(ח) מקורי556כןקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22מוביל אוויר ימין - 14

מקורי2,900.65לאלקסוס IS300 ש' - 21מצנן מים - 160413149121

282712U20119 - מקורי2,871.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אינטרקולר

V1KM959455G11- 'מקורי2,114.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מאוורר מנוע ימ

25380H815018 - מקורי2,247.70לאקאיה סטוניק - 18מאוורר מנוע

253E0CZ00021 - מקורי1,249.00כןיונדאי טוסון ש' - 21אינטרקולר

מקורי507לאפיאט טיפו ש' 16-18כונס למאוור מנוע - 5201707416

1710061M0013 - קרוסאובר 13-16כ.+מאוורר מושלם למצנן מים SX4 מקורי3,457.10לאסוזוקי

D266523.5L 15 - מקורי6,888.05לאפורד אדג' ש' 15-18מצנן מים



715501J50012 - פח משקף אח' שמאלi20 12-15 מקורי484לאיונדאי

מקורי1,243.56לאשברולט טראוורס 13-16פנס איתות ימ' קד' (במגן)-2330560913

71580A5000(ח) פח משקף אח' ימין - 12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי447.12כן/סטישין

924852H00009- קליפס פנס אחוריi20 09-12 מקורי56לאיונדאי

92405N702021 - 'מקורי1,416.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

924022S51014- 'פנס אחורי ימIX35 10-15 מקורי2,376.00לאיונדאי

92102C800015- פנס ראשי ימיןi20 15-20 מקורי4,207.00כןיונדאי

92202C810015- פנס אור יום קדמי ימיןi20 15-20 מקורי549כןיונדאי

921012W11612-  מקורי2,886.00לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15פנס ראשי שמאל

86614C800015 - 'תומך צדדי ימ' למגן אחi20 15-20 מקורי292כןיונדאי

8337A02707- 'פנס ערפל אח

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי237לא15

42673035V 19 - מקורי6,538.62כןשברולט ספארק - 19פנס ראשי שמאל

92102Q010021 - פנס ראשי ימיןi20 - 21 מקורי12,938.00לאיונדאי

265509621RV 17 - 'מקורי459.56לאדאצ'יה לוגאן 17-18פנס אחורי ימ

8301B33008- (קסנון) מקורי5,382.00כןמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי ימין

8330A78713- 'מקורי1,767.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס אחורי שמ

261601801R15 - (בכנף) מקורי130.36לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס צד קדמי ימין

87614GI00021 - ש' - 21פנס איתות למראה שמאל EV 5 מקורי490כןיונדאי איוניק

92406E600015-'מקורי909כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ערפל אח' ימ

265595761R18 - מקורי508.3כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ' תחתון

92401AA22021 - 'מקורי3,196.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס אחורי שמ

92406D310015-18 מקורי480כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס ערפל ימין אחורי

815610F13013- 'מקורי649לאטויוטה וורסו 13-18פנס אחורי שמ

8355A08214-19 מקורי301כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מחזיר אור במגן אחורי ימין

68421133AD21 - 'מקורי2,743.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ

92402AA22021 - 'מקורי3,196.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס אחורי ימ

86655C800016- 'קרוס 16-18שפם תחתון פנס אח' שמ i20 מקורי18לאיונדאי

92201C850016- קרוס 16-18פנס ערפל שמאל קדמי i20 מקורי1,693.00כןיונדאי

265550577Rמקורי448.56לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פנס אחורי שמאל 15-17 מושחר

KD5351031G12-14 ש' 12-16פנס ראשי ימין הלוגן CX-5 מקורי1,034.94לאמאזדה

KD5351041G12-14 ש' 12-16פנס ראשי שמאל הלוגן CX-5 מקורי1,034.94לאמאזדה

68458943AE21 - 'מקורי2,877.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס אחורי שמ' פנ

260101613R21 - מקורי1,993.68לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס ראשי ימין

58940Q000021 - קדמי ימין ABS חיישןi20 - 21 מקורי488לאיונדאי

V5Q0615601D20 - מקורי375לאסיאט לאון ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

214819521R15 - מקורי1,617.47כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מאוורר קדמי למנוע

04152YZZA108 - ש' 08-22מסנן שמן RX  מקורי89לאלקסוס

מסנן שמן - 270180010912

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי184.37לא18

59796BY40021 - קדמי ימין ABS מקורי893לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן

285336FP6B15 - טרייל ש' 15-23תושבת חיישן חניה אחורי X מקורי302.37לאניסאן

163630T20019 - 4מנוע מאוורר שמאלD 19 - 'מקורי2,334.75כןטויוטה קורולה ש

1319N415 - מקורי60.77לאפיג'ו 208 ש' 15-19אטם

V04E906262CSV 20 - מקורי984לאסיאט לאון ש' - 20חיישני חמצן

99150Q001021 - ש' - 21חיישן רדאר במגן אחורי ימין EV 5 מקורי3,950.00לאיונדאי איוניק

95821J900018 - מקורי6,608.00לאיונדאי קונה ש' - 18חיישן שטח מת אחורי ימין



פלגים - 188441006017

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי110.7לא

מקורי106.76כןפיג'ו 3008 17-21מצת - 981631788017

123720T57119 - 4תושבת מנוע שמאלD 19 - 'מקורי1,344.95כןטויוטה קורולה ש

מקורי4,019.58כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19חיישן רדאר קדמי - 882103312019

מקורי471.48לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18זרוע מוט מייצב - 161428118009

51712G210016 - מקורי489כןיונדאי איוניק ש' 16-20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי231.93לאפיג'ו 2008 13-19עין למתיז מים - 980830188013

99110D950019 - מקורי12,308.40כןקאיה ספורטג' ש' 16-21יחידת רדאר

מקורי2,499.65לאפיג'ו 301 ש' 13-18מפוח מזגן - 160917088013

מקורי228כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת לחיישן מרחק אחורי שמאל - 8934842200

מקורי927.42לאסיטרואן ברלינגו - 19חיישן חניה למגן אחורי - 163355948019

D40604CA0C15 - טרייל ש' 15-23רפידות בלם אחורי X מקורי636.17לאניסאן

KD3132280(ח) ש' 12-16תפוח הגה - 12 CX-5 מקורי628.02כןמאזדה

8638A12118 - חיישן בלימה אוטונומית

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,572.00לא21

1785260RA000017 - קרוסאובר 17-21צינור מים עליון SX4 מקורי201.4כןסוזוקי

מקורי788כןטויוטה וורסו 13-18משאבת מים - 13 (ח)1610039565

93570G20204X16 - מקורי586לאיונדאי איוניק ש' 16-20מתג ראשי לחלון חשמלי נהג

1131C513 - מקורי203.81לאפיג'ו 301 ש' 13-18חיישן לחץ שמן

V3Q0919275A9B917 - מקורי719לאסקודה קודיאק ש' 17-22חיישן חניה במגן קדמי

8638A48821 - מקורי6,991.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21חיישן רדאר קדמי

D1060EM30C17 - מקורי396.49לאניסאן סנטרה ש' 17-19רפידות בלם קדמי

V575919486A16 - מקורי142לאסיאט אטקה ש' 16-21תושבת חיישן חניה אחורי מרכזי

68324940AA16 - מקורי7,601.50לאדודג' ראם 12-19פנס ראשי ימין

מקורי7,961.50לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי שמאל - 831033600018

KD5351660A12- 'ש' 12-16פנס ערפל אח' שמ CX-5 מקורי447.67לאמאזדה

6208W211- מקורי1,363.20לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס ערפל קדמי שמאל

8301C85415- מקורי4,805.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי ימין

6208P3(ח) מקורי1,010.36לאפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13פנס ראשי שמאל -11

92207G200016-18 מקורי2,811.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ערפל קדמי שמאל לד

87623G200016 - מקורי422כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס איתות למראה ימין

מקורי614.86לאלקסוס IS250 ש' 08-20מחזיר אור במגן אחורי ימין 819105302108-14

921011W29012 - 5פנס ראשי שמאל לדD 12-16 'מקורי2,166.50לאקאיה ריו ש

921021W29012 - 5פנס ראשי ימין לדD 12-16 'מקורי2,166.50לאקאיה ריו ש

84201AG232(ח) ש' 07-09פנס אחורי שמ' (סטיישין) 07-09 B4 מקורי998לאסובארו

92402G210016 - מקורי3,559.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימין חיצוני עם לד

D(ח) פנס אחורי שמ' פנ' -11 17693024

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי606.09לא

92303B900017 - (בכנף) ש' 14-19פנס צד קדמי שמאל i10 מקורי417כןיונדאי

BHP151270A13-16 '4/5פנס לוח זיהוי אחD 13-18 'מקורי45.91כןמאזדה 3 ש

8330A85214-19 'מקורי1,137.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פנס אחורי ימ

6350LC(ח) 'ש' 11-14פנס אחורי שמ RCZ מקורי4,412.46כןפיג'ו

KD53513F0E12- 'ש' 12-16פנס אחורי ימ' פנ CX-5 מקורי385.63לאמאזדה

מקורי344.72לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס איתות למראה שמאל - 910906470019

GHK151160B13-16 'פנס אחורי שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,170.54לא18

מקורי282.86לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס איתות למראה שמאל -161070818014

פנס אחורי שמ' - 156906195814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי3,147.91לא14-18



92102G630018 - פנס ראשי ימיןGT LINE - 18 מקורי4,414.50כןקאיה פיקנטו

87623B800016 - מקורי792כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס איתות למראה ימין

B45D513F0D5D 13-16 '4/5פנס אחורי ימ' פנD 13-18 'מקורי602.18כןמאזדה 3 ש

BBP2510K0L09- 4/5פנס ראשי ימין+ מנועD 09-13 'מקורי270.18לאמאזדה 3 ש

מקורי981.36לאפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי ימ' פנ' 967807458014-15

BBP2510L0L09-  4/5פנס ראשי שמאלי חשמלי + מנועD 09-13 'מקורי270.18לאמאזדה 3 ש

B45A51150B4D -13 '4/5פנס אחורי ימ' חצD 13-18 'מקורי627.17לאמאזדה 3 ש

92401E660018 - מקורי3,524.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אחורי שמאל חיצוני

6350CV08- 'מקורי638.34כןפג'ו 308 08-13פנס אחורי שמ

6350JL11- מקורי317.01לאפיג'ו 5008 10-16מחזיר אור במגן אחורי שמאל

25336F200016 - מקורי133כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תושבת רדיאטור תחתונה

6441CQ17 - מקורי1,099.44לאפיג'ו 5008 17-21מודול למזגן

V5Q0907685C13 - מקורי2,853.00לאסקודה אוקטביה 13-16יחידת בקרה לחיישנים

165543RC2A17 - מקורי362.46לאניסאן סנטרה ש' 17-19מיכל אבק

21810D9200(ח) מקורי958.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת מנוע - 16

V57595596516 - מקורי346כןסיאט אטקה ש' 16-21מתיז מים במגן קדמי שמאל

57724C110018 - מקורי294כןיונדאי סונטה ש' 18-19תפוח הגה פנימי

1806A613 - מקורי588.47כןפיג'ו 301 ש' 13-18תושבת מנוע

DFR53224020 - ש' - 20זרוע שמאל לתפוח הגה CX-30 מקורי100.2לאמאזדה

מקורי679.38כןפיג'ו 3008 17-21בולם זעזועים אחורי - 982495898017

DFR53228020 - ש' - 20תפוח הגה CX-30 מקורי163.84לאמאזדה

97761G219016 - מקורי880כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מזגן

985101101R17 - 4 ש' 17-23מחשב כריות אווירD מקורי3,067.19לארנו גרנד קופה

284384BA5A15 - טרייל ש' 15-23חיישן חניה אחורי X מקורי772.4כןניסאן

924402668R17 - 4 ש' 17-23צינור מזגן ממעבה למאיידD מקורי1,125.71כןרנו גרנד קופה

BHY33325113 - 4/5צלחת בלם קדמיתD 13-18 'מקורי364.79לאמאזדה 3 ש

V2Q0122051AC17 - מקורי229כןסיאט איביזה  ש' 17-22צינור מים למצנן מים

87623SJ00019 - מקורי1,220.00לאסובארו פורסטר - 19חיישן חניה אחורי

7179164R105PK16 - מקורי140.7לאסוזוקי בלנו ש' 16-18מסגרת לרדאר קדמי

226805RB0A17 - מקורי1,687.97לאניסאן סנטרה ש' 17-19מד כמות אוויר

28220A700013 - מקורי463.1לאקאיה פורטה 13-18צינור אוויר

284526LA0A20 - מקורי678.44לאניסאן סנטרה ש' - 20תושבת חיישן חניה מרכזי

852080K04015 - מקורי1,230.91כןטויוטה היילקס ש' 15-21מתיז מים לפנס שמאל במגן קדמי

מקורי921.1כןפיג'ו 3008 17-21תושבת מנוע - 967376848017

214816LB0B20 - מקורי1,328.41לאניסאן סנטרה ש' - 20מנוע מאוורר + כונס מכלל

432110D23014 - מקורי1,270.05כןטויוטה יאריס ש' 14-19בית מייסב קדמי ימין

מקורי436.7כןפיג'ו 3008 17-21סט רפידות בלם אחורי - 160900068017

284385FA3A18 - טרייל ש' 15-23חיישן רדאר קדמי X מקורי2,014.23כןניסאן

מקורי815.69לאפג'ו 308 ש' 14-20צינור אוויר טורבו - 982010068014

P53T133AY15-19  4בית מסנן אוויר תחתוןD/5D 15-21 'מקורי159.15לאמאזדה 2 ש

59830A7300(ח) קדמי ימין - 13 ABS מקורי615.5לאקאיה פורטה 13-18חיישן

P53T133AX15 - 4מכסה עליון למסנן אווירD/5D 15-21 'מקורי236.69לאמאזדה 2 ש

V6R0412249(ח) מקורי65כןסקודה ראפיד ש' 13-18מיסב - 13

מקורי1,686.77כןטויוטה יאריס ש' 14-19חיישן חמצן - 894655274014

28673G510016 - מקורי231כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מים כניסה לאגזוז

97762G209016 - מקורי488.3כןקאיה נירו 16-23צינור מזגן

54651G220016 - מקורי1,073.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20בולם קדמי שמאל

285336FV0B18 - טרייל ש' 15-23תושבת לחיישן אחורי X מקורי295.5לאניסאן

מקורי2,137.47לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת מנוע ימין - 123052504019

מקורי1,586.93לאטויוטה RAV-4 ש' - 19צינור מזגן - 887074217019

מקורי1,030.56לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20תושבת חיישן רדאר קדמי - 243054820



V03G906051M20 - מקורי555לאסקודה קאמיק - 20חיישן סעפת יניקה

8917042A6019 - ש' - 19חיישן כרית אוויר RAV-4 מקורי4,890.53לאטויוטה

28130G695021 - (אבק) מיכל אויר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי477לא

מקורי987.61לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון חלון אחורי שמאל - 698044206019

284386FV0B15 - טרייל ש' 15-23חיישן מרחק צדדי למגן אחורי X מקורי1,239.94לאניסאן

7603R213 - מקורי14.37לאפיג'ו 301 ש' 13-18בורג לגלגל ספייר

V06L121131(ח) מקורי76לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מחבר משאבת מים - 15

92131G200016 - מקורי129לאיונדאי איוניק ש' 16-20תושבת פנס ראשי שמאל

52710G210019 - מקורי1,205.00לאקאיה נירו 16-23בית בולם זעזועים אחורי שמאל

S6Q0199555AT15 - מקורי1,256.00לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת מנוע

99310Q5500BKL20 - מקורי837.9לאקאיה סלטוס ש' - 20חיישן חניה

V1K0505465AA14 - מקורי209לאסקודה יטי 14-18זרוע מייצב אחורי

167110T2305D 19 - 5מאוורר מנועD/SW 19 - 'מקורי1,243.66לאטויוטה קורולה ש

B1K049820315 - מקורי344לאסקודה פביה ש' 15-21סט תיקון גומיה לציריה

V5Q0505323C17 - מקורי890לאסקודה אוקטביה ש' 17-19זרוע עליונה קדמית

485108Z36619 - 4בולם קדמי ימיןD 19 - 'מקורי588לאטויוטה קורולה ש

59830H620019 - קדמי ימין ABS מקורי662לאיונדאי אקסנט 19-22חיישן

V06J117070C13 - מקורי66כןסקודה סופרב ש' 13-15אטם קולר שמן

מקורי395לאטויוטה פריוס ש' 16-20מסנן מזגן - 871395801016

58101H6A1519 - מקורי500לאיונדאי אקסנט 19-22ערכת רפידות בלם קדמי

51712C800019 - מקורי456לאיונדאי אקסנט 19-22צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

KD4767UC15113 - חיישן חניה אחורי ימין = שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי551.93לא18

1302800Q0J14 - מקורי775.93לאניסאן קשקאי ש' 14-20סט שרשרת טיימינג

392102B31919-20 מקורי692לאיונדאי אקסנט 19-22חיישני חמצן

88716F402017 - צינור מזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי733.28לא22

044650K09006 - מקורי440לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15סט רפידות בלם קדמי

מקורי570.67כןטויוטה קורולה ש' 13-18כונס ימין למצנן מים -532930216013

532860D11012- מקורי264.19לאטויוטה יאריס ש' 12-13כונס ניצב שמאל

V565121295D17 - מקורי346כןסקודה קודיאק ש' 17-22כונס אויר תחתון

V5FA121284P20 - מקורי159לאסיאט לאון ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין

V5Q0121203DE15 - מקורי3,816.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כונס אויר מושלם

386155R100315 - מקורי721.93לאהונדה ג'אז ש' 15-19כונס אוויר שמאל למצנן מים

מקורי415.22כןסיטרואן ג'אמפי - 18כונס אוויר שמאל - 981213418018

7104RA(ח) מקורי277.9כןפיג'ו 508 ש' 11-18כונס אויר ימין לפח חזית - 11

V8K0121251AJ(ח) ש' 08-15מצנן מים -09 A4 מקורי2,355.00כןאודי

מקורי986.67לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כונס אויר עליון - 898189874012

253211Y00011- 5מגן מצנן מיםD 11-16 מקורי168.5לאקאיה פיקנטו

253801R60011 - ש' 11-18כונס אויר מושלם עם מיכל i25 מקורי2,420.00לאיונדאי אקסנט

B5L012128310 - מקורי95לאסקודה יטי 10-13כונס אויר שמאל

1330Y511- ש' 11-14מצנן מים C-4 מקורי2,922.10כןסיטרואן פיקסו

V2GM805216A20 - מקורי94לאפולקסווגן טי קרוס - 20מוביל אוויר תחתון לפח חזית

מקורי1,477.10לאפיג'ו 301 ש' 13-18מנוע מאוורר - 161078158013

253803X50011-15 - ש' 11-15כ.+מאוורר מושלם i35 מקורי1,707.00לאיונדאי אלנטרה

מקורי82כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כונס למצנן ימין - 166912601013

657121284A20 - מקורי61לאסקודה קאמיק - 20מוביל אוויר קדמי ימין

V5Q0121203EA13 - מקורי1,738.00לאסקודה אוקטביה 13-16כונס מאווררים מושלם

מקורי1,481.51לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מנוע למאוור ימין - 163632824013

V5Q0121253JV 15 - מקורי2,156.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מצנן מים



V5Q0959455BJ17 - מקורי1,938.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מאוורר כפול מושלם

V5E3121283A20 - מקורי36כןסקודה אוקטביה ש' - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

V5E0121295A13 - מקורי363כןסקודה אוקטביה 13-16כונס אויר תחתון

מקורי387.59כןטויוטה אוונסיס 15-18כיסוי למצנן מים - 525210503015

V6R0145805H09 - מקורי1,490.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16אינטרקולר

V657121295F19 - מקורי85לאסקודה סקאלה - 19מוביל אוויר קדמי תחתון

מקורי1,965.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מצנן מים -16 520526621.6

V6R0121207L13- מקורי1,424.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18כונס אויר בודד מושלם

V658121285B20 - מקורי46לאסקודה קאמיק - 20כונס אויר

291361H000(ח) 5 ש' 08-09כונס אויר ימין (עומד) 08-09D  מקורי91.1כןקאיה סיד

28112C820015 - בית מסנן אווירi20 15-20 מקורי303כןיונדאי

165230T05019 - 4כרית תושבת עליון לרדיאטורD 19 - 'מקורי26.26לאטויוטה קורולה ש

מקורי1,641.21לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מוט מטען תחתון - 645320255019

פס קישוט עליון למטען - 768106003014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,035.58כן21

87310N700021 - מקורי2,564.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט עליון למטען

67005K0010(רגיל) מקורי5,976.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת תא מטען - 20

72800GI01021 - ש' - 21דלת תא מטען EV 5 מקורי5,486.00כןיונדאי איוניק

87350Q001021 - פס קישוט למטען עליון ימיןi20 - 21 מקורי731כןיונדאי

904005571R17 - מקורי686.98כןדאצ'יה לוגאן 17-18ציר ימין למכסה תא מטען

מקורי4,968.00לאפיאט פנדה ש' 12-18דלת תא מטען - 5192784712

69285F4060C0

ידית פתיחה פנימית לדלת תא מטען - 

20

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי164.36לא22

81061AA00021 - מקורי581לאיונדאי אלנטרה ש' - 21גומי למכסה מטען

692001R1401.6 11 - ש' 11-18מכסה תא מטען i25 מקורי3,752.00לאיונדאי אקסנט

מקורי1,090.15לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנעול מכסה תא מטען - 693504209019

87340Q001021 - פס קישוט למטען עליון שמאלi20 - 21 מקורי731לאיונדאי

8606A811-מקורי6,664.56לאפיג'ו 508 ש' 11-18מכסה תא מטען

מקורי1,811.65לאשברולט טראקס ש' 17-18ספוילר לדלת תא מטען - 9542146517

901002899R17 - 5דלת תא מטעןD 13-19  מקורי2,990.58לארנו קליאו

V6F9827933GGRU18 - מקורי3,965.00לאסיאט ארונה ש' - 18ספוילר עליון לדלת תא מטען

908300018R09- 4גומי למכסה תא מטעןD 09-15 'מקורי742.73כןרנו פלואנס ש

מקורי11,397.06לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16דלת תא מטען1609401680

B000825480(ח) מקורי3,470.93כןפיג'ו 108 ש' 15-20דלת תא מטען - 15

11049411SEPP21 - ש' - 21דלת תא מטען EHS מקורי8,892.00לאאם ג'י

מקורי49.22כןשברולט ספארק 15-18תושבת פס קישוט למטען - 9538883415

מקורי3,192.00לאפיאט דובלו ש' 10-18פס קישוט למטען - 73562694015

799101HD3A11- (שחור) 'מקורי924.91כןניסאן מיקרה אקו ש' 11-13מדף אח

מקורי1,228.80כןשברולט קרוז 08-20ספוילר על דלת תא מטען -CW 13 (ח)95244663

V83F82702519- ש' - 19דלת תא מטען Q3 מקורי16,297.00לאאודי

מקורי819.15לאשברולט טראקס ש' 13-16פס קישוט למטען - 9529736813

86793712V 20 - מקורי10,291.44לאשברולט סילברדו - 20דלת תא מטען

901002357R13- מקורי3,120.65כןרנו קפצ'ור ש'  13-22דלת תא מטען

V6F9827023CV 18 - מקורי4,595.00לאסיאט ארונה ש' - 18דלת תא מטען

V7E0827025ANV 15 - דלת תא מטען

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי9,863.00לא15-22

737001W22012- 5דלת מטעןD 12-16 'מקורי3,785.90לאקאיה ריו ש

V3G5827705G5AP15 - מקורי873לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23גומי מכסה תא מטען

מקורי875.23לארנו קנגו 09-18מנעול מכסה תא מטען -820049782212

92404H601019-20 'מקורי898כןיונדאי אקסנט 19-22פנס אחורי ימ' פנ

מקורי96.15לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין - 910820490019



V1K594510606-11 מקורי156כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי2,632.95לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס אחורי מרכזי - 705702710022

מקורי4,009.53לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי ימין - 811457805015

8155006A20V 21 - 'מקורי2,824.96לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס אחורי ימ

מקורי1,383.65לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ערפל קדמי ימין - 6317741252818

8974882820(LS PLUS) 21 - מקורי1,884.12לאאיסוזו די. מקס ש' - 21פנס אחורי שמאל

מקורי96.15לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 910820480019

8.16E+23521 - מקורי6,533.00לאטויוטה היילנדר - 21פנס אחורי שמ' לד

8.15E+65V 21 - 'מקורי853.49לאטויוטה היילנדר - 21פנס ערפל אח' שמ

81110K0080(HYBRID) 20 - מקורי9,580.00כןטויוטה יאריס ש' - 20פנס ראשי ימין מושלם

92460G606021 - 'פנס ערפל אח' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי312.2לא

מקורי2,939.62לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18פנס ראשי שמאל - 447906770015

87614R200022 - מקורי428.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס איתות למראה שמאל

מקורי1,363.21לאב.מ.וו X5 ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין לד - 6317731725214

8144B0D16021 - (במגן) 'מקורי1,524.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פנס איתות שמ' קד

92401R210022 - 'מקורי5,664.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פנס אחורי שמ

81550F4130

 OMF) 20 - 'פנס אחורי ימ

(BUSINESS

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי8,918.75לא22

V3C8949102EV 11 - מקורי305לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15פנס איתות למראה ימין

מקורי503לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס איתות למראה שמאל - 817402802022

924041H350

פנס אחורי ימ' (עליון) סטישיין 10-11 

מקורי897.9לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 10-12(ח)

מקורי599.97לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פנס לוח זיהוי אח' - 812043303022

מקורי10,505.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22פנס אחורי שמ' - 815614229022

8156116700

פנס אחורי שמ' - 22 

(DYNAMIC,ADVENTURE)22 - 'מקורי5,402.00לאטויוטה קורולה קרוס ש

V5JA94170113-16 מקורי581לאסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

815510K69020 - 'מקורי5,262.29לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי ימ

92402DB20022- 'מקורי4,214.60לאקאיה נירו פלוס - 22פנס אחורי ימ

92207DB000

פנס ערפל / תאורת יום שמאל קדמי -

מקורי2,518.10לאקאיה נירו פלוס - 2222

92101CV00023 - ש' - 23פנס ראשי שמאל EV6 מקורי9,169.40לאקאיה

921A2Q512020 - מקורי612.6לאקאיה סלטוס ש' - 20מחזיר אור ימין קדמי

A166906030217 - 'פנס אחורי שמ

 GLE קלאס W166  מרצדס

מקורי3,766.87לאש' 15-20

1770078R0019 - מקורי3,853.50לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19מצנן מים

1362074S0017 - קרוסאובר 17-21אינטרקולר SX4 מקורי1,823.10לאסוזוקי

מקורי3,545.67לאפורד טרנזיט ש' 14-21מצנן מים - 14 (קסטום)2002228

מקורי152.6כןשברולט קרוז 08-20כונס למצנן שמאל -5D 12 (ח)95247588

מקורי4,989.00לאפיאט 3D 08-20 500מאוורר מנוע - 5205732708

V8Y0121283L20 - 4/5מוביל אוויר קדמי שמאלD 20 - 'ש A3 מקורי109לאאודי

מקורי272.2כןשברולט ספארק 15-18כונס אויר עליון - 9453195215

V7L0121253A(ח) ש' 08-14מצנן מים -09 Q7 מקורי2,785.00כןאודי

A000200992306 - מאוורר מנוע מושלם

מרצדס 400 ספרינטר ש' 06-

מקורי1,595.47לא18

62822JD20A-08 - מקורי192.49כןניסאן קשקאי ש' 08-14כונס אוויר למצנן מים קדמי  ימין

V3Q0121203D17 - מקורי4,381.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22כונס אויר כפול מושלם

V82A121284C19 - ש' - 19מוביל אוויר קדמי ימין A1 מקורי349לאאודי

מקורי289.01כןשברולט ספארק - 19כיסוי תחתון למצנן - 4266043219

1786163J01(ח) -מקורי34.2כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10פחית למחזיק מצנן 06



190155AYH0117 - 5כ.+מאוורר מושלם למצנן מיםD 17-22 'מקורי641.86לאהונדה סיווק ש

V575121283D16 - מקורי103לאסיאט אטקה ש' 16-21מוביל אוויר קדמי שמאל

V6R0129618H15 - מקורי307כןסקודה פביה ש' 15-21כונס אויר

254142H000(ח) 5צינור גמיש עליון למצנן מים 07-12D 07-12 'ש i30 מקורי267כןיונדאי

163610M100(ח) מקורי529.19כןטויוטה יאריס ש' 14-19כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -14

887070D290(ח) מקורי447.98כןטויוטה יאריס ש' 14-19צינור מזגן -14

מקורי3,880.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מצנן מים פנימי - 5056316317

V2Q0129509B17 - מקורי203לאסיאט איביזה  ש' 17-22מוביל אוויר עליון

1723084M0000016 - מקורי291כןסוזוקי סלריו 16-18כונס למצנן ימין

מקורי456.24כןסיטרואן C-1 ש' 14-18סט מסיטי אוויר ימין + שמאל - 14 (ח)1612228580

מקורי381.3לאסיטרואן קקטוס 15-20מוביל אוויר שמאל - 980196208015

1770052R0000017 - מקורי2,329.00לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21מצנן מים

מקורי381.3לאסיטרואן קקטוס 15-20מוביל אוויר ימין - 980196198015

25310F210016- מקורי1,602.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מצנן מים

V5FA12129220 - מקורי67לאסיאט לאון ש' - 20מוביל אוויר קדמי תחתון

B5L0121284(ח) מקורי95כןסקודה יטי 10-13כונס אויר ימין - 10

25380D760015 - 2.0 מקורי2,666.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מאוורר מנוע

25321B900017 - ש' 14-19כונס אוויר ימין i10 מקורי308לאיונדאי

164000Q08015- מקורי1,977.40כןטויוטה אייגו ש' 15-21מצנן מים

167110D19113- מקורי2,066.34לאטויוטה קורולה ש' 13-18כונס אוויר למצנן

92405AT01023 - 'מקורי2,057.80לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל אח' שמ

V8XA9410443+5D 16 - ש' 11-18פנס ראשי ימין A1 מקורי5,774.00לאאודי

מקורי20,880.31לאב.מ.וו X7 ש' 19-20פנס ראשי ימין - 6311793331819

265505FA0A20 - 'מקורי592.16כןניסאן מיקרה - 20פנס אחורי ימ

84001FJ60016 - ש' 12-17פנס ראשי ימין קסנון XV מקורי5,279.00לאסובארו

מקורי20,271.98לאב.מ.וו X7 ש' 19-20פנס ראשי שמאל - 6311793331719

V8R094509609- ש' 09-16פנס אחורי ימ' תחתון Q5 מקורי1,111.00לאאודי

מקורי460לאאיווקו  דיילי 15-18פנס איתות למראה ימין - 580182333415

מקורי4,009.53לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ראשי שמאל - 811857805015

מקורי9,017.40לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס ראשי ימין - 831063610018

105357200D21 - ש' - 21פנס ראשי שמאל S מקורי3,724.14לאטסלה מודל

V5E094910213-'מקורי125כןסקודה אוקטביה 13-16פנס איתות במראה קד' ימ

84912FL06118 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ' פנ XV מקורי2,514.00לאסובארו

8351A09620 - מקורי923לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פנס איתות למראה ימין

924512K010(ח) מקורי341.5לאקאיה סול ש' 10-11פנס ערפל אח' ימ' 10-11

     V1K8945096R10- 'מקורי875לאפולקסווגן צ'ירוקו 10-12פנס אחורי ימ

V4KE945092B19 - 'מקורי2,782.00לאאודי אי-טרון - 19פנס אחורי ימ

פנס אחורי ימ' לד - 156906085814

מרצדס  X156 קלאס GLA ש' 

מקורי2,126.25לא14-18

V8V0941773Cש' 12-19פנס ראשי שמאל לד - 17 ספורטבק A3 מקורי10,975.00לאאודי

מקורי3,988.68לאב.מ.וו X5 ש' 19-פנס אחורי ימ' - 6321944807019

92102G2200(סופרים) מקורי4,858.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס ראשי ימין לד - 19

8355A12320- מקורי299כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

924052P350(ח) מקורי468.3כןקאיה סורנטו ש' 10-12פנס ערפל אח' שמ' 10-11

260600738R13- 4פנס ראשי שמאלD 09-15 'מקורי1,483.69לארנו פלואנס ש

261500097RR=L -13 4פנס ערפל קדמיD 09-15 'מקורי666.81כןרנו פלואנס ש

מקורי460לאאיווקו  דיילי 15-18פנס איתות למראה שמאל - 580182357215

52140026(LA PRIMA) 21 - מקורי3,011.00לאפיאט 500 ש' - 21פנס ראשי ימין

מקורי2,938.60כןאופל אינסיגניה 11-16פנס ראשי ימין -11 (ח)22831927

V5E0941702D(ח) מקורי350כןסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי ימין ניקל -13

815500K140(ח) מקורי1,217.40כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס אחורי ימ' -12

84912FL270(crosstrek) 18 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ XV מקורי1,554.00לאסובארו



A9109068200V 19 - מקורי9,265.88לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19פנס ראשי ימין

מקורי1,405.99לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ראשי שמאל 811704718107-08

925021G000(ח) 4/5D 07- מקורי50.2כןקאיה ריו ש' 07-12פנס לוח זיהוי אח' ימין

מקורי10,360.89לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18דלת תא מטען -160934778016

848101327R16 - מקורי1,046.11כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פס קישוט למטען

מקורי3,232.42כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18כיסוי לדלת תא מטען -160934788016

901008961R13- 5דלת תא מטעןD 13-19  מקורי2,990.58לארנו קליאו

GHK16889413- מכסה למנעול תא מטען

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי25.65לא18

103536900D21 - ש' - 21פס קישוט למטען X מקורי370.69לאטסלה מודל

901006839R5D 13- 3/5דלת תא מטעןD/CW 10-16 'מקורי3,258.55לארנו מגאן ש

5927A042

מנעול מכסה תא מטען 3 תקעים לא 

מקורי590כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22חשמלי -14

5921A01714-מקורי635לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22גומי למכסה מטען

6700560F713D 09-11 ש' 09-14דלת תא מטען V8 מקורי6,987.00לאטויוטה לנד קרוזר

74890T1GE30ZAV 13-15 ש' 13-18פס קישוט למטען CR-V מקורי1,903.10לאהונדה

מקורי298.66כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15פס קישוט ניקל למטען -09 (ח)7711427451

V5F082750518 - מקורי341כןסקודה קארוק 18-21מנעול מכסה תא מטען

6910068P71M(אוטומט) מקורי1,825.50כןסוזוקי בלנו ש' 16-18דלת תא מטען - 16

V3V5827023E20 - מקורי7,550.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מכסה תא מטען

983819001T20 - מקורי2,195.90לאפיג'ו 2008 - 20פס קישוט תחתון למטען

6910062R0000017 - מקורי3,618.00כןסוזוקי איגניס ש' 17-21דלת תא מטען

V2K7827025R21 - מקורי12,170.00כןפולקסווגן קאדי ש' - 21דלת תא מטען

מקורי6,223.99לאסיטרואן C-3 ש' 17-21דלת תא מטען - 981229978017

962201C510(ח) מקורי229כןיונדאי גטס ש' 06-09אנטנה-מוט -06

8.72E+0409 - מקורי911.15לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מנעול מכסה תא מטען שמאל

מקורי888.92כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מנעול מכסה תא מטען - 982166668015

988111Y000(ח) 5זרוע מגב אחורי + כיסוי בורג -11D 11-16 מקורי192לאקאיה פיקנטו

901523276R18 - מקורי2,688.93כןרנו מגאן סטיישן - 18פס קישוט מרכזי למטען

8748RA19 - מקורי786.14כןסיטרואן ברלינגו - 19ריפוד דלת מטען שמאל

5801B349

דלת תא מטען (ללא חורים לחיישני 

מקורי7,765.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15נעילה) -13

905033138R17 - 4 ש' 17-23מנעול מכסה תא מטעןD מקורי1,207.89כןרנו גרנד קופה

817703W00010-12 מקורי289.2לאקאיה ספורטג' ש' 10-12בולם שמאל דלת תא מטען

מקורי12,832.62לאב.מ.וו 300 ש' - 19מכסה תא מטען -4100745594219

901000172R17 - מקורי4,063.47לאדאצ'יה לוגאן 17-18דלת תא מטען

מקורי2,258.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14פס קישוט לדלת מטען שמאל -07 (ח)735423005

1028348E0B21 - ש' - 21מכסה תא מטען S מקורי2,856.00לאטסלה מודל

74800TLAA0117 - 5מנעול דלת תא מטעןD 17-22 'מקורי600.5כןהונדה סיווק ש

V561423810

זרוע הגה קד' ימ'+שמ' (מוט קישור) - 

מקורי397לאסקודה סופרב ש' 2015-22

95720D3000U3S15 - מקורי172כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן חניה אחורי

V04E115561H20 - מקורי99לאסקודה סופרב ש' 15-22מסנן שמן

302051190R09 - מקורי1,912.02לארנו קנגו 09-18סט מצמד

V575919267C04116 - מקורי251לאסיאט אטקה ש' 16-21תושבת חיישן חניה קדמי שמאל

V5Q0129620B20 - מקורי155כןסקודה סופרב ש' 15-22פילטר אוויר



DFP467UC520 - ש' - 20מחזיק חיישן הילוך אח' שמאלי CX-30 מקורי30.61לאמאזדה

177510T19019 - 4צינור כניסת אווירD 19 - 'מקורי256כןטויוטה קורולה ש

95720D3000ABT16 - מקורי735.2לאקאיה נירו 16-23חיישן חניה אחורי

8651A28018 - חיישן חניה אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,881.00כן21

V06K10358317 - מקורי97לאסיאט לאון ש' 12-19גומיה לטיימינג

86636FL01018 - ש' - 18עין מתיז מים שמאל למגן קדמי XV מקורי644לאסובארו

285336FV2B15 - טרייל ש' 15-23תושבת לחיישן מרחק אחורי X מקורי302.37כןניסאן

895420K06015 - קדמי ימין ABS מקורי1,805.27כןטויוטה היילקס ש' 15-21חיישן

924542K01012 - 5תושבת לפנס ערפל אחוריD 12-16 'מקורי79.5לאקאיה ריו ש

97775C843019 - צינור מזגןi20 15-20 מקורי4,547.00לאיונדאי

284384CB1D15 - טרייל ש' 15-23חיישן רדאר קדמי X מקורי2,172.60לאניסאן

96400C551018 - מקורי14,314.90לאקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן רדאר קדמי

95920B400015 - מקורי520.4כןקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן התנגשות

95720C5511BK118 - מקורי929.3לאקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן חניה אחורי

95720G6000ABP17 - חיישן חניה אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי915.4לא

V57A919486B18 - מקורי109לאסקודה קארוק 18-21תושבת לחיישן אחורי מרכזי ימין

V5QF505223C17 - מקורי1,570.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22זרוע למתלה תחתון אחורי שמאל

מקורי379.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18תפוח הגה קד' ימ' - 450460957013

V57A90769918 - מקורי76כןסקודה קארוק 18-21תושבת רדאר

מקורי1,125.21לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16חיישן מרחק אחורי - 160832178014

2151003HA016 - מקורי310כןיונדאי איוניק ש' 16-20אגן שמן

54651G520016 - מקורי1,118.60לאקאיה נירו 16-23בולם קדמי שמאל

11109AA27018 - ש' - 18אגן שמן XV מקורי975לאסובארו

424500D05117 - מקורי1,416.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19נבה אחורית שמאל = ימין

81900G270016 - מקורי2,412.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול הגה והצתה

BCKA57K30F19 - 4/5מחשב כרית אווירD -19 'מקורי2,106.13לאמאזדה 3 ש

93575G590016 - מקורי346.6לאקאיה נירו 16-23מתג חלון לדלת קדמית ימין

V5Q0145803AA15 - מקורי2,100.00לאסקודה סופרב ש' 15-22אינטרקולר

7104HN09 - מקורי297.47כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כונס אויר ימין

29136F200016 - מקורי120כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18כונס אויר שמאל

מקורי592.4כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18כונס אויר עליון למצנן - 167123603013

V5Q0121367G14 - ש' 12-19תושבת עליון לרדיאטור A3 מקורי121לאאודי

214100078R15 - מקורי1,782.46לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מצנן מים

V1K0121367F09- מקורי28כןסיאט איביזה  ש' 09-16גומיות תחתון מצנן מים

מקורי922.19כןטויוטה פריוס ש' 13-15כונס אויר קדמי ימין - 13 (ח)5329347040

מצנן מים 164003035014-20

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,579.73לא21

V57A121295A18 - מקורי115כןסקודה קארוק 18-21כונס אויר תחתון

מקורי3,324.17לאב.מ.וו 500 ש' 12-16מצנן מים - 1711762656012

מקורי815.35כןשברולט קרוז 08-20מסגרת לכונס מאוורר מנוע -08 (ח)13267630

214104225R15 - מקורי1,513.06כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מצנן מים

V5Q0121345H13- מקורי112כןסקודה אוקטביה 13-16אטם כונס אוויר מרכזי תחתון

V5E3121189A20 - מקורי46לאסקודה אוקטביה ש' - 20כונס אויר

מקורי4,546.90לאפיג'ו 2008 - 20חיישן רדאר קדמי - 166566468020

V06K907660C21 - מקורי342לאסיאט ארונה ש' - 18חיישן גובה שמן

935701R301RDR11 - ש' 11-18מתג ראשי חלונות חשמל i25 מקורי761כןיונדאי אקסנט

3921003BB0(X LINE) 20 - חיישן חמצן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי666.1לא



DA9L2625115 - 4צלחת בלם אחורי ימין = שמאלD/5D 15-21 'מקורי321.22לאמאזדה 2 ש

4333009A5019 - 4תפוח תחתון ימין = שמאלD 19 - 'מקורי521.79כןטויוטה קורולה ש

56500D700016 - מקורי2,987.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מסרק הגה

1448400Q0B17 - מקורי615.28לאניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן לחץ בממיר

42304F403117 - בית מיסב אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,942.50כן22

28710D724019 - מקורי7,043.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דוד אחורי

306205974R09 - מקורי1,010.29לארנו קנגו 09-18מיסב לחץ

V575919268C04116 - מקורי263לאסיאט אטקה ש' 16-21תושבת חיישן חניה קדמי ימין

48770F401017 - זרוע מתלה אחורי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי844כן22

284385FA5A18 - טרייל ש' 15-23חיישן רדאר קדמי X מקורי5,666.55כןניסאן

285334CC5A18 - טרייל ש' 15-23חיישן חניה קדמי X מקורי302.96לאניסאן

21810C820012 - תושבת מנוע עליונהi20 12-15 מקורי922כןיונדאי

2214005SW/4D 20 - 4 ש' - 20בית פילטר אווירD/5/SW מקורי582.1לאפורד פוקוס

51920TR0A0112 - 4תושבת בולם קדמיD 12-17 'מקורי160.01כןהונדה סיווק ש

DFP367UC520 - ש' - 20מחזיק חיישן הילוך אח' אמצעי CX-30 מקורי47.68כןמאזדה

V5WA199262H20 - מקורי755לאסקודה אוקטביה ש' - 20תושבת מנוע

270600T19013 - מקורי2,205.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18אלטרנטור

V5Q0615301H20 - מקורי475כןסקודה אוקטביה ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

8651A176XA15 - מקורי885לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן חניה אחורי

4249K117 - מקורי521.41כןפיג'ו 3008 17-21צלחת בלם קדמי

21810J910018 - מקורי1,054.00כןיונדאי קונה ש' - 18תושבת מנוע

97775J905018 - מקורי803כןיונדאי קונה ש' - 18צינור מזגן

28113F200018 - מקורי167לאיונדאי קונה ש' - 18פילטר אוויר

מקורי157לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מגב שמשה קדמי שמאל - 852224218019

226905054R15 - מקורי1,292.16לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21חיישן חמצן

8522212B0019 - 4מגב שמשה קדמי שמאלD 19 - 'מקורי163לאטויוטה קורולה ש

V1EA959655BH20 - מקורי2,683.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20יחידת בקרה לכרית אוויר

43502KK01015 - מקורי655לאטויוטה היילקס ש' 15-21נבה קדמית ימין = שמאל

מקורי81.22כןסיטרואן ברלינגו - 19מסנן שמן - 162479778019

926005154R15 - מקורי1,580.45לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מדחס מזגן

2.51E+2516 - מקורי890כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משאבת מים

977011R900V 11 - ש' 11-18מדחס מזגן i25 מקורי3,170.00לאיונדאי אקסנט

בולם אחורי - 485308050110

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי320לא12

V657971095C19 - מקורי340לאסקודה סקאלה - 19צמה

12305K005020 - מקורי1,706.72כןטויוטה יאריס ש' - 20תושבת מנוע

284375765R17 - מקורי703.37כןדאצ'יה לוגאן 17-18חיישן מרחק אחורי

V1K0819422B15 - מקורי396לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18כיסוי פילטר אוויר למזגן

V6R0615301D15 - מקורי440לאסקודה פביה ש' 15-21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

28220C840019 - הרחבה לכנוס אווירi20 15-20 מקורי583לאיונדאי

V5WA919275BGRU20 - מקורי724לאסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן מרחק אחורי

43512K004020 - מקורי336כןטויוטה יאריס ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

253206170R17 - 4 ש' 17-23חיישן אור בלםD מקורי225.09לארנו גרנד קופה

מקורי309לאטויוטה קורולה ש' 13-18צלחת בלם קדמי - 435120233013

V05L906262B20 - מקורי1,120.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20חיישני חמצן

סליל כרית אוויר - 843074702014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי2,850.89לא21

58411L100020 - מקורי323לאיונדאי סונטה ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל



177530T01017 - צינור כניסת אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי388.87כן22

מקורי727.71כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קורת חיזוק ימין - 511070211019

54610D3000(ח) מקורי524כןיונדאי טוסון ש' 15-20כרית בולם זעזועים - 15

מקורי307.15לאשברולט טראקס ש' 17-18מדיד שמן מנוע - 5556250317

37150G600017 - תושבת מצבר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי125.6כן

2661103HA016 - מקורי113.5לאקאיה נירו 16-23מדיד שמן מנוע

מקורי56.65כןשברולט ספארק 11-15מדיד שמן מנוע -11 (ח)96416289

1255A068(ח) מקורי142לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מדיד שמן מנוע -13

מקורי1,119.87כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15צינור לפילטר אויר -820092312809

37150A5000(ח) 5 ש -13D/SW 5/סטיישן ש' 13-18תושבת מצברD מקורי154.8כןקאיה סיד

1691069G0106-10 מקורי115לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מדיד שמן מנוע

מקורי1,050.97כןטויוטה קורולה ש' 13-18מדיד שמן מנוע -13 (ח)1510037021

84912FL04A(crosstrek) V 18 - 'ש' - 18פנס אחורי ימ XV מקורי2,368.00לאסובארו

3658468P00000M16 - מקורי1,675.00לאסוזוקי בלנו ש' 16-18פנס לד במגן קדמי שמאל

מקורי114.84לאאופל אסטרה ש' 11-15מחזיר אור במגן אחורי ימין 1326201811-12

3570186R0019 - 'מקורי1,382.50כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פנס אחורי ימ' פנ

8301D37720 - מקורי4,311.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ראשי שמאל

265605789R13- 5מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 13-19  מקורי270.41לארנו קליאו

8390336010

מחזיר אור/ערפל במגן אחורי שמאל -

(EX) 2118 - מקורי4,026.90לאסאנגיונג רקסטון

600592100F21 - 'ש' - 21פנס אחורי ימ S מקורי1,403.02לאטסלה מודל

266059367R13- 5פנס לד שמאלD 13-19  מקורי1,185.58לארנו קליאו

V6F0941702A17 - מקורי875כןסיאט איביזה  ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין

3581071LA100016 - מקורי511.1כןסוזוקי סלריו 16-18פנס בלימה אחורי

8191012100L=R 08-09 -מקורי116.45לאטויוטה קורולה ש' 08-10מחזיר אור במגן אחורי

מקורי709.49לאאופל אסטרה ש' 16-19פנס אחורי שמ' - 3909901416

V83A94509219 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ Q3 מקורי2,135.00כןאודי

V80A94507017 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' ימ Q5 מקורי1,854.00לאאודי

מקורי112לאפיאט טיפו ש' 16-18פנס איתות שמאל בכנף -6068651716

260604FA0A(חשמלי) ש' 12-21פנס ראשי שמאל - 20  NV 200 מקורי1,419.23לאניסאן

V80A94506917 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' שמ Q5 מקורי1,535.00לאאודי

מקורי1,984.05לאב.מ.וו 200 ש' - 20פנס אחורי שמ' - 6321746546520

3567053RA220 - 'מקורי2,478.20כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס אחורי שמ

V5JJ945106A13- מקורי60לאסקודה ראפיד ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

3565053RA220 - 'מקורי2,292.40כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פנס אחורי ימ

924161Y10014-11 '5פנס ערפל אח' ימD 11-16 מקורי195כןקאיה פיקנטו

9.21E+1706-08 מקורי1,181.30לאקאיה סופר טרק ש' 06-08פנס ראשי ימין

A253906160115 -19 פנס ראשי ימין

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי15,277.99לאש' 15-21

260606LA0A20 - מקורי2,805.27כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס ראשי שמאל

84401AN01021 - מקורי495לאסובארו אאוטבק ש'  - 21פנס איתות למראה שמאל

מקורי2,686.56לאאופל קורסה ש' 11-15פנס ראשי שמאל -1344680114

8315A057V 20 - מקורי4,436.00לאמיצובישי טרייטון - 20פנס ערפל קדמי שמאל

V6V094910115- מקורי155כןסקודה פביה ש' 15-21פנס איתות למראה שמאל

מקורי1,348.75לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' פנ' - 6321721731013

8301D331V 18 - מקורי9,775.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי שמאל

P3567065J1100098-05 'מקורי1,307.40לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 98-05פנס אחורי שמ

99310M5000BKL20 - מקורי586.5כןקאיה אקס סיד - 20חיישן מרחק אחורי



מקורי1,857.11לאפיג'ו 5008 17-21מכסה שסטומים - 981207148017

V2Q0698151Q21 - מקורי445לאסיאט ארונה ש' - 18ערכת רפידות בלם קדמי

88704F403019 - 4צינור מזגןD 19 - 'מקורי955.83לאטויוטה קורולה ש

מקורי258לאיונדאי i10 ש' 14-19רצועת V למנוע - 252120305014

52710D710016 - מקורי2,086.70כןקאיה ספורטג' ש' 16-21יד סרן אחורי שמאל

מקורי1,276.00כןיונדאי אקסנט פמילי ש' 03-06צינור פריקה 977652500103-06

DB2M59590A

מנגנון הרמת חלון דלת קדמית שמאל - 

154D/5D 15-21 'מקורי182.11לאמאזדה 2 ש

מקורי1,849.66לארנו קנגו 09-18חיישן זרימת אוויר - 820065131509

21810G6100(X LINE) 20 - תושבת מנוע

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי723.8לא

V5Q0907561G17 - ש' 12-19חיישן רדאר קדמי A3 מקורי5,610.00לאאודי

58101F2A0016 - מקורי453לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18ערכת רפידות בלם קדמי

AT124TOחליפי10,990.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18דלת תא מטען - 19 אין חליפי

AT128HY15-18 חליפי4,440.38כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת תא מטען

AT21HY05-  חליפי317.6כןיונדאי טוסון ש' 05-10בולם דלת מטען

AT22TO10-13 חליפי2,809.00כןטויוטה קורולה ש' 10-13מכסה תא מטען

AT46RE09- 4פס קישוט ניקל למטעןD 09-15 'חליפי268.02לארנו פלואנס ש

873212S01014-גומי למכסה מטעןIX35 10-15 מקורי354לאיונדאי

873723Z300(ח) פס קישוט למטען -12CW/4D i40 12-15  מקורי185כןיונדאי

73700J7200CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19דלת תא מטעןD מקורי6,165.50לאקאיה סיד

DB7A569514D 15 - 4גומי מכסה תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי307.24כןמאזדה 2 ש

873712S50014- פס קישוט למטעןIX35 10-15 מקורי667לאיונדאי

מקורי3,801.37כןטויוטה אוריס ש' 15-18קישוט דלת מטען -768110294315

מקורי3,579.00כןפיאט קובו ש' 12-17פס קישוט למטען -5184711612

79220A700013- מקורי187.3לאקאיה פורטה 13-18ציר דלת תא מטען ימין

KB7W63620A17 - ש' 17-22בולם שמאל לדלת תא מטען CX-5 מקורי151.86לאמאזדה

73700H8000( דגם טורבו) 5דלת תא מטען -18D/4D 17-22 'מקורי4,732.40כןקאיה ריו ש

DFR5508106420 - ש' - 20פס קישוט עליון למטען CX-30 מקורי1,166.53כןמאזדה

908305FA6B20 - מקורי404.89כןניסאן מיקרה - 20גומי למכסה מטען

8742X110- פיקסו ש' 10-18פס קישוט למטען C-3 מקורי1,173.39לאסיטרואן

68500TL0305ZZ(ח) מקורי3,240.72כןהונדה אקורד ש' 08-11מכסה תא מטען 08-09

90810JD40H08-11 מקורי599.08לאניסאן קשקאי ש' 08-14פס קישוט למטען

670056A80103-07 דלת תא מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי7,700.00לא08

87317A903015- מקורי1,616.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20כיסוי לדלת תא מטען

מקורי827כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת בולם קדמי ימין = שמאל - 486094207019

V3Q0698451D20 - מקורי641כןסקודה סופרב ש' 15-22ערכת רפידות בלם אחורי

43550F401019 - 4נבה קדמיתD 19 - 'מקורי1,619.40כןטויוטה קורולה ש

21810C850019 - תושבת מנועi20 15-20 מקורי824לאיונדאי

V3G0598611A20 - מקורי1,077.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מיסב גלגל קדמי

V5Q1423062KX15 - מקורי7,227.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מסרק הגה

מקורי259לאטויוטה קורולה ש' 13-18זרוע מייצב שמאל = ימין - 488200207013

284386LA2C20 - מקורי4,251.24לאניסאן סנטרה ש' - 20חיישן רדאר קדמי

402060010R15 - מקורי636.81לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סט צלחות בלם קדמי

28110B920014 - ש' 14-19בית פילטר אוויר i10 מקורי1,085.00לאיונדאי

8983953790(  LSE) 21 - מקורי674.79לאאיסוזו די. מקס ש' - 21תושבת מנוע ימין

V57A919485B18 - מקורי172כןסקודה קארוק 18-21תושבת לחיישן אחורי מרכזי שמאל

25410D760016 - מקורי455.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור מים

55101G210016 - מקורי459לאיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע עליונה אחורית ימין

DFR53302120 - ש' - 20בית מיסב קדמי ימין CX-30 מקורי840.05לאמאזדה



8158502C20

צמת חוטים לפנס אחורי שמאל פנימי - 

195D/SW 19 - 'מקורי245.42לאטויוטה קורולה ש

DFR56788ZA20 - ש' - 20מחשב הגה CX-30 מקורי3,993.88לאמאזדה

91880G603017 - צמת חשמל לחיישנים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי792.9כן

BCKA3303119 - 4/5בית מיסב קדמי שמאלD -19 'מקורי718.59לאמאזדה 3 ש

58101C5A7015 - מקורי603.8לאקאיה סורנטו ש' 15-20רפידות בלם קדמי

צלחת בלם קדמי - 435126019109

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי441.5כן13

56825G250019 - מקורי360לאיונדאי איוניק ש' 16-20תפוח הגה קדמי ימין

044650D12014 - מקורי433.17כןטויוטה יאריס ש' 14-19רפידות בלם קדמי

V8Z0820535B13 - מקורי220כןסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן טמפרטורה

מסנן אוויר - 178011113014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי380.62כן21

56820H600019 - מקורי369כןיונדאי אקסנט 19-22תפוח הגה שמאל

59830F230016 - קדמי ימין ABS מקורי1,078.00לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18חיישן

V5Q0122051DG17 - מקורי406לאסקודה אוקטביה ש' 17-19צינור מים

מחזיר שמן - 903114702714

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי200.39לא21

KD7J67XA1D17 - ש' 17-22חיישן רדאר קדמי CX-5 מקורי4,088.07לאמאזדה

284384CL0B15 - טרייל ש' 15-23חיישן למרחק אחורי X מקורי1,042.67כןניסאן

מקורי379.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18תפוח הגה קד' שמ' - 13 (ח)4504709270

51712D700015 - מקורי456לאיונדאי טוסון ש' 15-20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

FTC92550X13 - 4/5ציריה קדמית ימיןD 13-18 'מקורי2,113.76לאמאזדה 3 ש

956701Y35011 - קדמי שמאל ABS 5חיישןD 11-16 מקורי548.6לאקאיה פיקנטו

PE0114302B15 - 4מסנן שמןD/5D 15-21 'מקורי49.92לאמאזדה 2 ש

56821B405014 - ש' 14-19תפוח הגה ימין i10 מקורי437לאיונדאי

TK57665G0B17 - ש' 17-22חיישן גשם CX-5 מקורי573.78לאמאזדה

58302C5A7015 - מקורי456.2לאקאיה סורנטו ש' 15-20רפידות בלם אחורי

926009154R15 - מקורי2,285.26לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מדחס מזגן

MR96827417 - ש' 17-19פילטר אוויר ASX מקורי362לאמיצובישי

165464BA1A14 - מקורי231.62כןניסאן קשקאי ש' 14-20מסנן אוויר

BCKA675Z0B19 - 4/5יחידת בקרה קדמיתD -19 'מקורי534.53לאמאזדה 3 ש

2845003HA0EGR - 16 מקורי1,198.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20שסתום

KB8C67Y30N17 - ש' 17-22רדאר זיהוי שטח מת CX-5 מקורי2,775.98לאמאזדה

V2Q0907561C19 - מקורי4,841.00כןסקודה סקאלה - 19חיישן רדאר קדמי

55270G200016 - מקורי565כןיונדאי איוניק ש' 16-20מוט מקשר אחורי שמאל

V2Q042381119 - מקורי270כןסקודה סקאלה - 19תפוח הגה שמאל

V04C129620A19 - מקורי140לאסקודה סקאלה - 19פילטר אוויר

מקורי4,518.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21מדחס - 7172175914

51711G200016 - (יד סרן) מקורי2,041.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20בית נאבה קדמי ימין

1093A14620 - מקורי755לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20תושבת מנוע

V5WA199262D17 - מקורי755לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22תושבת מנוע

V5Q0129668E(ספורט) מקורי89לאסקודה סקאלה - 19פילטר אוויר - 20

28113K700020 - ש' - 20פילטר אוויר i10 מקורי182כןיונדאי

54501A910015 - מקורי1,997.90לאקאיה קרניבל ש' 15-20זרוע תחתון קדמי ימין

מקורי186.04כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת גומי לבולם - 600154749915

V3C0698151J15 - מקורי643כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23סט רפידות בלם קדמי

95766D700015 - מקורי1,654.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מצלמת רוורס

V5Q0407254A15 - מקורי2,620.00לאסקודה סופרב ש' 15-22בית מיסב קדמי ימין

95720F2000PG416 - מקורי661לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן חניה אחורי



V3V5907455A18 - מקורי86כןסקודה סופרב ש' 15-22תושבת לחיישן רדאר אחורי שמאל

89170F432020 - חיישן כרית אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,615.92כן22

מקורי126.97לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18פקק פתח מילוי אוראה - 163199998009

113758078R15 - מקורי1,455.95לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23תושבת מנוע קדמי ימין

21810K710020 - ש' - 20תושבת מנוע i10 מקורי617כןיונדאי

311121W00015 - מקורי195.2לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פילטר דלק

מקורי881.29כןפיג'ו 3008 17-21תפוח הגה ימין - 161081788017

V8S0906262A17 - מקורי727לאסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן חמצן אחורי

מקורי536לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן חום עליון לאגזוז - 583270225019

83460F200019 - מקורי200לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מנגנון חלון אחורי ימין

224019185R17 - 4 ש' 17-23מצתD מקורי148.98כןרנו גרנד קופה

1EW63TZZAA12 - 'מקורי435לאדודג' ראם 12-19חיישן חניה קד' +אח

מקורי315.26לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20תפוח הגה - 898164967012

8934153010A015 - ש' 08-20חיישן חניה קדמי IS250 מקורי970.97לאלקסוס

GHP968381D0213 - כיסוי בית פיוזים בסף שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי52.98לא18

מקורי8,595.79לאאופל אינסיגניה 17-18חיישן רדאר קדמי - 8456384217

V5QB423062D17 - מקורי13,704.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מסרק הגה

V5Q0199555BJ17 - מקורי675לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת מנוע שמאל

82401H602019 - מקורי1,275.00לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון חלון קדמי שמאל

04465K0000(רגיל) מקורי347לאטויוטה יאריס ש' - 20ערכת רפידות בלם קדמי - 20

5960L517 - ש' 17-21מצת C-3 מקורי110.39לאסיטרואן

58327F401117 - מגן חום אחורי לאגזוז

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי483.27כן22

V6R1819015A17 - מקורי1,374.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מאוורר פנימי

מקורי566.65לאטויוטה אוריס ש' 15-18חיישן טמפרטורה - 887902213115

V6C0959655KZ0015 - מקורי2,091.00לאסקודה פביה ש' 15-21מחשב כריות אוויר

52730G200016 - מקורי1,414.00לאקאיה נירו 16-23נבה אחורי

174300T27013 - מקורי1,990.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18דוד אגזוז אחורי

מקורי1,857.97לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חיישן ABS קדמי שמאל - 895434206016

V5Q0407254B17 - מקורי2,208.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22בית מיסב קדמי ימין

56540G6000

זרוע הגה קד' ימ'+שמ' (מוט קישור) - 

17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי504.3לא

V6F995577518 - מקורי175כןסיאט ארונה ש' - 18תושבת רדאר אחורית שמאל

91921F200019 - אחורי ימין ABS מקורי397.28כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20חיישן

392102B32919 - מקורי327לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20חיישני חמצן

מקורי361.53לאטויוטה יאריס ש' 14-19אגן שמן מנוע - 121022101014

מקורי1,002.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18נבה קדמית - 435500201013

BDMC614624D 19 - 4/5צינור מזגןD -19 'מקורי345.15לאמאזדה 3 ש

123630T13019 - 4תושבת מנועD 19 - 'מקורי1,039.51כןטויוטה קורולה ש

V3Q0959655BH20 - מקורי2,348.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מחשב כרית אוויר

83404B901014 - ש' 14-19מנגנון חלון אחורי ימין i10 מקורי103לאיונדאי

1628924280VVT - 13 מקורי934.88כןפיג'ו 2008 13-19חיישן קאמשפט

6910084M3000016 - מקורי3,208.20כןסוזוקי סלריו 16-18מכסה תא מטען עם חור לצילינדר

873213X00011- ש' 11-15גומי קדר למכסה תא מטען i35 מקורי262לאיונדאי אלנטרה

74890TEZP12ZH18 - 4פס קישוט למטעןD -18 'מקורי1,355.04לאהונדה סיווק ש

BHN968310A025D 13- 4/5מדף אחוריD 13-18 'מקורי1,510.98כןמאזדה 3 ש

901008561R18 - מקורי4,239.15כןרנו מגאן סטיישן - 18דלת תא מטען

מקורי5,915.00לאלקסוס IS250 ש' 08-20מכסה תא מטען 644015330113-16



מקורי15,118.34לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת תא מטען ימין - 907740500019

K0100HV0MB17 - מקורי3,992.16כןניסאן קשקאי ש' 14-20דלת תא מטען

85930A6000RY12- מדף אחורי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי646לא/סטישין

737004P020(ח) דלת תא מטען -12i20 12-15 מקורי4,191.00כןיונדאי

DAY25261X4D 15- 4מכסה תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי2,500.88כןמאזדה 2 ש

901010761R14 - מקורי11,969.96לארנו טראפיק ש' 14-22דלת תא מטען שמאל

5802A505(ח) מקורי587.1כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם דלת תא מטען שמאל -15

מקורי12,809.04כןפיג'ו 3008 17-21דלת תא מטען - 161740968017

7661A293(ח) מקורי1,428.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20כיסוי גגון שמאל -15

1493410EDA22 - ש' - 22מכסה תא מטען Y מקורי4,988.13לאטסלה מודל

812602L200(ח) (סטישין)09-12ידית דלת תא מטען -09 CW i30 מקורי251כןיונדאי

87371A6200

כיסוי (קישוט)חיצוני תחתון לדלת למטען 

12-

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,752.00כן/סטישין

מקורי13,330.30לאפיג'ו 5008 17-21דלת תא מטען 161926758017-20

מקורי2,982.61לאפיג'ו 2008 13-19ספוילר לתא למטען - 161724588016

V5E6827934F9R20 - מקורי1,698.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20ספוילר למכסה תא מטען

BHN951960C645D 17 - 4/5ספוילר לתא מטעןD 13-18 'מקורי1,533.97לאמאזדה 3 ש

מקורי3,424.00כןטויוטה פריוס ש' 13-15דלת תא מטען -13 (ח)6700547232

812311R020FFF13- מקורי244כןקאיה פורטה 13-18מנעול מכסה תא מטען

87321A700013- מקורי334.4לאקאיה פורטה 13-18גומי למכסה מטען

81770B901014- ש' 14-19בולם דלת מטען שמאל i10 מקורי434כןיונדאי

81230B401014- ש' 14-19מנעול מכסה תא מטען i10 מקורי327לאיונדאי

V8V0827507H15 - מקורי138לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי סטרייקר

KB7W50810PE4(ח) ש' 17-22פס קישוט עליון למטען כסוף - 17 CX-5 מקורי1,499.25כןמאזדה

מקורי24,503.46לאב.מ.וו X6 ש' 10-19דלת תא מטען 4100742445814-19

54500F200016 - 'מקורי892כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18משולש למתלה קד' שמ

99656570805D 19 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD -19 'מקורי2,128.06לאמאזדה 3 ש

52910J920018-20 (גנט) מקורי4,325.00לאיונדאי קונה ש' - 18חישוק לגלגל

V1ST601147A1ZX12- מקורי170לאסקודה סיטיגו 12-18צלחת נוי לגלגל

6351JK11- מקורי317.01כןפיג'ו 5008 10-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

92208J900018-20 מקורי3,501.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אור יום לד ימין

מקורי2,520.40כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פנס ראשי שמאל 811704742013-14

922081W50015 - 4פנס ערפל קדמי ימיןD 12-16 'מקורי551.4כןקאיה ריו ש

92401G400018 - פנס אחורי שמאל חיצוניi30 - 18 מקורי1,564.00כןיונדאי

(ח) פנס אחורי ימ' -815510254010

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי900.12לא12

92404G400018 - 'פנס אחורי ימ' פנi30 - 18 מקורי809כןיונדאי

87613D700015-18 מקורי510כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס איתות למראה שמאל

92404G2000V 16 - 'מקורי1,857.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' פנ

B45B51150E(ח) 4D - 13 4/5פנס אחורי ימ' חיצוני לדD 13-18 'מקורי1,289.60כןמאזדה 3 ש

92402G200016 - מקורי1,480.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי ימ' חיצוני ללא לד

מקורי2,921.55לאפיג'ו 208 ש' 15-19פנס ראשי ימין -981080588015

92101CL000(LUXURY) 21 - מקורי8,454.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ראשי שמאל

מקורי1,476.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס אחורי ימ' - 131842450022

92101AA160(LIMITED) 21 - מקורי5,058.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס ראשי שמאל

92101E6200V 15 - מקורי5,476.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי שמאל

9678094880CW 14 - 'מקורי1,232.34לאפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ

מקורי3,698.23לאפיג'ו 3008 10-16פנס ראשי ימין - 980550538010

KB8M51650C17 - 'ש' 17-22פנס ערפל אח' ימ CX-5 מקורי484.17לאמאזדה



8330B02117 - 'פנס אחורי שמ

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי1,099.00לא19

מקורי880.4כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל קדמי שמאל 812201223015-19

92401G200016 - מקורי1,480.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמ' חיצוני ללא לד

מחזיר אור במגן אחורי שמאל+ימין -819112802014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי30לא21

מקורי318.49כןפיג'ו 3008 17-21פנס ערפל אח' שמ' - 981171848017

92401D760019 - מקורי5,134.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמ' עם לד

מקורי1,794.63כןפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי שמאל חיצוני 981047718017-20

8301C87217 - ש' 17-19פנס ראשי ימין ASX מקורי6,234.00כןמיצובישי

מקורי926לאפיאט 500X ש' 15-18פנס ראשי ימין תחתון -5193740515

8330B19517 - ש' 17-19פנס אחורי שמאל חיצוני ASX מקורי2,599.00כןמיצובישי

265504656R14 - מקורי563.5לארנו טראפיק ש' 14-22פנס אחורי ימ' עליון

DB2R5136017 - (במגן) 'ש' 17-21פנס איתות שמ' קד CX-3 מקורי348.89כןמאזדה

מקורי271.97לאפיג'ו 5008 17-21פנס ערפל אח' שמ' - 981198298017

266006799R14 - 3/5פנס איתות ימ' קד' (במגן) לדD/CW 10-16 'מקורי531.95לארנו מגאן ש

848309KA0A15 - מקורי254.28כןניסאן אלמרה ש' 15-17גומי תא מטען

GS1D56930C13 - בולם דלת תא מטען ימין = שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי190.7לא18

908304CC0B18 - טרייל ש' 15-23גומי למכסה מטען X מקורי1,014.74לאניסאן

KB7W519B0C17 - ש' 17-22ספוילר עליון ימין לדלת תא מטען CX-5 מקורי236.22לאמאזדה

5801C33318 - מקורי5,570.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען

KB7W6276117 - ש' 17-22גומי דלת תא מטען CX-5 מקורי371.02כןמאזדה

737001C010(ח) מקורי2,734.47כןיונדאי גטס ש' 03-05דלת תא מטען 03-05

901002796R12 - מקורי4,967.50לארנו מאסטר ש' 09-22דלת תא מטען ימין

V6F0827705C9B917 - מקורי395כןסיאט איביזה  ש' 17-22גומי למכסה מטען

מקורי1,654.55לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט למטען ימין - 187480514

85730A7000WK13 - מקורי779.4לאקאיה פורטה 13-18ריפוד פח אחורי שמאל

D3724920 - מקורי7,953.97לאפורד אקספלורר ש' - 20פס קישוט למטען

908106PA0B20 - מקורי912.97כןניסאן ג'וק - 20פס קישוט למטען לבן פנינה

מקורי14,865.18כןפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען שמאל - 240460317

81230H600019 - מקורי683כןיונדאי אקסנט 19-22מנעול מכסה תא מטען

DB7A52720A15 - 4ציר שמאל לדלת תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי219.6כןמאזדה 2 ש

5801B825V 18 - דלת תא מטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי8,495.00כן21

908106PA0D20 - מקורי912.97לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט למטען אפור מטאלי

5801B880(חשמלי) מקורי7,957.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען 15-17

81230G601017-20 מנעול מכסה תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי441.3כן

DM0P62310V 17 - ש' 17-21מנעול מכסה תא מטען CX-3 מקורי448.39לאמאזדה

P3582079J0008- 4/5פנס בלימה לדלת תא מטעןD 08-14 'ש SX4  מקורי579.8כןסוזוקי

908306917R13 - 5גומי אטימה לדלת תא מטעןD 13-19  מקורי1,796.68כןרנו קליאו

85770A6100RY12 - ריפוד פח אחורי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי722לא/סטישין

905021HM1A13 - מקורי684.11לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מנעול מכסה תא מטען

60809AN0109P21 - מקורי12,246.00כןסובארו אאוטבק ש'  - 21דלת תא מטען

76811F490117-19 פס קישוט למטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,895.30כן22

812302T001(ח) מנעול מכסה תא מטען - 12CW/4D i40 12-15  מקורי434כןיונדאי

69200C150018 - מקורי5,529.00כןיונדאי סונטה ש' 18-19מכסה תא מטען

848309AN1A17 - מקורי305.13לאניסאן סנטרה ש' 17-19גומי אטימה למכסה תא מטען



79273A701016 - מקורי115.7לאקאיה פורטה 13-18בולם דלת תא מטען שמאל

8394062R12JED20 - מקורי1,626.10כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט למטען

60809SJ0709P

דלת תא מטען עם ספוילר - 19 

מקורי10,216.00לאסובארו פורסטר - 19(חשמלית)

מקורי1,348.75לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' פנ' - 6321721730913

A205906640214 - פנס ראשי שמאל

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי2,436.98לא14-21

265658990B20 - מקורי248.69כןניסאן סנטרה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי2,398.39כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס ראשי שמאל - 19 (ח)1628555480

265608990B20 - מקורי248.69כןניסאן סנטרה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

A205906450319 - 'פנס אחורי שמ

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי1,952.88לא14-21

8301D810

פנס ראשי ימין תחתון - 21 

(PREMIUM)21 - 'מקורי6,888.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש

מקורי763.96כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ' - 982372858019

265506LB5A20 - 'מקורי998לאניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי ימ' פנ

921011W28012- 5פנס ראשי שמאלD 12-16 'מקורי1,779.60כןקאיה ריו ש

מקורי1,065.59כןאופל מוקה 14-16פנס אחורי ימ' - 9508971514

V6JH945095E13 - 'מקורי739לאסיאט טולדו ש' 13-18פנס אחורי שמ

V6V1941016B15-17 מקורי3,131.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי ימין לד

265506LB0A20 - 'מקורי1,294.48כןניסאן סנטרה ש' - 20פנס אחורי ימ

817410D020-Hybrid 13 מקורי165לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס איתות למראה שמאל

V8V0941043M13 - ש' 12-19פנס ראשי שמאל קסנון + לד A3 מקורי5,056.00לאאודי

7212ST(ח) ש' 05-10תפס לפנס ראשי שמאל 05-07  C-4 מקורי54.51כןסיטרואן

V6V1941015B15-17 מקורי3,131.00כןסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל לד

מקורי177.51לאטויוטה אוונסיס 09-14מחזיר אור במגן אחורי ימין -819101302209

A253820016115 - פנס ראשי שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי4,516.55לאש' 15-21

265550030R13- 'מקורי526.02כןרנו לטיטיוד ש' 13-15פנס אחורי שמ

מקורי1,225.56כןפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי שמ' - 16 (ח)9826730480

V6R0945096AH10-13 '5פנס אחורי ימD 10-17 'מקורי487לאפולקסווגן פולו ש

מקורי2,354.46לאסיטרואן C-5 איירקרוס - 19פנס אחורי ימ' - 981726958019

265600007R13- מקורי35.66כןרנו לטיטיוד ש' 13-15מחזיר אור במגן אחורי ימין

92700K700020 - ש' - 20פנס אור בלימה דלת תא מטען i10 מקורי451כןיונדאי

84912FL210(CROSSTREK) 20 - 'ש' - 18פנס אחורי שמ XV מקורי1,165.00לאסובארו

92102G400017 - פנס ראשי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי5,462.00לא/סטישין

A099820880019- ש' -19מחזיר אור במגן אחורי ימין A קלאס W177 מקורי225לאמרצדס

260602665R14- מקורי957.78לארנו קנגו 09-18פנס ראשי שמאל

A253906150115-19 פנס ראשי שמאל

 GLC X/C253 מרצדס קלאס

מקורי13,480.64לאש' 15-21

מקורי431.86לארנו קנגו 09-18מנוע חשמלי לפנס ראשי -820040252112

V3V594530815-17 מקורי645לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימין פנימי

58411D700015 - מקורי456לאיונדאי טוסון ש' 15-20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

V5Q0407366A13 - מקורי741לאסקודה אוקטביה 13-16תפוח משולש קדמי ימין

P50110400B15 - 4אגן שמן מנועD/5D 15-21 'מקורי977.11לאמאזדה 2 ש

517122W70015 - מקורי614.6לאקאיה סורנטו ש' 15-20צלחת בלם קדמי

KN1C28700B17 - ש' 17-22בולם אחורי CX-5 מקורי605.42לאמאזדה

2.15E+2816 - מקורי568.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אגן שמן

96400G700016 - מקורי7,433.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20יח' בקרה חכמה מע שיו

4342002F1019 - 4ציריה שמאליתD 19 - 'מקורי2,761.00לאטויוטה קורולה ש



PE27104AXA19 - 4/5אגן שמן מנועD -19 'מקורי594.29לאמאזדה 3 ש

58101G4A1019 - 5/סטיישן ש' - 19ערכת דיסקיות בלם קדמיD מקורי420לאקאיה סיד

מתיז מים ימין במגן קדמי - 852076008018

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,544.44לא21

934903R11513 - 5/סטיישן ש' 13-18סליל כרית אווירD מקורי563.5כןקאיה סיד

V2Q0698151E19 - מקורי478לאסקודה סקאלה - 19ערכת רפידות בלם קדמי

מקורי1,820.77לאפיג'ו 301 ש' 13-18חיישן חמצן עליון - 967343858013

V2Q0816721E17 - מקורי985לאסיאט איביזה  ש' 17-22צינור מזגן

V2Q0698451B19 - מקורי412לאסקודה סקאלה - 19ערכת רפידות בלם אחורי

25414D350015 - מקורי510כןיונדאי טוסון ש' 15-20צינור מים עליון

21830F210016 - מקורי1,027.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תושבת מנוע קדמית

V2Q1816741H19 - מקורי461לאסקודה סקאלה - 19צינור מזגן

82450G2020

מנוע הרמת חלון דלת קדמית שמאל - 

מקורי1,099.00כןיונדאי איוניק ש' 1616-20

95910H821018 - מקורי2,223.30לאקאיה סטוניק - 18מחשב כרית אוויר

מקורי953.4כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18בית טרמוסטט - 980354948009

39680T0AR02ZF18 - מקורי819.74לאהונדה ג'אז ש' 15-19חיישן חניה אחורי

4422A06320 - 'מקורי233כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20תפוח הגה קד' ימ' = שמ

V2Q0423810D18 - מקורי254כןסיאט ארונה ש' - 18מוט קישור

28313FL02018 - 'ש' - 18בית בולם קד' ימ XV מקורי1,719.00לאסובארו

553001R17014 - ש' 11-18בולם זעזועים אחורי i25 מקורי866לאיונדאי אקסנט

99310G5000B4UPAS - 19 מקורי887.3כןקאיה נירו 16-23חיישן

88707F402017 - צינור מזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,562.85כן22

88710F4081V 17 - צינור מזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,553.82כן22

56540H810018 - מקורי373.7כןקאיה סטוניק - 18זרוע הגה

04466F401020 - סט רפידות בלם אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי300.26לא22

99310G5000KLGPAS - 19 מקורי887.3לאקאיה נירו 16-23חיישן

54660F100016 - מקורי1,642.10לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם קדמי ימין

8155102A51CW 15- 'מקורי989לאטויוטה אוריס ש' 15-18פנס אחורי ימ

מקורי772.44כןפיג'ו 5008 17-21פנס אחורי ימ' פנ' - 981102778017

92102Q0500(PRIME PLUS) 22 - מקורי6,183.00לאיונדאי באיון ש' - 22פנס ראשי ימין

BABE51041J17 - 4/5פנס ראשי שמאלD 13-18 'מקורי6,824.53לאמאזדה 3 ש

8301D06618 - פנס ראשי ימין הלוגן

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי5,263.00כן21

265900021R11 - מקורי592.96לארנו מאסטר ש' 09-22פנס אור בלימה

92207G610017-20 (במגן) 'פנס איתות שמ' קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי801.2לא

260100506RV 17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי2,205.93לארנו גרנד קופה

8337A14318 - 'פנס ערפל אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,754.00כן21

מקורי494.57כןטויוטה אוריס ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין -819100226015

265550151R16-18 מקורי795.28לארנו קדג'אר 16-20פנס אחורי שמ' פנ' לד

KB8M51150G17 - 'ש' 17-22פנס אחורי ימ CX-5 מקורי693.44לאמאזדה

KB8M51160G17 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ CX-5 מקורי693.44כןמאזדה

מקורי140.61לאפורד פיאסטה ש' 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין-155273013

812100D11015-19 מקורי1,410.16לאטויוטה היילקס ש' 15-21פנס ערפל ימין קדמי

815600K27115 - 'מקורי1,298.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21פנס אחורי שמ



DA6A5135Y5D 15-19  4פנס ערפל ימין אחוריD/5D 15-21 'מקורי419.93כןמאזדה 2 ש

815510H11015-17 מקורי592.31לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס אחורי ימין

811700H13115-17 מקורי1,034.23לאטויוטה אייגו ש' 15-21פנס ראשי שמאל

92101G500016-18 מקורי4,237.20לאקאיה נירו 16-23פנס ראשי שמאל

מקורי2,050.00לאפיאט 500X ש' 15-18פנס אחורי שמ' - 5193741415

92201G500016-18 מקורי1,731.50לאקאיה נירו 16-23פנס ערפל שמאל קדמי

DB4P51040H19 - ש' 17-21פנס ראשי שמאל לד CX-3 מקורי7,324.08לאמאזדה

92102J90002X4 18-20 מקורי5,943.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס ראשי ימין

KB8P51041H17 - ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד CX-5 מקורי3,377.16לאמאזדה

מקורי414.87לאב.מ.וו 500 ש' - 17מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 6314738876517

92102F250019 - מקורי4,273.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ראשי ימין

מקורי990.38כןפורד פיאסטה ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 187701013

מקורי1,196.83כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי שמאל חיצוני -815614220216

92402J900018-20 'מקורי1,521.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ

מקורי1,096.93כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פנס אחורי שמאל פנימי -815904203016

V7N5945094G13-מקורי500לאסיאט אלהמברה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנימי

92102S111019 - מקורי6,845.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ראשי ימין לד

4321068K1009LM09-11 מקורי389.3לאסוזוקי אלטו ש' 09-14חישוק לגלגל (גנט) 13" כסף

4520262R0017 - 'מקורי1,063.60כןסוזוקי איגניס ש' 17-21משולש למתלה קד' שמ

מקורי1,639.76כןטויוטה RAV-4 ש' - 19משולש למתלה קד' שמ' - 480694207019

מקורי605לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19משולש למתלה קד' שמ' - 480690241019

מקורי4,556.91כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 898280276117

52905B230014- (גנט) מקורי2,373.80לאקאיה סול ש' 14-18חישוק לגלגל

9965665550V 20 - (גנט) 4חישוק לגלגלD/5D 15-21 'מקורי2,241.64לאמאזדה 2 ש

4806902330SW 19 - '5משולש למתלה קד' שמD/SW 19 - 'מקורי595כןטויוטה קורולה ש

52910A283016 - (גנט) 5/סטיישן ש' 13-18חישוק לגלגלD מקורי2,943.90לאקאיה סיד

מקורי284.03כןסיטרואן C-4  ש' 11-18כאפה לצלחת נוי לגלגל  -54217011

52910D425016- (גנט) מקורי4,361.90כןקאיה אופטימה ש' 16-20חישוק לגלגל

9965A47080V 20 - (גנט) ש' - 20חישוק לגלגל CX-30 מקורי1,869.63כןמאזדה

9965437090

 PURE) "19" 22 - (גנט) חישוק לגלגל

(BLACK17-22 'ש CX-5 מקורי3,445.82לאמאזדה

52910S831021 - (גנט) מקורי6,411.00לאיונדאי פאליסייד - 21חישוק לגלגל

52910G630017-20  (גנט) חישוק לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,867.20כן

52910S181021 - (גנט) מקורי5,817.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21חישוק לגלגל

54500Q000021 - 'משולש למתלה קד' שמi20 - 21 מקורי1,146.00לאיונדאי

52960G610017 - צלחת נוי לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי397.3לא

52910J980021 - (גנט) מקורי5,309.00לאיונדאי קונה ש' - 18חישוק לגלגל

42611K0170(רגיל) מקורי747.41כןטויוטה יאריס ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) - 20

545001064R15 - 'מקורי825.12כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21משולש למתלה קד' ימ

מקורי696.11כןפיג'ו 5008 10-16חישוק לגלגל (גנט) -11 (ח)9805906580

4261A42140"18" 19 - (גנט) ש' - 19חישוק לגלגל RAV-4 מקורי4,308.59לאטויוטה

4250D53615- (גנט) מקורי2,622.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חישוק לגלגל

4252A060(ח) מקורי69כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20צלחת נוי לגלגל -15

52910F1210"17" 19 - (גנט) מקורי3,909.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל

מקורי1,825.00לאפיאט דובלו ש' 10-18חישוק לגלגל (ברזל) - 10 "16"51986279

54500AA10021 - 'מקורי1,111.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21משולש למתלה קד' שמ

4261133C80"18" 18 - (גנט) מקורי7,593.08כןטויוטה קאמרי ש' - 18חישוק לגלגל



D09H34300E15 - '4משולש למתלה קד' ימD/5D 15-21 'מקורי519.37לאמאזדה 2 ש

52960H6AA021 - מקורי355כןיונדאי אקסנט 19-22צלחת נוי לגלגל

426110H070(PULSE) 22 - (גנט) ש' - 22חישוק לגלגל X מקורי5,563.10כןטויוטה אייגו

5746A22020 - מקורי592לאמיצובישי טרייטון - 20ידית פתיחה לדלת תא מטען

5920A020(ח) מקורי1,358.00כןמיצובישי לנסר ש' 04-08מכסה תא מטען 04-08

V6R0827505E9B9GTI 14 - 5מנעול מכסה תא מטעןD 10-17 'מקורי435לאפולקסווגן פולו ש

90100W020P22 - מקורי8,495.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22דלת תא מטען

85770G2000T9Y16 - מקורי1,058.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20ריפוד פח אחורי

6700560L3018 - דלת תא מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי23,021.00כן21

962201C010(ח) מקורי119כןיונדאי גטס ש' 06-09אנטנה בסיס -06

9001A6FP1C

 ACENTA) 18 - דלת תא מטען

(PLUS15-23 'טרייל ש X מקורי20,804.60לאניסאן

5817A323XB 21 - מקורי5,974.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט ניקל למטען

מקורי12,984.24לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת תא מטען תחתון - 4100793193719

מקורי6,258.00לאפיאט טיפו ש' 16-18מכסה תא מטען -5209282016

67005026105D 19 - 5דלת תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי8,437.00כןטויוטה קורולה ש

PZ402E3470AB19 - 4ספוילר למכסה תא מטעןD 19 - 'מקורי1,538.89כןטויוטה קורולה ש

73700D750019 - מקורי4,596.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלת תא מטען

87210G500016 - מקורי2,957.50לאקאיה נירו 16-23ספוילר עליון לדלת תא מטען

81720C700015 - ידית פתיחה לדלת תא מטעןi20 15-20 מקורי277לאיונדאי

מקורי3,268.98כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מכסה תא מטען -11 (ח)95379788

V5K0827505C9B909- מקורי531לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מנעול דלת תא מטען

69350021005D 19 - 5מנעול מכסה תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי1,090.15לאטויוטה קורולה ש

812301R010V 11 - ש' 11-18מנעול מכסה תא מטען i25 מקורי389לאיונדאי אקסנט

7680242170C0

-E 19 - פס קישוט למטען תחתון

MOTION19 - 'ש RAV-4 מקורי1,288.00כןטויוטה

87311A220013 - 5/סטיישן ש' 13-18קישוט למטעןD מקורי192.8לאקאיה סיד

מקורי494.82לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מנעול מכסה תא מטען - 693504207016

905039428R18 - מקורי715.57לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מנעול מכסה תא מטען

81230J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19מנעול מכסה תא מטעןD מקורי623.8כןקאיה סיד

81780G400018 - בולם דלת תא מטען ימיןi30 - 18 מקורי83כןיונדאי

81800P200021 - מקורי407כןקאיה סורנטו ש' - 21מנעול מכסה תא מטען

5801B48817 - דלת תא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי3,993.00כן19

87311J7300V 19 - 5/סטיישן ש' - 19פס קישוט למטעןD מקורי1,085.60לאקאיה סיד

6433002G10C019 - 4מדף  אחוריD 19 - 'מקורי3,505.25כןטויוטה קורולה ש

מקורי3,352.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט ניקל למטען - 73552102908

68100TM8E00ZZ(ח) מקורי3,925.03כןהונדה אינסייט 09-14מכסה תא מטען 09-11

מקורי2,013.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ספוילר ימין לתא מטען - 760874205019

V7L6941699F(ח) מקורי564כןפולקסווגן טוארג ש' 04-09פנס ערפל קדמי שמאל -04

מקורי1,772.93לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס ראשי שמאל - 981729838017

מקורי1,529.42לאפג'ו 308 08-13(ח) פנס ראשי שמאל 162768248008-09

84401FL01018 - ש' - 18פנס איתות למראה שמאל XV מקורי390לאסובארו

V8V094510617 - ש' 12-19מחזיר אור במגן אחורי ימין A3 מקורי51לאאודי

מקורי1,974.15לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' - 6321740873418

6340G105- ש' 05-08מחזיר אור במגן אחורי ימין C-5 מקורי203.78כןסיטרואן



265592N285(ח) 4D 96-00 מקורי644.76כןניסאן אלמרה  ש'96-00פנס אחורי שמ' חיצוני

V8W5945092AA20 - 'ש' - 20פנס אחורי ימ A4 מקורי2,085.00לאאודי

260108921R11- 5פנס ראשי ימין מושחרD 11-13  מקורי1,013.75לארנו קליאו

8301D88222 - מקורי8,818.00לאמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס ראשי ימין

V6J3945096F3D 09 - 'מקורי1,527.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

265550028RCW 10- '3/5פנס אחורי שמ' פנD/CW 10-16 'מקורי523.58לארנו מגאן ש

מקורי9,997.04לאלקסוס NX ש' 15-23פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 816107809018

103431800EV 21 - ש' - 21פנס ראשי שמאל X מקורי5,217.95לאטסלה מודל

מקורי1,996.71כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ראשי שמאל תחתון - 981682518019

A177906110319 - ש' -19פנס ראשי שמאל A קלאס W177 מקורי21,965.00לאמרצדס

260106UN0C

 ACENTE) 21 - פנס ראשי ימין

(TECH21 - 'מקורי3,074.19לאניסאן קשקאי ש

V6F994510518 - מקורי94לאסיאט ארונה ש' - 18מחזיר אור במגן אחורי שמאל

92208G4000V 18 - פנס תאורת יום לד קדמי ימיןi30 - 18 מקורי1,138.50לאיונדאי

8330B33222 - 'מקורי3,361.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס אחורי ימ' פנ

265500037R5D 10- '3/5פנס אחורי ימ' פנD/CW 10-16 'מקורי654.91לארנו מגאן ש

מקורי3,157.06לאפיג'ו 2008 - 20פנס ראשי ימין - 983303618020

מקורי3,006.78לאפיג'ו 2008 - 20פנס ראשי שמאל - 983303638020

V5E9945106CW 13 - מקורי80כןסקודה אוקטביה 13-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי11,630.72לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס ראשי שמאל לד - 6311746613117

8351A16322 - מקורי1,039.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פנס איתות למראה שמאל

V575941702A16 - מקורי567כןסיאט אטקה ש' 16-21פנס ערפל קדמי ימין

811700F09009-11 מקורי1,300.00לאטויוטה וורסו 09-12פנס ראשי שמאל

V2E0945105A07 - מחזיר אור במגן אחורי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 07-

מקורי62לא11

מקורי2,092.07לאאופל קורסה ש' 15-19פנס ראשי שמאל לד - 1338134315

מקורי4,884.17לאוולוו V-40 ש' 13-18פנס ראשי ימין - 3142012213

מקורי309לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22פנס ערפל אח' - 117210280022

8871042150V 19 - ש' - 19צינור מזגן RAV-4 מקורי2,559.84לאטויוטה

49500G200016 - מקורי2,739.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20ציריה מושלמת שמאל

99310F12001K19 - מקורי887.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן חניה ימין למגן אחורי

מקורי1,668.39כןטויוטה RAV-4 ש' - 19חיישן ABS קדמי ימין - 895424207019

V05E133366C18 - מקורי615לאסקודה קארוק 18-21צינור שמן

V04L965567A17 - מקורי1,595.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19משאבת מים

99110G610021 - חיישן רדאר קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי8,735.40לא

מקורי760.32לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור כניסת מים - 980420838009

54661G220016 - מקורי1,073.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20בולם קדמי ימין

25320BR00A12 - ש' 12-21מתג בלם אחורי  NV 200 מקורי176.78לאניסאן

מקורי530.51לאפיג'ו 3008 17-21סט צלחות בלם אחורי - 160958308017

V5F0825318A9B917 - מקורי950כןסיאט לאון ש' 12-19כונס אוויר עליון למגן קדמי

V03C103603TV 13 - מקורי1,225.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18אגן שמן

מקורי630כןטויוטה יאריס ש' 14-19משאבת מים - 161000975017

56820C170018 - מקורי380כןיונדאי סונטה ש' 18-19תפוח הגה שמאל

517200U00015 - מיסב קדמיi20 15-20 מקורי469לאיונדאי



מקורי508.44כןפיג'ו 3008 17-21סט רפידות לבלם אחורי - 160900098017

V5Q0907561N17 - מקורי4,937.00לאסיאט לאון ש' 12-19חיישן רדאר קדמי

V6C0905865(ח) מקורי275כןסקודה ראפיד ש' 13-18מתג הצתה - 13

15208AA16017 - מקורי99לאסובארו אימפרזה ש' 17-18מסנן שמן

מקורי1,135.86לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17סליל הצתה - 2518668711

2263000Q3K14 - מקורי255.43כןניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן טמפרטורה להזרקת דלק

485208Z21819 - 4בולם קדמי שמאלD 19 - 'מקורי1,302.78כןטויוטה קורולה ש

177010T2405D 19 - 5בית פילטר אווירD/SW 19 - 'מקורי242לאטויוטה קורולה ש

29135R200022 - מקורי895.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23כונס אוויר עליון

V5E0955966C17 - מקורי315כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מתיז מים לפנס ראשי ימין

מקורי99.99לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תותב מוט מייצב - 820027796015

56825G200016-18 מקורי360כןיונדאי איוניק ש' 16-20תפוח הגה קדמי ימין

87613FL00018 - ש' - 18תושבת רדאר ימין במגן אחורי XV מקורי333לאסובארו

45510024305D 19 - 5מסרק הגהD/SW 19 - 'מקורי8,598.03כןטויוטה קורולה ש

52750G600017 - נבה קדמי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,188.30לא

177050T29019 - 5כיסוי עליון לפילטר אווירD/SW 19 - 'מקורי438לאטויוטה קורולה ש

מקורי201.88כןטויוטה אוריס ש' 15-18תושבת בולם עליונה - 480440209015

מקורי43.17לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תושבת חיישן חניה אחורי - 893481202016

95720D3000ABP16 - מקורי735.2לאקאיה נירו 16-23חיישן חניה אחורי

V5Q0713128A17 - מקורי295כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מתג ידית הילוכים

45510F401017 - מסרק הגה

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,700.87לא22

V5Q0121049CB17 - מקורי734כןסקודה אוקטביה ש' 17-19צינור מים

51716J7AA020 - מקורי1,698.20לאקאיה אקס סיד - 20בית בולם קדמי ימין

28673G520016 - מקורי231כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור יציאה מצינור פליטה מרכזי

מקורי318.55כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18מיסב לחץ - 770010278115

V65483746220 - מקורי511לאסקודה קאמיק - 20מנגנון חלון קדמי ימין

מקורי360לאטויוטה RAV-4 ש' - 19צלחת בלם אחורי ימין = שמאל - 424314208019

מקורי1,370.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן חמצן קדמי - 392100313016

96400A960018 - מקורי12,156.70לאקאיה קרניבל ש' 15-20חיישן רדאר קדמי

מקורי1,478.44לאטויוטה RAV-4 ש' - 19אגן שמן מנוע - 121022501019

V6C0937089D15 - מקורי3,430.00לאסקודה פביה ש' 15-21יחידת בקרה

מקורי794.16לאטויוטה RAV-4 ש' - 19סליל הצתה - 909190227719

55310G520016 - מקורי884.8לאקאיה נירו 16-23בולם זעזועים אחורי

926000217R13 - מקורי1,695.13לארנו קפצ'ור ש'  13-22מדחס מזגן

מקורי82.22לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ידית למגבהה - 898153999012

מקורי1,073.02לאאופל קורסה ש' 15-19חיישן מד כמות אויר - 2326234315

7179164R0000017 - קרוסאובר 17-21כיסוי רדאר SX4 מקורי157.4כןסוזוקי

מקורי987.61לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון חלון קדמי ימין - 698014207019

מקורי2,693.34לאטויוטה RAV-4 ש' - 19סליל כרית אוויר - 843081202019

V6C040762115 - מקורי1,489.00כןסקודה פביה ש' 15-21נבה קדמית

56540H800019 - מקורי377כןיונדאי אקסנט 19-22זרוע הגה שמאל

56825J700018 - מקורי246לאיונדאי קונה ש' - 18תפוח הגה ימין

1712081PP017 - מקורי2,303.60לאסוזוקי איגניס ש' 17-21מנוע מאוורר

123050T15013 - מקורי724כןטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת מנוע

28113C700019 - מקורי144כןיונדאי אקסנט 19-22פילטר אוויר



91920H520019 - אחורי שמאל ABS מקורי259כןיונדאי אקסנט 19-22חיישן

V03N115562B17 - מקורי115לאסקודה קודיאק ש' 17-22מסנן שמן

402069741R18 - מקורי662.58לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23סט צלחות בלם קדמיות

56820G800019 - 'מקורי415לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20תפוח הגה קד' שמ

מקורי955.67כןפיג'ו 5008 17-21חיישן חניה אחורי - 980021068017

V03N906081D20 - מקורי212כןסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן טמפרטורה

04152YZZA608 - מקורי89לאטויוטה קורולה ש' 08-10מסנן שמן

מקורי320.7לאשברולט ספארק 15-18חיישן מהירות קדמי שמאל - 9593722015

V05L115389Q20 - מקורי2,375.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מסנן שמן

044650F01219 - 4רפידות בלם קדמיD 19 - 'מקורי444לאטויוטה קורולה ש

מקורי177.58כןסיטרואן ברלינגו - 19מסנן אוויר - 981390888019

91920F1000(ח) אחורי שמאל - 16 ABS מקורי318.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן

V5Q0907461A13 - מקורי387לאסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת לחיישן רדאר

V5E082053617 -  מקורי7כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תומך פנימי לחיישן רדאר

281132S00010 - מסנן אווירIX35 10-15 מקורי193לאיונדאי

8934812170C217 - תושבת חיישן אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי148.88לא22

תפוח משולש שמאל - 433403946599

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 99-

מקורי608.6לא02

977011R10011 - ש' 11-18מדחס מזגן i25 מקורי2,971.00לאיונדאי אקסנט

V3V0955970F15 - מקורי91לאסקודה סופרב ש' 15-22צינור מים למתזים

4504609A2020 - 'מקורי650.07לאטויוטה יאריס ש' - 20תפוח הגה קד' ימ

מקורי1,080.17כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18צינור אוויר לטורבו - 981190998016

4020600Q1E20 - מקורי696.14כןניסאן מיקרה - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

V06L115401J15 - מקורי251כןסקודה סופרב ש' 15-22בית פילטר שמן

28113L510020 - מקורי206לאיונדאי סונטה ש' - 20פילטר אוויר

04465K0010

ערכת רפידות בלם קדמי - 20 

(HYBRID)20 - 'מקורי388לאטויוטה יאריס ש

04466K000020 - מקורי437לאטויוטה יאריס ש' - 20ערכת רפידות בלם אחורי

112381035R15 - מקורי423.03כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת מנוע

4605B98718 - רפידות בלם אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי502כן21

58101L1A0220 - מקורי601לאיונדאי סונטה ש' - 20ערכת רפידות בלם קדמי

מקורי130לאטויוטה יאריס ש' 14-19רצועת מנוע - 909160275114

V04C129656L19 - מקורי330לאסקודה סקאלה - 19סעפת לפילטר אוויר

V657919485B

תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי 

מקורי50לאסקודה סקאלה - 19שמאל - 19

מקורי230.87לאשברולט סילברדו 13-19תושבת חיישן חניה אחורי - 2327681215

432120D23014 - מקורי1,270.05לאטויוטה יאריס ש' 14-19בית מיסב קדמי שמאל

93490K311020 - ש' - 20סליל כרית אוויר i10 מקורי487כןיונדאי

V2Q0937089A13 - מקורי4,936.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18יחידת בקרה

מקורי102לאיונדאי איוניק ש' 16-20מסנן שמן - 263003550416

4422A07615 - מקורי497לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20זרוע הגה ימין = שמאל

V8W0133843E16 - ש' 16-19פילטר אוויר A4 מקורי195כןאודי

V6F090710118 - מקורי70כןסיאט ארונה ש' - 18אוחז רדאר בסורג קדמי

V3V0919486B

תושבת לחיישן חנייה קדמי פנימי ימין - 

מקורי123כןסקודה סופרב ש' 1515-22

82481D701015 - מקורי1,050.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון חלון קדמי ימין

V3V0919485C15 - מקורי146כןסקודה סופרב ש' 15-22תושבת לחיישן קדמי חיצוני שמאל

מסנן שמן - 262500330017

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי169.8כן



V5F09072259B912 - מקורי32כןסיאט לאון ש' 12-19מסגרת לחיישן רדאר קדמי

93490D321015 - מקורי975לאיונדאי טוסון ש' 15-20סליל כרית אוויר

8917002N8019 - 4מחשב כריות אווירD 19 - 'מקורי7,810.83לאטויוטה קורולה ש

V3V0837461A15 - מקורי1,049.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון חלון קדמי שמאל

28113G600017-20 פילטר אוויר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי69.4כן

BCKA332514D 19 - 4/5צלחת בלם קדמי ימין = שמאלD -19 'מקורי357.53לאמאזדה 3 ש

V2Q0413031AN17 - 'מקורי1,100.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22בולם זעזועים קד' ימ' = שמ

95720C8800PSW19 - חיישן חניה אחוריi20 15-20 מקורי955לאיונדאי

55270H310019 - מקורי922לאיונדאי טוסון ש' 15-20מוט מקשר אחורי שמאלי

485216564R17 - 4 ש' 17-23סט זרוע הגהD מקורי552.15לארנו גרנד קופה

99310S1600W3A21 - מקורי1,048.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21חיישן מרחק קדמי

PE5R1811012 - ש' 12-16מצת CX-5 מקורי102.79לאמאזדה

מקורי317.17כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור גומי שמאל לרדיאטור - 967699498013

2373100Q0M14 - מקורי372.77כןניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן גל זיזים

8870302C4013 - מקורי1,544.14לאטויוטה קורולה ש' 13-18צינור מזגן

מקורי1,229.00כןפיאט 3D 08-20 500חיישן חניה אחורי - 7177501515

מקורי1,098.42לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20חיישן חום לממיר פליטה - 898206094012

95821D700219 - מקורי5,809.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20יחידת בקרה לזיהוי שטח מת ימין

934901J10009 - סליל כרית אווירi20 09-12 מקורי368לאיונדאי

8917309A2015 - מקורי371.82כןטויוטה אוריס ש' 15-18חיישן כרית אוויר

95670D300015 - קדמי שמאל ABS מקורי1,158.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן

28113C800021 - פילטר אווירi20 - 21 מקורי215לאיונדאי

144604BE2C18 - טרייל ש' 15-23צינור אינטרקולר X מקורי1,070.99לאניסאן

מקורי774לאיונדאי i20 15-20חיישן חמצן קדמי - 392100410015

97775K706020 - ש' - 20צינור מזגן i10 מקורי2,992.00לאיונדאי

91920D301015 - אחורי שמאל ABS מקורי483כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן

260567357R17 - 4 ש' 17-23מנוע כיוון לפנס ראשי שמאלD מקורי285.81לארנו גרנד קופה

95720C8710X5B19 - חיישן חניה אחוריi20 15-20 מקורי273לאיונדאי

8216WE19 - מקורי3,852.39לאסיטרואן ברלינגו - 19כרית אוויר שמאל

5713A34315 - מקורי1,035.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מנגנון חלון קד שמאל

284389618R

חיישן חניה קדמי = אחורי ימין = שמאל 

מקורי1,606.85לארנו גרנד קופה 4D ש' 17-23- 17

V5G0907225C9B9

מסגרת בקרת שיוט (חיישן התנגשות) - 

מקורי43כןסקודה ראפיד ש' 1713-18

51716C850019 - בית בולם קדמי ימיןi20 15-20 מקורי971לאיונדאי

58302Q0A3021 - ערכת רפידות בלם אחוריi20 - 21 מקורי749לאיונדאי

112104ED0D14 - מקורי1,803.34כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת מנוע עליונה ימין

95655J9200AEB - 18 מקורי3,976.00לאיונדאי קונה ש' - 18חיישן

31150D700015 - מקורי4,699.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מיכל דלק

99240K200020 - מקורי3,860.00לאיונדאי וניו - 20מצלמת רברס

25380BY10021 - מקורי3,258.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מאוורר מנוע

1200A50714 - מקורי1,296.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22אגן שמן מנוע

1520900Q0G14 - מקורי125.59כןניסאן קשקאי ש' 14-20מסנן שמן

212009132R17 - 4 ש' 17-23טרמוסטט למערכת קירורD מקורי567.97לארנו גרנד קופה

163610T18019 - 4מאוורר מנוע שמאלD 19 - 'מקורי914.4כןטויוטה קורולה ש

56820AA00021 - 'מקורי382לאיונדאי אלנטרה ש' - 21תפוח הגה קד' שמ

58101AAA0021 - מקורי453לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ערכת רפידות בלם קדמי

21810Q000021 - תושבת מנועi20 - 21 מקורי824לאיונדאי

99310AA100YP521 - מקורי618לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן מרחק אחורי



4422A09817 - זרוע הגה

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי468כן19

V5Q0615601C17 - מקורי315כןסקודה אוקטביה ש' 17-19צלחת בלם אחורי

מקורי85.16לאטויוטה קורולה ש' 13-18בורג לגלגל ספייר - 519310204013

59795BY40021 - קדמי שמאל ABS מקורי893לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן

58940N900021 - קדמי ימין ABS מקורי385לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישן

59796L700020 - אחורי ימין ABS מקורי8,692.00לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן

58930L500020 - קדמי שמאל ABS מקורי874לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן

משאבת מים - 251000301017

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי437.1לא

PE051858Z13 - 4/5תושבת מחשבD 13-18 'מקורי50.05כןמאזדה 3 ש

985107896R17 - 4 ש' 17-23מחשב כרית אווירD מקורי2,534.98לארנו גרנד קופה

95720D3000TMY19 - מקורי661כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן חניה אחורי

99150BY02021 - מקורי130לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן רדאר ימין במגן אחורי

PE6D4010017 - ש' 17-22דוד אחורי CX-5 מקורי4,317.27לאמאזדה

מקורי393.88כןפיג'ו 3008 17-21מוט קישור - 983154708017

1822A10418 - מצת

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי209לא21

5813A07915 - מקורי1,841.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן שמאל מנעול דלת תא מטען

545011Y21011-14 '5משולש למתלה קד' ימD 11-16 מקורי351.2לאקאיה פיקנטו

4250D744"18" 15 - (גנט) מקורי3,603.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חישוק לגלגל

54500K200020 - 'מקורי1,537.00לאיונדאי וניו - 20משולש למתלה קד' שמ

V80A601025AC"21" 17 - (גנט) ש' 17-22חישוק לגלגל Q5 מקורי15,717.00לאאודי

545002H000(ח) 5משולש קד' שמאל -07D 07-12 'ש i30 מקורי590כןיונדאי

מקורי175.52כןטויוטה אוונסיס 09-14כאפה לגלגל (ח)4260302150

5401P4(ח) מקורי664.02לאסיטרואן סי אליזה ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) -13

8983894321(  LSE) 21 - 'מקורי3,216.52לאאיסוזו די. מקס ש' - 21משולש למתלה קד' שמ

V6R0423804A(ח) מקורי722כןסקודה ראפיד ש' 13-18תפוח+מוט הגה קד' ימ' -13

28111FG00015 (גנט) ש' 08-13חישוק לגלגל B3 מקורי1,164.00כןסובארו

מקורי9,987.08לאב.מ.וו 700 ש' 09-22חישוק לגלגל (גנט) - 16 "19"36117850579

מקורי264כןפיאט 500X ש' 15-18כאפה לגלגל -15 (ח)735626312

B00069328012- מקורי279.39לאפיג'ו 107 ש' 08-14צלחת נוי לגלגל

V575601025M8Z819 - (גנט) מקורי3,145.00כןסיאט אטקה ש' 16-21חישוק לגלגל

98136143VV(ברלינגו) מקורי221.57כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צלחת נוי לגלגל - 15

403151KK0B10- מקורי422.82לאניסאן ג'וק 10-14צלחת נוי לגלגל

מקורי161.14כןרנו קליאו  5D 13-19צלחת נוי לגלגל ( 15) -13 (ח)8200447464

מקורי234.47לאשברולט טראקס ש' 13-16צלחת נוי לגלגל -959853813

403004433R(ח) 5D 13- (גנט) 3/5חישוק לגלגלD/CW 10-16 'מקורי971.75כןרנו מגאן ש

20202FL02018 - 'ש' - 18משולש למתלה קד' ימ XV מקורי2,562.00כןסובארו

V1K0601147GQLV06-11 מקורי269לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11צלחת נוי לגלגל

529601E400(ח) מקורי95כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16כאפה לצלחת נוי לגלגל -11

403150370R13- (16 ) 5צלחת נוי לגלגלD 13-19  מקורי194.47כןרנו קליאו

28111SG000"17" 13 - (גנט) מקורי1,384.00לאסובארו פורסטר 13-18חישוק לגלגל

מקורי77.72לארנו קנגו 09-18כאפה -820004389909

V5JA601147CZ3117 - מקורי115כןסקודה ראפיד ש' 13-18צלחת נוי לגלגל

V8X060116511- ש' 11-18כאפה לגלגל A1 מקורי215לאאודי

545014EA0B14 - 'מקורי1,559.59לאניסאן קשקאי ש' 14-20משולש למתלה קד' שמ

98138694TW17 - ש' 17-21צלחת נוי לגלגל C-3 מקורי319.5לאסיטרואן

YQ000655XY18 - (גנט) איירקרוס - 18חישוק לגלגל C3 מקורי3,042.71כןסיטרואן

D03006PA1A"17" 20 - (גנט) מקורי6,390.68לאניסאן ג'וק - 20חישוק לגלגל



כאפה לגלגל -11 (ח)1429118

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי55.01לא

B00099168014 - (גנט) ש' 14-18חישוק לגלגל C-1 מקורי605.97כןסיטרואן

V5E0601025H8Z8V 13 - (גנט) מקורי3,080.00כןסקודה אוקטביה 13-16חישוק לגלגל

28821VA01120 - מקורי272לאסובארו איבולטיס - 20צלחת נוי לגלגל

529103X05013- (גנט) מקורי691.2לאקאיה פורטה 13-18חישוק שחור לגלגל

28111SG020"18" 13 - (גנט) מקורי3,134.00לאסובארו פורסטר 13-18חישוק לגלגל

מקורי295כןטויוטה ספייס וורסו 11-16צלחת נוי לגלגל -426025245111

529101R000(ח) ש' 11-18חישוק לגלגל (גנט) שחור 11-13 i25 מקורי615כןיונדאי אקסנט

מקורי1,378.82כןפיג'ו 3008 17-21משולש למתלה קד' שמ' - 981686558017

V7F060102703C15 - (גנט) חישוק לגלגל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי747לא15-22

B00088008014 - ש' 14-18צלחת נוי לגלגל C-1 מקורי182.79כןסיטרואן

98084914TW15 - מקורי388.44כןפיג'ו 208 ש' 15-19צלחת נוי לגלגל

98096854XS17-20 (גנט) מקורי5,498.78כןפיג'ו 3008 17-21חישוק לגלגל

98136874XY"16" 17 - ש' 17-21צלחת נוי לגלגל C-3 מקורי506.53כןסיטרואן

4321062R60QC817 - (גנט) מקורי2,123.60כןסוזוקי איגניס ש' 17-21חישוק לגלגל

22162674D 20 - '4 ש' - 20משולש למתלה קד' שמD/5/SW מקורי787.1לאפורד פוקוס

52910A510012- חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי983לא/סטישין

52910F230016- (גנט מגנזיום) מקורי2,964.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18חישוק לגלגל

מקורי1,229.21כןרנו קנגו 09-18משולש למתלה קד' ימ' - 820058656709

52910B920014- ש' 14-19חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום i10 מקורי2,864.00כןיונדאי

V2Q0407151D19 - 'מקורי1,550.00כןסקודה סקאלה - 19משולש למתלה קד' שמ

54500G210016 - 'מקורי851כןיונדאי איוניק ש' 16-20משולש למתלה קד' שמ

V1SL6011471ZX13- מקורי239לאסיאט מיי ש' 13-18צלחת נוי לגלגל

52910D7210"17" 15 - (גנט) מקורי4,456.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

529102S700V 10 - (גנט) חישוק לגלגלIX35 10-15 מקורי3,862.00כןיונדאי

4250D03413- (גנט) חישוק לגלגל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי845לא16

V565601025A8Z8"17 18 - (גנט) מקורי2,249.00כןסקודה קארוק 18-21חישוק לגלגל

4252A07013- צלחת נוי לגלגל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי310כן16

52910F1400"19" 16-18 (גנט) מקורי2,799.90כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל

V658601025B"16" 20 - (גנט) מקורי2,376.00לאסקודה קאמיק - 20חישוק לגלגל

V8Y060102520 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD 20 - 'ש A3 מקורי5,579.00לאאודי

V6J0601147E1ZX15- מקורי218כןסיאט איביזה  ש' 09-16צלחת נוי לגלגל

545011J70012- 'משולש קד' תחתון ימi20 12-15 מקורי826לאיונדאי

V6R0407152F15 - 'מקורי925לאסקודה פביה ש' 15-21משולש למתלה קד' ימ

BBP337170A09- 4/5צלחת נוי לגלגלD 09-13 'מקורי204.32לאמאזדה 3 ש

V658601025J(ספורט) מקורי4,154.00לאסקודה סקאלה - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19

260105828R1.2 15-17 מקורי832.54כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23(ח) פנס ראשי ימין

92102T110021 - ש' - 21פנס ראשי ימין G80 מקורי17,166.00לאגנסיס

מקורי10,064.20לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22פנס ראשי ימין -705104360022

C8010076BAA21 - ש' - 21פנס ראשי ימין ET5 מקורי6,763.00לאסקייוול

92202S111019 - מקורי3,133.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ערפל קדמי ימין

מקורי804.58לאפיג'ו 2008 - 20פנס אחורי שמ' פנ' - 982595758020

V1SL945096K13 - 'מקורי625לאסיאט מיי ש' 13-18פנס אחורי ימ

V4M0941039C20 - ש' 15-21פנס ראשי שמאל Q7 מקורי18,200.00לאאודי

מקורי2,885.59לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס אחורי שמ' לד - 980724278014

V6J8945095CCW 13 - 'מקורי604לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ



V5E0941699F17- מקורי569כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס ערפל שמאל קדמי

63117383210V 15 - מקורי8,241.70לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ראשי ימין

A213906630821 - פנס ראשי שמאלE 16-22 קלאס W213 מקורי26,166.74לאמרצדס

815610F09209-11 מקורי1,381.36כןטויוטה וורסו 09-12פנס אחורי שמ' לד

87624F250019 - מקורי334כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס איתות למראה ימין

260601991R16 - מקורי2,165.92כןרנו קדג'אר 16-20פנס ראשי שמאל

V8R0941003AMV 13-16 ש' 09-16פנס ראשי שמאל Q5 מקורי3,251.00לאאודי

V5N0949102B(ח) מקורי211לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פנס איתות למראה ימין -11

39090647V 5D 15 -  'מקורי830.06לאאופל קורסה ש' 15-19פנס אחורי שמ

8330B27720 - 'ש' - 20פנס אחורי שמ ASX מקורי4,826.00לאמיצובישי

V5K0945105F09-מקורי96לאפולקסווגן גולף ש' 09-13מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V565945307B17 - מקורי1,239.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי פנימי שמאל

8301D15415 - מקורי5,771.00לאמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי ימין

260603YU5A17 - מקורי1,836.30לאניסאן סנטרה ש' 17-19פנס ראשי שמאל לד

92201A705013-15 מקורי1,316.10כןקאיה פורטה 13-18פנס ערפל קדמי שמאל

מקורי598.55כןסיטרואן ברלינגו - 19פנס ערפל ימין = שמאל קדמי - 967095528019

מקורי1,792.47כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי שמאל 8422624518-20

92406A700013-15מקורי431.5כןקאיה פורטה 13-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

260105680R

פנס ראשי ימין (מושחר)-10- 

3D,5D,CW3/5D/CW 10-16 'מקורי1,032.95לארנו מגאן ש

V5P0941704A18-20 מקורי692כןסיאט ארונה ש' - 18פנס ערפל קדמי ימין

V5NA941700Bמקורי655לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ערפל קדמי ימין - 17 מושחר

מקורי26,661.23לאב.מ.וו 400 ש' 14-22פנס ראשי ימין - 20 (קופה)63119851042

9808572580V 18 - מקורי1,892.53לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי ימין

V7N5945093G(ח) מקורי500לאסיאט אלהמברה ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנימי-13

92401S150021 - 'מקורי3,292.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי שמ

810250W02009-11 מקורי1,099.15לאטויוטה פריוס ש' 07-12פנס ערפל קדמי ימין

92404S150021 - 'מקורי2,042.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי ימ' פנ

92405S151021 - 'מקורי2,183.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס ערפל אח' שמ

מקורי470.16לאטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס איתות למראה שמאל - 817405205012

SU001A496417 - מקורי4,374.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פנס ראשי שמאל

92102C553018 - מקורי5,095.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס ראשי ימין

819100D04017 - מקורי325.44כןטויוטה יאריס ש' 14-19מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי4,396.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20פנס ראשי ימין  811454770116-18

מקורי5,398.26לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס אחורי שמ' - 6321734296317

811700DJ90V 17 - מקורי3,823.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל

92406C551018 - מקורי757.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי ימין

פנס אחורי ימ' פנ' (סטיישן) - 815810250013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי656.17כן15

923032D11003-05 (בכנף) L=R מקורי69לאיונדאי גטס ש' 03-05פנס צד קדמי

92405A920015-17 מקורי141.3לאקאיה קרניבל ש' 15-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V6J8945106A- (סטיישן) מקורי80כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

815800D62117 - 'מקורי1,427.13לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס אחורי ימ' פנ

מקורי265.6לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס צד קדמי ימין (בכנף) צהוב - 6313729834615

V6J1941033H12-14 מקורי1,560.00לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבופנס ראשי שמאל מושחר

87623H800018 - מקורי612.8לאקאיה סטוניק - 18פנס איתות למראה ימין

8114542842EXPERIENCE 19 - ש' - 19פנס ראשי ימין RAV-4 מקורי9,958.00לאטויוטה

מקורי370.8לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מחזיר אור במגן אחורי ימין - 705402110022

A217820027416 - מחזיר אור במגן אחורי ימיןE 16-22 קלאס W213 מקורי220.04לאמרצדס



V6J894509512- (סטיישן) 'מקורי604לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי שמ

מקורי1,341.70לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ערפל קדמי ימין - 6317729833215

מחזיר אור במגן אחורי ימין - 222820087415

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי322.39לא19

B3T594510708- 'מקורי619לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס אחורי שמ' פנ

92208A200016- 5/סטיישן ש' 13-18פנס תאורת יום ימיןD מקורי402.9לאקאיה סיד

92401C501215-17 מקורי1,969.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

מקורי1,337.34לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ערפל קדמי שמאל - 6317718219509

פנס אחורי שמ' - 222906690418

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי4,786.51לא19

V5E383946220 - מקורי302לאסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון חלון אחורי ימין

מקורי3,281.14לאפיג'ו 3008 17-21כרית אוויר דשבורד - 981043988017

241105468R09 - מקורי690.14לארנו קנגו 09-18צמה למש'/מצוף דלק

V2Q0407256AF18 - 5-בית בולם קדמי ימיןD 18 'מקורי1,513.00לאפולקסווגן פולו ש

V04L109243S(ח) מקורי515כןסקודה ראפיד ש' 13-18גלגלת רצועה - 13

82460C101018 - מקורי1,143.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנגנון חלון קדמי ימין

V5Q0513049HJ13 - מקורי464לאסקודה אוקטביה 13-16בולם זעזועים אחורי

V06K907386D15 - מקורי575לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן בסעפת יניקה

מקורי102לאיונדאי סונטה ש' 15-17מסנן שמן - 263003550315

83404J900018 - מקורי372לאיונדאי קונה ש' - 18מנגנון חלון אחורי ימין

מקורי650.07לאטויוטה פריוס ש' 16-20תפוח הגה ימין - 450464925516

4615A03708 - מקורי616לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12צלחת בלם אחורי

28533HV03A14 - מקורי141.25כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לחיישן חניה קדמי ימין

260556623R18 - מקורי769.92לארנו מגאן סטיישן - 18יחידת בקרה לפנס ראשי

V5Q0907686C17 - מקורי2,859.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19יחידת בקרה לרדאר קדמי

מקורי1,524.12לאטויוטה קורולה ש' 13-18נבה אחורית - 424500212113

V04C121064B19 - מקורי102לאסקודה סקאלה - 19צינור מים

044650K36015 - מקורי452לאטויוטה היילקס ש' 15-21רפידות בלם קדמי

מקורי1,014.36כןסיטרואן ברלינגו - 19מוט ימין לגשר ערסל מנוע - 983001928019

V7C0807726A18 - תושבת חיישן רדאר קדמי

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי347לא22

82450C801019 - מנגנון חלון קדמי שמאלi20 15-20 מקורי1,058.00לאיונדאי

8946512A4013 - מקורי1,686.77לאטויוטה קורולה ש' 13-18חיישן חמצן

82460C700019 - מנגנון חלון קדמי = אחורי ימיןi20 15-20 מקורי1,058.00לאיונדאי

93490C815019 - סליל כרית אווירi20 15-20 מקורי506לאיונדאי

מקורי84לאיונדאי i10 ש' 14-19מסנן שמן - 263000275117

83403B901014 - ש' 14-19מנגנון חלון אחורי שמאל i10 מקורי350לאיונדאי

מקורי924.29לאסיטרואן ברלינגו - 19מוט שמאל לגשר ערסל מנוע - 983001938019

56820G600017 - 'תפוח הגה קד' שמ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי284.3כן

84340F901017 - מתג אור בלם

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי284.95לא22

88703F403017 - צינור תחתון למזגן

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,500.64לא22

82471D701015 - מקורי1,062.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון חלון קדמי שמאל

מקורי858.42כןטויוטה קורולה ש' 13-18אנטנה למפתח - 899973007013

BCKA4370X 19 - קדמי ימין = שמאל ABS 4/5חיישןD -19 'מקורי119.52כןמאזדה 3 ש

92501D900016- מקורי321.5לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס לוח זיהוי אחורי

מקורי1,337.34לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס ערפל קדמי ימין - 6317718219609

92101A418013-מקורי4,106.30כןקאיה קארנס ש' 13-18פנס ראשי שמאל

92402A942015-17 'מקורי1,568.60כןקאיה קרניבל ש' 15-20פנס אחורי ימ



פנס ראשי שמאל - 246820536115

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי2,330.89לא19

68460763AA20 - מקורי596.1לאדודג' ראם - 20פנס איתות למראה שמאל

8360208C1018 - 'מקורי2,063.00לאסאנגיונג רקסטון - 18פנס אחורי ימ

AP114MA12- ש' 12-16פח אחורי פנימי CX-5 חליפי680.02לאמאזדה

AP179TO13 - 'ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד RAV-4 חליפי188.1כןטויוטה

AP212SU12 - 'ש' 12-17מיכל למתיז מים שמשה קד XV חליפי646.85כןסובארו

AP335MI14- חליפי986כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22קרטון לגלגל ספייר

AP6HO

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

חליפי643.09כןהונדה אקורד ש' 03-08המנוע) 03-07

AP7HO08- 'חליפי501.22כןהונדה אקורד ש' 08-11מיכל למתיז מים שמשה קד

AP7VW5D 95-99 3/5פח אח' תחתוןD 95-99 'חליפי350כןפולקסווגן פולו ש

APL509CI14 - ש' 14-16פנס ראשי שמאל C-4 חליפי2,106.02לאסיטרואן פיקסו

98623G500016 - 'מקורי11.9לאקאיה נירו 16-23כיסוי מיכל למתיז מים שמשה קד

DB2M67483

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

154D/5D 15-21 'מקורי18.41לאמאזדה 2 ש

מקורי650.66לאשברולט טראוורס 17-23מיכל למתיז מים שמשה קד' - 1925639117

71560D7000(ח) מקורי1,152.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פח משקף אח' ימין - 15

BHN16889XA13- 4/5כיסוי פלסטיק לפח אחוריD 13-18 'מקורי211.13כןמאזדה 3 ש

DAYV7075Z5D 15- 4פח אחורי פנימיD/5D 15-21 'מקורי1,385.38כןמאזדה 2 ש

BCKA6748119 - '4/5מיכל למתיז מים שמשה קדD -19 'מקורי115.09כןמאזדה 3 ש

71550G200016 - מקורי756לאיונדאי איוניק ש' 16-20פח משקף אח' שמאל

3845055G00

 4D-05 'מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי223.2כןסוזוקי ליאנה ש' 5/4D 05-07(ח)

מקורי1,008.00כןפיאט 3D 08-20 500פח אחורי פנימי תחתון -08 (ח)51785882

7619152R005PK17 - מקורי388.6לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21ריפוד פח אחורי

289134CC1A

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי66.68כןניסאן X טרייל ש' 1515-23

מקורי519כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פח משקף אח' שמאל - 616980218019

6550052R1000017 - מקורי1,582.90כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פח אחורי

71575H600019 - מקורי478לאיונדאי אקסנט 19-22פח משקף אח' שמאל

מקורי185לאטויוטה קורולה ש' 08-10מיכל למתיז מים שמשה קד' 853151257008-11

64716B1010B0(ח) מקורי113.6כןדייהטסו סיריון ש' 06-11כיסוי נוי לפח אחורי 06-11

98620J9000V 18 - 'מקורי582לאיונדאי קונה ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

A156740130014-19 ש' 13-19דלת תא מטען GLA X156 מקורי10,752.00לאמרצדס

V8R0827023C09-16 ש' 09-16דלת תא מטען Q5 מקורי8,542.00לאאודי

מקורי20,201.93לאקאדילאק XT5 17-21דלת תא מטען - 8479558020

S6J4827024(ח) מקורי3,139.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16דלת תא מטען 09-14

מקורי8,908.38לאוולוו S60 ש' 19-21מכסה תא מטען - 3169021519

מקורי2,013.00כןטויוטה RAV-4 ש' - 19ספוילר שמאל לתא מטען - 760884205019

מקורי352לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ציר דלת תא מטען - 688104211019

87310S100019 - מקורי1,277.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למטען

6478002070C019 - 4ריפוד דלת מטעןD 19 - 'מקורי1,763.00כןטויוטה קורולה ש

V3T5827025D13- מקורי5,300.00כןסקודה סופרב ש' 13-15מכסה תא מטען

87380L501120 - מקורי3,040.00כןיונדאי סונטה ש' - 20פס קישוט למטען

81230G900120 - מקורי619כןיונדאי סונטה ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

A205750007514-18 מכסה תא מטען

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי7,491.35לא14-21

737002W52016 - מקורי2,233.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18דלת תא מטען

817804H01008 - בולם דלת תא מטען ימיןi800 08-21 מקורי385לאיונדאי



760850F90013 - מקורי2,201.80לאטויוטה וורסו 13-18ספוילר לדלת תא מטען

מקורי1,882.00לאפיאט 500X ש' 15-18ידית לדלת מטען - 73563539115

81061L100020 - מקורי492לאיונדאי סונטה ש' - 20גומי למכסה מטען

689600R02016 - ש' 13-18בולם לדלת תא מטען שמאל RAV-4 מקורי475.05לאטויוטה

689500R02016 - ש' 13-18בולם תא מטען RAV-4 מקורי471.76לאטויוטה

87390AA00021 - מקורי857כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פס קישוט למטען

7680142220A113-15 ש' 13-18פס קישוט למטען RAV-4 מקורי2,213.79לאטויוטה

817700X00108-14 ש' 08-14בולמים לדלת תא מטען i10 מקורי310כןיונדאי

מקורי178.33כןסיטרואן C-3 ש' 17-21ידית פתיחת דלת מטען - 982756038017

904019455R17 - מקורי287.64כןדאצ'יה לוגאן 17-18ציר שמאל למכסה תא מטען

V8V4827025D16 - ש' 12-19דלת תא מטען A3 מקורי7,554.00לאאודי

90830EY10A

גומי קדר דלת תא מטען -08 (7 

מקורי184.62כןניסאן קשקאי ש' 08-14מקומות) (ח)

V5E0827301A17 - מקורי298כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ציר שמאל לדלת תא מטען

     V2K0827025L05-10 (מתרוממת) מקורי9,708.00לאפולקסווגן קאדי ש' 05-10דלת תא מטען

74890TV0E00ZD12-קישוט לדלת תא מטען

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,431.83לא

670050R290(XLE) 19 - ש' - 19דלת תא מטען RAV-4 מקורי21,823.98לאטויוטה

V2E1827091H12 - דלת תא מטען שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי8,357.00לא22

V4KE827025B19 - מקורי18,097.00לאאודי אי-טרון - 19דלת תא מטען

MR444264(ח) מקורי581.31כןמיצובישי לנסר ש' 04-08ריפוד דופן תא מטען ימין -05

28811FJ00013- "15 מקורי540לאסובארו אימפרזה 13-16צלחת נוי לגלגל

5416K616 ש' 07-10צלחת נוי לגלגל C-4 מקורי246.65כןסיטרואן פיקסו

מקורי323.95לאאופל קורסה ש' 15-19צלחת נוי לגלגל - 1326518415

מקורי227.7כןטיוטה קורולה ש' 01-02צלחת נוי לגלגל (ח)4260212510

מקורי162.78כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18צלחת נוי לגלגל - 820075696115

מקורי175.15כןפורד פיאסטה ש' 09-12צלחת נוי לגלגל 09-10 (ח)1746251

9965D16560(ח) 4/5חישוק לגלגל 16 (גנט)  13-16D 13-18 'מקורי900.99כןמאזדה 3 ש

מקורי279.11כןסיטרואן C-3 ש' 10-16כאפה לגלגל -10 (ח)542121

מקורי62.12לאשברולט ספארק 11-15כאפה לגלגל -11 (17 ס"מ)94579127

529601E80007-11 (ללא כאפה) מקורי362לאיונדאי אקסנט ש' 07-11צלחת נוי לגלגל

C24337170(ח) 4צלחת נוי לגלגל 04-09D 04-09 'מקורי134.21כןמאזדה 3 ש

4321080J1009L(ח) 4/5חישוק לגלגל (גנט) פלדה -08D 08-14 'ש SX4  מקורי835כןסוזוקי

מקורי1,646.59כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17ידית הילוכים - 11 (ח)42474360

512010D09614 - מקורי2,993.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19גשר תחתון למנוע

16528JD20A(ח) מקורי843.99כןניסאן קשקאי ש' 08-14בית מסנן אוויר -08

PE0315980C13 - 4/5מותח רצועת מנועD 13-18 'מקורי933.68כןמאזדה 3 ש

מקורי2,952.04לאשברולט ספארק 15-18בית מסנן אוויר מושלם - 4249507715

4615A12920 - מקורי382לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי495כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מוט מייצב קדמי - 488204704019

V5G0857552DCUP417 - מקורי392כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סך שמש שמאל

V2Q0407621A18 - מקורי1,404.00כןסיאט ארונה ש' - 18נבה

58411S150019 - מקורי564לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

58101C8A0015 - רפידות בלם קדמיi20 15-20 מקורי430לאיונדאי

V05L103603P20 - (חלק עליון) מקורי1,481.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20אגן שמן מנוע

מקורי718.74כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תפוח הגה שמאל - 454604910519

58101J9A6018 - מקורי439לאיונדאי קונה ש' - 18ערכת רפידות בלם קדמי

V05L121011C20 - מקורי1,525.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20משאבת מים

392102B52018 - מקורי843לאיונדאי קונה ש' - 18חיישני חמצן

971294P00015 - כיסוי מסנן מזגןi20 15-20 מקורי114לאיונדאי



KD4767UC5A2Y19 - מקורי24.57כןמאזדה 6  ש' - 19מחזיק חיישן חניה אחורי

מקורי52לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגב שמשה קדמי ימין - 852121262019

319224H90008 - מסנן סולרi800 08-21 מקורי532לאיונדאי

סליל הצתה 909190227117-19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי756.35כן22

58101G2A1016 - מקורי465לאיונדאי איוניק ש' 16-20ערכת רפידות בלם קדמי

58302G2A4016 - מקורי380לאיונדאי איוניק ש' 16-20ערכת רפידות בלם אחורי

D106000Q1J20 - מקורי327.51כןניסאן מיקרה - 20ערכת רפידות בלם קדמי

מקורי1,036.00לאפיג'ו 3008 17-21סט תושבות לחיישני חניה קדמי - 161795708017

140552958R09 - 4צינור מים לממיר חוםD 09-15 'מקורי244.34לארנו פלואנס ש

V04E905110K12 - מקורי340לאסיאט לאון ש' 12-19סליל הצתה

V5E0837461B17 - מקורי652לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מנגנון חלון קדמי שמאל

מקורי232.26לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מסנן אוויר - 178012502019

V04C906054C19 - מקורי637לאסקודה סקאלה - 19חיישן לחץ סולר

V1Z095598513 - מקורי104כןסקודה אוקטביה 13-16עין למתיז מים שמאל

51715D700015 - (יד סרן) מקורי1,909.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20בית נאבה קדמי שמאל

מקורי609לאיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18משאבת מים - 251000301114

89170K008020 - מקורי7,439.05כןטויוטה יאריס ש' - 20חיישן כרית אוויר

מקורי55.62לאשברולט ספארק - 19תושבת תחתונה לרדיאטור - 9524515119

V5Q0501541C17 - מקורי252כןסיאט איביזה  ש' 17-22בוקסה לסרן אחורי

מקורי521.79לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תפוח תחתון ימין = שמאל - 433304922519

V1K0122291CL17 - מקורי156לאסקודה קודיאק ש' 17-22חיבור מהיר לצינור מים תחתון

מקורי480.5כןסיטרואן ברלינגו - 19מפרק תושבת אחורית - 18094419

8260A54714 - מקורי577לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22משאבה חשמלית למיכל מתיז מים

E62104EA3C14 - מקורי787.69כןניסאן קשקאי ש' 14-20בולם זעזועים אחורי

מקורי228כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת לחיישן מרחק אחורי ימין - 893484219019

5Q0412249E12 - ש' 12-19מיסב A3 מקורי126לאאודי

V6R1907511A10 - 5מנוע חימוםD 10-17 'מקורי680כןפולקסווגן פולו ש

98672C500015 - מקורי688.4לאקאיה סורנטו ש' 15-20מתיז מים ימין במגן קדמי

4605A87917 - ש' 17-19רפידות בלם קדמי ASX מקורי486לאמיצובישי

V5M0955985C9B918 - מקורי277כןסקודה קארוק 18-21מתז מים לשמשה קדמית

V5Q0513049HP16 - מקורי600כןסיאט אטקה ש' 16-21בולם זעזועים אחורי ימין = שמאל

28110D3100(ח) מקורי529.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בית פילטר אוויר - 19

1444TT10 - מקורי196.96לאפיג'ו 5008 10-16פילטר אוויר

97775F185016 - מקורי3,206.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21צינור מזגן

4605C31221 - מקורי693לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ערכת רפידות בלם קדמי

מקורי647.52כןפיג'ו 301 ש' 13-18צינור מזגן - 981155128013

V575919486C16 - מקורי162כןסיאט אטקה ש' 16-21תושבת חיישן חניה אחורי ימין

מקורי168.53כןרנו קנגו 09-18מתג חש' לבלם - 820016823809

V2Q0907561E17 - מקורי4,841.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22חיישן רדאר קדמי

BHN166CM0C13 - 4/5מתג פיקוד מולטימדיהD 13-18 'מקורי1,259.56לאמאזדה 3 ש

8639A09215 - מקורי223לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תושבת לראדר

BCKE28700E19 - 4/5בולם אחורי ימיןD -19 'מקורי303.16לאמאזדה 3 ש

6Q0411314R(ח) מקורי37כןסקודה ראפיד ש' 13-18גומיה למייצב - 13

25380J780020 - מקורי3,707.50כןקאיה אקס סיד - 20מאוורר מנוע

310320891R13 - 5מחשב גירD 13-19  מקורי3,099.65לארנו קליאו

21810J710020 - מקורי820.9לאקאיה אקס סיד - 20תושבת מנוע

V5Q042381017 - מקורי277לאסקודה קודיאק ש' 17-22מוט קישור

מקורי691כןיונדאי i20 15-20חיישן חמצן - 392100305015

59810F230016 - קדמי שמאל ABS מקורי1,078.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18חיישן

1505A91920 - (אבק) מקורי609לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מיכל אויר

407705ZH1A13 - מקורי683.96כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19חיישן לחץ אוויר בגלגל



מקורי450.24לאפיג'ו 3008 17-21מיכל אויר (אבק) - 968901418017

260551225R17 - 4 ש' 17-23יחידת בקרה לפנס ראשיD מקורי769.92לארנו גרנד קופה

V8R0133843K08 - ש' 08-15פילטר אוויר A4 מקורי184לאאודי

284384CL8A15 - טרייל ש' 15-23חיישן מרחק אחורי X מקורי449.78לאניסאן

V3V0919486C15 - מקורי139כןסקודה סופרב ש' 15-22תושבת לחיישן קדמי חיצוני ימין

V3V083946215- מקורי962לאסקודה סופרב ש' 15-22מנגנון חלון אחורי ימין

517501J00011 - ש' 11-18נבה קדמי i25 מקורי517לאיונדאי אקסנט

174300T75017 - דוד אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,553.53לא22

מקורי792.92כןפיג'ו 301 ש' 13-18חיישן טמפרטורה - 13 (ח)9673006380

V3Q0959354A12 - מקורי1,042.00לאסיאט לאון ש' 12-19חיישן כרית אוויר

V1J0412331C13 - מקורי268כןסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת בולם זעזועים

25380P204021 - מקורי3,961.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21מאוורר מנוע

58101P2A8021 - מקורי648לאיונדאי סנטה פה ש' - 21ערכת רפידות בלם קדמי

58302K7A0020 - ש' - 20ערכת רפידות בלם אחורי i10 מקורי449לאיונדאי

68413712AA18 - מקורי2,412.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22תושבת מצבר

223653394R15 - מקורי488.51כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חיישן כמות אוויר

34160SC02018 - ש' - 18זרוע הגה XV מקורי252לאסובארו

91891G201016 - מקורי1,066.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20צמת חיווט חשמל בפגוש קדמי

91890G2060BWS - 16 מקורי427לאיונדאי איוניק ש' 16-20חויווט

99330K2000WAW20 - מקורי659לאיונדאי וניו - 20חיישן רוורס

568201R50111 - ש' 11-18תפוח הגה שמאל i25 מקורי367לאיונדאי אקסנט

58101N7A1021 - מקורי482לאיונדאי טוסון ש' - 21ערכת רפידות בלם קדמי

K1233224017 - ש' 17-22זרוע הגה CX-5 מקורי453.42כןמאזדה

400154EA0A14 - מקורי1,718.80כןניסאן קשקאי ש' 14-20יד סרן שמאל

28210N920021 - (אבק) מקורי626לאיונדאי טוסון ש' - 21מיכל אויר

55310G2BA019 - מקורי889כןיונדאי איוניק ש' 16-20בולם זעזועים אחורי

GBFT57K30A13 - מחשב כרית אוויר

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,856.02לא18

972A1S820020 - מקורי179לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן טמפרטורה

1122000Q0F14 - מקורי404.76כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת מנוע עליונה שמאל

58302AAA4021 - מקורי415לאיונדאי אלנטרה ש' - 21ערכת רפידות בלם אחורי

58930BY00021 - אחורי שמאל ABS מקורי351לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן

58950Q000021 - אחורי שמאל ABS חיישןi20 - 21 מקורי181לאיונדאי

99110BY00021 - מקורי5,859.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן רדאר קדמי

59796N905021 - אחורי ימין ABS מקורי752לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישן

99150G200016 - מקורי4,147.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן רדאר אחורי

59830G200016 - קדמי ימין ABS מקורי1,424.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן

93490N913021- מקורי928לאיונדאי טוסון ש' - 21סליל כרית אוויר

מקורי117.24לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18פקק מילוי שמן - 967547738016

K010M3HNAE13- מקורי2,292.25לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19דלת תא מטען

7680442010A0(ח) ש' 07-09קישוט תא מטען שמאל עליון 07-11 RAV-4 מקורי572.33כןטויוטה

V8V5827025F4D 2.0 14 - ש' 12-19מכסה תא מטען A3 מקורי9,355.00לאאודי

68100TF2E91ZZ11- דלת תא מטען

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי4,167.39לא14

H43008M1MM(ח) מקורי2,967.66כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07מכסה תא מטען 04-07

מקורי208.19כןשברולט ספארק 11-15גומי קדר דלת תא מטען95958566

מקורי3,629.73כןשברולט קרוז 08-20דלת תא מטען סטיישן -9538864813

מקורי5,481.40לאשברולט טראקס ש' 13-16דלת תא מטען -9542265713

מקורי1,251.07כןשברולט סילברדו 13-19פס קישוט למטען - 2276306215

68500TL0G40ZZ12- מקורי3,426.14לאהונדה אקורד ש' 12-15מכסה תא מטען



מקורי800לאשברולט קרוז 08-20דלת תא מטען -5D 13 (ח)95268891

מקורי38.36כןשברולט טראקס ש' 13-16כיסוי ריפוד בתא מטען - 9455212013

מקורי10,896.81לאשברולט סילברדו - 20דלת תא מטען - 8677158920

51981354(ABARTH) 15 - 3דלת תא מטעןD 08-20 500 מקורי6,580.00לאפיאט

מקורי9,742.02כןפג'ו 308 ש' 14-20מכסה תא מטען -14 (ח)1610669880

V5E0827505A13 - מקורי325כןסקודה אוקטביה 13-16מנעול מכסה תא מטען

91112FG104(ח) ש' 08-13קישוט ניקל מכסה תא מטען -08 B3 מקורי3,029.00כןסובארו

9119Z408 - מקורי114.31כןסיטרואן ג'אמפי 08-11פס קישוט לפתיחת דלת מטען ימין

848109946R(ח) מקורי91.34כןרנו לטיטיוד ש' 13-15פס קישוט למטען -13

74890T1VE0016- ש' 13-18פס קישוט ניקל לדלת תא מטען CR-V מקורי3,050.85כןהונדה

V6F9867769B6E818 - מקורי426לאסיאט ארונה ש' - 18מדף  אחורי

98138444XK17 - מקורי547.98כןפיג'ו 3008 17-21קישוט דלת תא מטען שמאל

מקורי10,145.08לאב.מ.וו X1 ש' 13-21דלת תא מטען - 4100735082615

8719F9

מנעול דלת תא מטען שמאל - 19 7 

מקורי392.58לאסיטרואן ברלינגו - 19מושבים

V6F0827705E9B921 - מקורי267לאסיאט איביזה  ש' 17-22גומי למכסה מטען

8.72E+07

מנעול דלת תא מטען ימין - 19 7 

מקורי392.58לאסיטרואן ברלינגו - 19מושבים

5808A09813- מקורי2,273.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מנעול מכסה תא מטען

905031335R16 - מקורי359.88כןרנו טווינגו ש' 16-18מנעול מכסה תא מטען

901001261R3D 13- 3/5מכסה תא מטעןD/CW 10-16 'מקורי4,678.93לארנו מגאן ש

V7E0853079B2ZZ15 - פס קישוט ניקל למטען

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי997לא15-22

74800TKR00320 - מקורי999.89כןהונדה ג'אז ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

V5JH94531113 - מקורי66כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי פנימי לפנס אחורי שמאל

מקורי354.5לאטויוטה קורולה ש' 08-10גומי מכסה תא מטען -644610211008

484710D14017 - מקורי267.08לאטויוטה יאריס ש' 14-19תושבת בולם קדמי

WHT007147A17 - אחורי ימין ABS מקורי526לאסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן

V657919486C19 - מקורי37לאסקודה סקאלה - 19תושבת לחיישן מרחק אחורי ימין

V657919485C - מקורי50לאסקודה סקאלה - 19תושבת לחיישן מרחק אחורי שמאל

113758313R15 - מקורי1,039.38לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21תושבת מנוע קדמית

4422A05215 - מקורי482כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20תפוח הגה ימין = שמאל

V657919486B

תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי ימין 

מקורי37לאסקודה סקאלה - 19- 19

82404K601020 - ש' - 20מנגנון חלון קדמי ימין i10 מקורי321לאיונדאי

V06L121012L17 - מקורי520כןסקודה אוקטביה ש' 17-19משאבת מים

123720T28013 - מקורי497לאטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת מנוע

82460F200019 - מקורי1,078.00לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מנגנון חלון קדמי ימין

LF8R188G1A(ח) מקורי538.27כןמאזדה 5 ש' 10-18חיישן חמצן - 10

מקורי7,101.75כןפיג'ו 3008 17-21גשר קדמי (ערסל מנוע) - 980881258017

V2Q0407256N17 - מקורי1,542.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22בית מיסב ימין

V5K0959126(ח) מקורי410לאסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן לחץ מעבה מזגן - 13

432101HA1A13 - מקורי321.85כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19מיסב אחורי

V1T0919133C9B910 - מקורי4כןפולקסווגן טוארג ש' 10-17אטם לחיישן חניה

זרוע מתלה אחורית - 487100209017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי815לא22

מקורי1,256.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18נבה קדמית - 435500202013

17801K0020(רגיל) מקורי159כןטויוטה יאריס ש' - 20פילטר אוויר - 20

90369W000214 - מקורי1,084.41לאטויוטה יאריס ש' 14-19מיסב קדמי

מקורי1,341.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18סליל כרית אוויר - 843080204013



V5E090769917 - מקורי33כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת לחיישן רדאר

82403J900018 - מקורי429לאיונדאי קונה ש' - 18מנגנון חלון קדמי שמאל

מקורי40.49כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19קליפס למגן למיכל דלק - 775123514019

97762G529016 - מקורי622כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור פריקה למזגן

392102ECC218 - מקורי713כןיונדאי סונטה ש' 18-19חיישן חמצן

99110G220020 - מקורי7,234.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן בלימה קדמי

56820F200019 - 'מקורי246לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20תפוח הגה קד' שמ

V5E383746120 - מקורי679לאסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון חלון קדמי שמאל

V5Q0505224D20 - מקורי925לאסקודה אוקטביה ש' - 20זרוע מייצב אח' ימין

V5E395598520 - מקורי122לאסקודה אוקטביה ש' - 20עין למתיז מים ימין = שמאל

82471G201016 - מקורי889כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון חלון דלת קדמי שמאל

08V31T7A600

סט פנסי ערפל קדמי ימין + שמאל 

מקורי3,510.10כןהונדה HRV ש' - 19(דגם קומפורט) - 19

V6F1941774A18-20 מקורי3,955.00לאסיאט ארונה ש' - 18פנס ראשי ימין

34156SNBG5109-11 '4(ח) פנס אחורי שמ' פנD 06-12 'מקורי1,104.51כןהונדה סיווק ש

26510EL000(ח) 4/5פנס לוח זיהוי אח' -08D 08-11 'מקורי95.87כןניסאן טידה ש

V81A941003ש' 17-22פנס ראשי שמאל 17-20 הלוגן Q2 מקורי2,266.00לאאודי

מקורי1,310.06לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס אחורי שמ' - 4259946117

265559118R14- מקורי410.5כןרנו קליאו סטיישן 14-18פנס אחורי שמאל פנימי

V3V5945308D18-19 'מקורי845כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ' פנ

V5G0945105CGTI 17 - מקורי96לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי727.75לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' פנ' 9683049912-16

34300T2AA0215 - ש' 15-18פנס איתות למראה ימין HRV מקורי557.14לאהונדה

924911H15010-11 (במגן) -'5/סטיישן ש' 10-12פנס ערפל אח' ימD מקורי1,174.30כןקאיה סיד

V5G0945093AGGTI 17 - 'מקורי1,134.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' פנ

33950SLEJ5115 - ש' 15-18פנס ערפל קדמי שמאל HRV מקורי1,488.82לאהונדה

מקורי1,226.55לאפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי שמ' - 983623128021

מקורי1,756.47כןפיג'ו 3008 17-21פנס אחורי ימ' פנ' - 983623138021

מקורי2,395.67לאב.מ.וו X1 ש' 13-21פנס ראשי ימין - 6311735743413

YQ0005298018-20 איירקרוס - 18פנס ראשי שמאל C3 מקורי1,914.16לאסיטרואן

924052T00012- מקורי127.6כןקאיה אופטימה ש' 12-15מחזיר אור במגן אחורי שמאל

1674017980V 17 - מקורי8,250.01לאפיג'ו 3008 17-21פנס ראשי ימין

מקורי11,419.30לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס ראשי שמאל - 811855385018

92101A703013-15 מקורי1,986.80כןקאיה פורטה 13-18פנס ראשי שמאל

42503032V 17 - ש' 17-20מחזיר אור במגן אחורי ימין X מקורי246.8לאאופל מוקה

V8Y094530720 - '4/5פנס אחורי שמ' פנD 20 - 'ש A3 מקורי1,729.00לאאודי

מקורי601.86כןשברולט קפטיבה ש' 07-10פנס ערפל קדמי ימין 07-10 (ח)96626980

33100TR0A51V 12 - 4פנס ראשי ימיןD 12-17 'מקורי5,549.27לאהונדה סיווק ש

מקורי386.65לאב.מ.וו 300 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי ימין -6314742044819

922021H07010- 5/סטיישן ש' 10-12פנס ערפל קדמי ימיןD מקורי220.3לאקאיה סיד

42503050V 17 - ש' 17-20פנס ערפל קדמי ימין X מקורי984.31לאאופל מוקה

מקורי405.67לאב.מ.וו 500 ש' - 17מחזיר אור במגן אחורי ימין 6314785157817-20

מקורי1,180.72כןסיטרואן C-4  ש' - 21פנס אחורי שמ' - 983110028021

92406L100020 - 'מקורי641כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס ערפל אח' ימ

מקורי823.67לאאופל מוקה X ש' 17-20פנס ערפל אח' ימ' - 2596181417

סט רפידות בלם אחורי 44661001017-19

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי300לא22

V5K0953569BC15 - מקורי2,704.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סליל כריות אוויר

מקורי774.26כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23חיישן טמפרטורה לאגזוז - 820092953317



מקורי471.74לאפיג'ו 208 ש' 15-19סט הגנה לציריה - 32933115

מקורי200.86כןפיג'ו 208 ש' 15-19זרוע קדמית שמאל - 50876915

מקורי335.8כןטויוטה קורולה ש' 13-18מכסה מיכל דלק - 773001202013

86968G200016 - מקורי926כןיונדאי איוניק ש' 16-20מפעיל כונס אוויר אקטיבי ימין

90915YZZJ313 - מקורי89כןטויוטה קורולה ש' 13-18מסנן שמן

95720D3000SWP16 - מקורי735.2כןקאיה אופטימה ש' 16-20חיישן חניה למגן אחורי

V5FA919486A

תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי 

מקורי99לאסיאט לאון ש' - 20שמאל - 20

383423VX0AV 14 - מקורי217.05לאניסאן קשקאי ש' 14-20מחזיר שמן

V2Q0907561G20 - מקורי3,891.00לאסיאט אטקה ש' 16-21חיישן רדאר קדמי

ZJ011892104 - 4חיישן נקישות מנועD 04-09 'מקורי286.82לאמאזדה 3 ש

28210G210016 - מקורי554כןיונדאי איוניק ש' 16-20פילטר אוויר

B45A4370XA13 - קדמי ימין ABS 4/5חיישןD 13-18 'מקורי326.16כןמאזדה 3 ש

1678168480V 17 - מקורי675.24לאפיג'ו 3008 17-21סט רפידות בלם קדמי

V5Q0129668F21 - מקורי76לאסיאט ארונה ש' - 18פילטר אוויר

96400G200016 - מקורי5,162.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן בקרת שיוט

DFR53211020 - ש' - 20מסרק הגה CX-30 מקורי1,303.70לאמאזדה

111105400R17 - 4 ש' 17-23אגן שמן מנועD מקורי3,086.73לארנו גרנד קופה

מתיז מים שמאל - 194575215

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי50.06לא19

17300SNA02312 - מיכל אוויר

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,016.94כן

מקורי1,014.65לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מנגנון לחלון דלת קדמית שמאל - 898160726012

284384CC5A15 - טרייל ש' 15-23חיישן מרחק אחורי שמאל X מקורי588.17לאניסאן

AT119TO19 - 4מכסה תא מטען ללא חור למצלמהD 19 - 'חליפי6,600.00כןטויוטה קורולה ש

AT146TO16- ש' 13-18קישוט לדלת תא מטען RAV-4 חליפי1,952.00כןטויוטה

817201Y01111 - 5ידית פתיחה לדלת תא מטעןD 11-16 מקורי283.4כןקאיה פיקנטו

87376F100016 - מקורי738לאקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת לפס קישוט למטען

87321A500013- גומי למכסה תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי395כן/סטישין

873702T120(ח) מקורי838.8כןקאיה אופטימה ש' 12-15פס קישוט למטען -12

מקורי136.63כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר שמאל לדלת מטען - 898180948017

קישוט סף מדרכה דלת תא מטען -521796008011

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי596לא13

905024EA1B17 - מקורי1,157.08לאניסאן קשקאי ש' 14-20מנעול מכסה תא מטען

402020009R17 - 4 ש' 17-23נאבה לגלגל קדמי שמאל = ימיןD מקורי1,173.87כןרנו גרנד קופה

V5WA69845120 - מקורי381לאסיאט לאון ש' - 20ערכת רפידות בלם אחורי

V3T591948513 - מקורי93כןסקודה אוקטביה 13-16תושבת לחיישן חניה אחורי

546188897R17 - 4 ש' 17-23מוט מקשר למוט מייצבD מקורי352.66כןרנו גרנד קופה

V2Q0121049C17 - מקורי589לאסיאט איביזה  ש' 17-22צינור מים תחתון

99310F1100CA19 - מקורי887.3כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן רוורס אחורי

GHT232280A13 - תפוח הגה ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי320.57כן18

V6F9971761M18 - מקורי528לאסיאט ארונה ש' - 18צמת חוטים למגן קדמי

V04E103170A(ח) מקורי2,740.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מחזיר שמן - 13

KDY13224X12 - ש' 12-16זרוע לתפוח הגה CX-5 מקורי231.03לאמאזדה

56825F200011 - 'ש' 11-15תפוח הגה קד' ימ i35 מקורי246כןיונדאי אלנטרה

GMC867UC119 - מקורי353.8לאמאזדה 6  ש' - 19חיישן מרחק אחורי

מקורי1,343.94לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22מיכל אבק מושלם - 2349738316

164000637R17 - 4 ש' 17-23מסנן סולרD מקורי498.63לארנו גרנד קופה

28795G210016 - מקורי192.6לאקאיה נירו 16-23מגן חום לאגזוז

מקורי2,550.53כןסיטרואן ברלינגו - 19מאוורר מנוע - 983293008019



130C11508R17 - 4 ש' 17-23סט רצועות טיימינגD מקורי792.01לארנו גרנד קופה

273002E60115 - מקורי485כןיונדאי סונטה ש' 15-17סליל הצתה

21810G200016 - מקורי1,162.10כןקאיה נירו 16-23תושבת מנוע

WHT00181215 - מקורי34כןסקודה סופרב ש' 15-22בורג לגלגל

B45A3438XA13 - 4/5מיסב החלקה בולם קדמיD 13-18 'מקורי119.81כןמאזדה 3 ש

FZ21199F317 - ש' 17-22מצנן שמן CX-5 מקורי711.44לאמאזדה

392102B21013 - 5/סטיישן ש' 13-18חיישן חמצןD מקורי962.1לאקאיה סיד

V5Q0907561H17 - מקורי5,770.00כןסיאט לאון ש' 12-19חיישן בקרת שיוט

V7H1819835C10 - מקורי323כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12כבל הפעלה

8934142060C013 - ש' 13-18חיישן חניה אחורי RAV-4 מקורי736כןטויוטה

117201HC1A13 - מקורי210.88כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19רצועה למנוע

119A07049R17 - 4 ש' 17-23סט רצועת טיימינג+משאבת מיםD מקורי1,273.58לארנו גרנד קופה

96400G500016-18 מקורי13,682.70כןקאיה נירו 16-23חיישן רדאר קדמי

V3V0905217WHS17 - מקורי200כןסקודה קודיאק ש' 17-22מתג התנעה

V04E103602B17 - מקורי1,139.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19אגן שמן

55310C800015 - בולם זעזועים אחוריi20 15-20 מקורי1,215.00כןיונדאי

2920A10320 - ש' - 20מצנן שמן ASX מקורי2,925.00לאמיצובישי

86967G200016 - מקורי923לאיונדאי איוניק ש' 16-20מפעיל כונס אוויר אקטיבי שמאל

8719H417 - מקורי327.31לאפיג'ו 3008 17-21מנעול מכסה תא מטען

692003K022(ח) מקורי3,172.00כןיונדאי סונטה ש' 06-09מכסה תא מטען 08-09

904016508R17 - 4 ש' 17-23ציר שמאל לדלת תא מטעןD מקורי1,882.77לארנו גרנד קופה

68100TLAR10ZZ22- ש' - 19דלת תא מטען CR-V מקורי9,132.88לאהונדה

901008875R20 - מקורי7,991.94כןרנו קליאו - 20דלת תא מטען

9001A10L6D

דלת תא מטען ללא חיישן פתיחה (דגם 

מקורי10,006.33כןניסאן X טרייל ש' 15-23רגיל) -15 (ח)

מקורי651.92לאפיג'ו 208 ש' 15-19פס קישוט למטען - 967384578015

מקורי4,845.65לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלת תא מטען 12-16 חד קבינה8981985390

1069547E0B21 - ש' - 21דלת תא מטען X מקורי3,675.00לאטסלה מודל

KD5362761B(ח) ש' 12-16גומי למכסה תא מטען -12 CX-5 מקורי404.56לאמאזדה

908104CE0A15- טרייל ש' 15-23קישוט עליון דלת תא מטען X מקורי1,567.71לאניסאן

737002V010(ח) מקורי5,346.81כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16דלת תא מטען -11

GHK150810C(ח) פס קישוט למטען -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי504.67כן18

91111AL000NN15- מקורי2,990.00לאסובארו אאוטבק ש' 15-20קישוט לדלת תא מטען

817201W22012- 5ידית דלת תא מטעןD 12-16 'מקורי182.2לאקאיה ריו ש

98029781XT12 - מקורי552.69כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ידית לדלת תא מטען שמאל

V65882702320 - מקורי5,926.00לאסקודה קאמיק - 20דלת תא מטען

6477142110A010-12 ש' 10-12בית כיסוי גלגל רזרווי RAV-4 מקורי2,350.00כןטויוטה

V57A827550B18 - מקורי394כןסקודה קארוק 18-21בולם תא מטען ימין = שמאל

57509FL0109P(ח) מקורי3,497.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18מכסה תא מטען - 17

68100TGGE01ZZ17 - 5דלת תא מטעןD 17-22 'מקורי8,532.77כןהונדה סיווק ש

YQ0013328018 - איירקרוס - 18דלת תא מטען C3 מקורי5,828.50כןסיטרואן

903727861R(ח) 5פס קישוט למטען - 13D 13-19  מקורי1,119.06לארנו קליאו

8200628449

כיסוי פלסטיק מעצור דלת תא מטען 

מקורי318.99כןרנו קנגו 09-18ימין= שמאל - 09 (ח)

737004H13108-09 דלת תא מטעןi800 08-21 מקורי6,072.35לאיונדאי

V658827705A20 - מקורי130לאסקודה קאמיק - 20גומי למכסה מטען

812303X01011- ש' 11-15מנעול מכסה תא מטען i35 מקורי450כןיונדאי אלנטרה

BHN962761A(ח) 5D 13 - 4/5גומי למכסה מטעןD 13-18 'מקורי339.46כןמאזדה 3 ש



901007547RV 17 - 4 ש' 17-23מכסה תא מטעןD מקורי10לארנו גרנד קופה

960324CE0A

פס קישוט למטען מעל פנס ימין - 18 

מקורי2,127.35כןניסאן X טרייל ש' 15-23(ח)

905024EA0A19 - מקורי1,157.08לארנו קדג'אר 16-20מנעול מכסה תא מטען

74890T5AA0118 - מקורי1,335.66כןהונדה ג'אז ש' 15-19פס קישוט למטען

V5E5827550LV 13 - מקורי497כןסקודה אוקטביה 13-16בולם דלת תא מטען

82481G201016 - מקורי998כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון חלון דלת קדמי ימין

V2Q1819021A19 - מקורי1,415.00לאסקודה סקאלה - 19מאוורר פנימי

מקורי153לאיונדאי i20 15-20מדיד שמן מנוע - 266110442019

מקורי304לאיונדאי i20 15-20אגן שמן מנוע - 215100440119

מקורי712.01לאטויוטה יאריס ש' 14-19משאבת מים161008001414-16

43512K003020 - מקורי322לאטויוטה יאריס ש' - 20צלחת בלם קדמית

V5WA407621A20 - מקורי1,525.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20נבה קדמית שמאל

מקורי203.01לאטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת גשר אורכי - 514250201013

V5WA413031AGV 20 - 'מקורי790לאסקודה אוקטביה ש' - 20בולם זעזועים קד

V5E3971095EC20 - מקורי439לאסקודה אוקטביה ש' - 20צמת חטים לחיישנים

164000797R(ח) 4 ש' 17-23בית מסנן סולר מושלם - 17D מקורי340.4לארנו גרנד קופה

V6V6919485B - מקורי47לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת לחיישן מרחק אחורי שמאל

8934133220A15D 19 - 5חיישן חניה אחוריD/SW 19 - 'מקורי773.75כןטויוטה קורולה ש

V5E383946120 - מקורי665לאסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון חלון אחורי שמאל

83471D700015 - מקורי911לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנגנון חלון אחורי שמאל

3885A03914 - מקורי646כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מיסב קדמי

89341F4020C117 - חיישן חניה קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי441לא22

מקורי379לאטויוטה קורולה ש' 13-18חיישן לחץ אוויר בגלגל - 426073007113

91208G208416 - מקורי8,040.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20צמת חטים למגן קדמי

56820C8900(ח) תפוח הגה ימין - 15i20 15-20 מקורי339כןיונדאי

מקורי3,095.37לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19פסנתר חלונות קדמי שמאל - 840400237019

8917002R5019 - 4מחשב כרית אווירD 19 - 'מקורי9,975.08לאטויוטה קורולה ש

96400G300018 - חיישן רדאר קדמיi30 - 18 מקורי5,067.00כןיונדאי

99310S150021 - מקורי1,048.00לאיונדאי סנטה פה ש' - 21חיישן מרחק אחורי

56820P200021 - 'מקורי419לאיונדאי סנטה פה ש' - 21תפוח הגה קד' שמ

58732G200016 - מקורי360לאיונדאי איוניק ש' 16-20צינור בלם קדמי ימין

485201340R17 - 4 ש' 17-23תפוח הגה ימיןD מקורי656.05לארנו גרנד קופה

V6C090586517 - מקורי267כןסיאט איביזה  ש' 17-22מתג הצתה

1807HC09 - מקורי841.43כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תושבת מנוע

86958G500016 - מקורי437.4לאקאיה נירו 16-23תריס חשמלי למגן קדמי

מקורי2,707.38כןטויוטה קורולה ש' 13-18סליל כרית אוויר - 843070212013

97250G2140MBI16 - מקורי5,246.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20לוח פיקוד לבקרת חימום

GHR45182X13 - מתיז מים ימין במגן קדמי

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי748.49כן18

28438W016P21 - מקורי1,846.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21חיישן חניה קדמי

952202S00010 - מקורי53.4כןקאיה ספורטג' ש' 10-12ממסר הפעלה

28452HV20A14 - מקורי1,651.13לאניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לחיישן מרחק מרכזי

V5FA919486 - מקורי103לאסיאט לאון ש' - 20תושבת לחיישן מרחק אחורי שמאל

V5FA919486B

תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי ימין 

מקורי103לאסיאט לאון ש' - 20- 20

V5Q0612041BB13 - מקורי1,002.00לאסקודה אוקטביה 13-16צינור בוסטר

מקורי1,199.00כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18סט מצמד - 161128478009



95655F100016 - מקורי7,504.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן רדאר קדמי

מקורי272לאטויוטה אוריס ש' 15-18צלחת בלם קדמית - 435124205015

מקורי246כןיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18מסנן שמן גיר - 14 (ח)4814802230

מקורי2,313.36לאפיג'ו 3008 17-21ציריה ימין - 981117648017

מקורי2,202.80לאפיג'ו 3008 17-21ציריה שמאל - 980877148017

4249J620 - מקורי383.62כןפיג'ו 2008 - 20צלחת בלם קדמית

210107852R17 - 4 ש' 17-23משאבת מיםD מקורי687.81לארנו גרנד קופה

מקורי306.68לאפיג'ו 3008 17-21כרית בולם קדמי - 981759248017

V04E121605M21 - מקורי115לאסיאט ארונה ש' - 18רצועה למשאבת מים

V1Z595598517 - מקורי120כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מתז שמשה אחורי

מקורי1,986.12לאשברולט אורלנדו ש' 12-18צינור לטורבו - 9527528112

07B45A28910B(ח) 4/5בולם אחורי ימין = שמאל - 13D 13-18 'מקורי474.7כןמאזדה 3 ש

V06K10348308 - מקורי237לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11אטם מכסה רצועת טיימינג

7179264R1017 - קרוסאובר 17-21כיסוי רדאר קדמי SX4 מקורי173.1לאסוזוקי

AT10HO17 - 5דלת תא מטעןD 17-22 'חליפי7,560.02לאהונדה סיווק ש

AT118TO19 - 4פס קישוט למטעןD 19 - 'חליפי1,557.92כןטויוטה קורולה ש

AT132MI

פס קישוט למטען (פנס לד + קישוט 

חליפי3,629.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15אפור+קישוט ניקל) -13

AT3HO4D 06-08 4מכסה תא מטעןD 06-12 'חליפי2,241.73כןהונדה סיווק ש

AT47KI17 - תושבת לוחית רישוי אחורית

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEחליפי894.97כן

689600W79013- מקורי798.57כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18בולם דלת תא מטען שמאל

BCY05261XA4D 19 - 4/5מכסה תא מטעןD -19 'מקורי2,221.18לאמאזדה 3 ש

768110F91013 - מקורי472לאטויוטה וורסו 13-18פס קישוט לדלת מטען

דלת תא מטען -08 (ח)96476670

שברולט אוואו "5" ש' 08-11 

5Dמקורי2,199.92כן

A213750340016-20 מכסה תא מטעןE 16-22 קלאס W213 מקורי10,355.62לאמרצדס

39128946SW 16 - מקורי7,809.16לאאופל אסטרה ש' 16-19דלת תא מטען

873211R00011- ש' 11-18גומי לתא מטען i25 מקורי446לאיונדאי אקסנט

81230H90214D 17 - 5מנעול מכסה תא מטעןD/4D 17-22 'מקורי259.5לאקאיה ריו ש

מקורי371.93כןפיג'ו 301 ש' 13-18מנעול מכסה תא מטען -13 (ח)9677220380

H4300EM1MA(ח) 4D 08- 4/5מכסה תא מטעןD 08-11 'מקורי1,281.61כןניסאן טידה ש

644011A700(ח) מקורי1,994.00כןטיוטה קורולה ש' 01-02מכסה תא מטען 98-02

737002P52013- מקורי4,267.00לאקאיה סורנטו ש' 13-15דלת תא מטען

908520001R09 - מקורי1,520.03כןרנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט למטען אחורי ימין

5817A255WA13- (לבן) מקורי4,227.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פס קישוט למטען

812303Z00013- מקורי281לאקאיה סורנטו ש' 13-15מנעול מכסה תא מטען

GHK528700D(ח) בולם זעזועים אחורי - 13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי536.63כן18

901008731R14 - מקורי13,618.55לארנו טראפיק ש' 14-22דלת תא מטען ימין

V657827705A(ספורט) מקורי90לאסקודה סקאלה - 19גומי למכסה מטען - 20

DN566889402(ח) 4כיסוי סטרייקר לתא מטען - 11D 10-14 'מקורי69.12כןמאזדה 2 ש

901004471R15 - מקורי5,514.22לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18דלת תא מטען ימין

81770A200013- 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18בולם דלת תא מטעןD מקורי320.2לאקאיה סיד

תושבת לוחית רישוי אחורית -751266009003

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי1,128.48כן08

V3V0827851B

בולם מכסה תא מטען ימין = שמאל - 

מקורי3,798.00כןסקודה סופרב ש' 1915-22

V5E6827705C20 - מקורי231כןסקודה אוקטביה ש' - 20גומי למכסה מטען

V5E38543275AP20 - מקורי41לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עמוד אחורי שמאל דלת מטען



812302V00011-מקורי391לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16מנעול מכסה תא מטען

737003W01010- מקורי4,048.00כןקאיה ספורטג' ש' 10-12דלת תא מטען

96780669ZD(ח) מקורי300.56כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט ימין למטען - 13

V6J8827024(ח) מקורי4,220.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16דלת תא מטען (סטיישן)-12

BHY36202XA5D 17 - 4/5דלת תא מטעןD 13-18 'מקורי3,450.36כןמאזדה 3 ש

73700B903014- ש' 14-19דלת תא מטען i10 מקורי4,795.00לאיונדאי

7680147070A0(ח) מקורי1,360.55כןטויוטה פריוס ש' 13-15פס קישוט למטען -13

7608547911A115- מקורי4,853.36כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18ספוילר עלדלת תא מטען

AW7HO06-10 4משולש קד' לגלגל שמאלD 06-12 'חליפי1,040.26כןהונדה סיווק ש

B60S34350G(ח) V 13 - '4/5משולש למתלה קד' שמD 13-18 'מקורי598.97כןמאזדה 3 ש

54501F200016 - 'מקורי874כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18משולש למתלה קד' ימ

52910F2200"16" 16 - (גנט) מקורי1,593.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18חישוק לגלגל

BCKE34350H4D 19 - '4/5משולש למתלה קד' שמD -19 'מקורי509.12לאמאזדה 3 ש

GHT232290A(ח) 4/5תפוח הגה שמ' - 13D 13-18 'מקורי333.39כןמאזדה 3 ש

52960H610019-20 מקורי355כןיונדאי אקסנט 19-22צלחת נוי לגלגל

42602B103008-09  מקורי270.7לאדייהטסו סיריון ש' 06-11צלחת נוי לגלגל

מקורי1,295.00לאפיאט 3D 08-20 500חישוק לגלגל (גנט) -5180439908

9965N06560"16" 19 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD -19 'מקורי2,561.75כןמאזדה 3 ש

9965615560V 15-19  (גנט) 4חישוק לגלגלD/5D 15-21 'מקורי2,455.12כןמאזדה 2 ש

מקורי2,076.72כןמאזדה 6  ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "17"9965167570

מקורי218כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19צלחת נוי לגלגל - 426020255119

54501K710020 - 'ש' - 20משולש למתלה קד' ימ i10 מקורי1,125.00כןיונדאי

מקורי435.72כןשברולט ספארק - 19צלחת נוי לגלגל - 19 "15"42647322

D0300JD18A(ח) מקורי3,159.16כןניסאן קשקאי ש' 08-14חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום -08

9965B570805D "18" 19 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD -19 'מקורי3,202.19לאמאזדה 3 ש

מקורי7,453.18כןטויוטה RAV-4 ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "17"4261142530

BDER34300AV 19 - '4/5משולש למתלה קד' ימD -19 'מקורי435.91לאמאזדה 3 ש

54501H600019 - 'מקורי741לאיונדאי אקסנט 19-22משולש למתלה קד' ימ

משולש למתלה קד' שמ' - 480691011017

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,496.50כן22

מקורי813כןפיאט 500X ש' 15-18צלחת נוי לגלגל - 73561354215

529600X10008- ש' 08-14צלחת נוי לגלגל i10 מקורי289לאיונדאי

54500J900018 - 'מקורי1,420.00לאיונדאי קונה ש' - 18משולש למתלה קד' שמ

מקורי352לאטויוטה פריוס ש' 07-12צלחת נוי לגלגל 426024711009-11

54501C850019 - 'משולש למתלה קד' ימi20 15-20 מקורי1,099.00כןיונדאי

52960G512016- מקורי1,046.20כןקאיה נירו 16-23צלחת נוי לגלגל

4261102R30"17" 19 - (גנט) 5חישוק לגלגלD/SW 19 - 'מקורי6,787.24כןטויוטה קורולה ש

52910H8400"15"  18-20(גנט) מקורי2,955.50לאקאיה סטוניק - 18חישוק לגלגל

426110H050"15" 15 - (גנט) מקורי5,237.17לאטויוטה אייגו ש' 15-21חישוק לגלגל

V4KE601025T19 - (גנט) מקורי12,072.00לאאודי אי-טרון - 19חישוק לגלגל

5416L8(ח) מקורי373.95כןסיטרואן ג'אמפי 08-11צלחת נוי לגלגל 09-11

403002053Rמקורי900.17לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21חישוק לגלגל (גנט) - 15 פלדה

מקורי153.48כןרנו לוגן 08-11כאפה 08-10 (ח)7700302762

426110F11009-11 (גנט) מקורי552לאטויוטה וורסו 09-12חישוק לגלגל

4261160D7018 - (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,801.67כן21

52910D7370"18" 19 - (גנט) מקורי5,917.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

52960A400013 - מקורי534.7לאקאיה קארנס ש' 13-18צלחת נוי לגלגל

54500C515015 - 'מקורי1,768.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20משולש למתלה קד' שמ



מקורי1,496.50לאטויוטה פריוס ש' 16-20משולש למתלה קד' ימ' - 480684706016

4013A50015- 'מקורי1,288.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20משולש למתלה קד' ימ

92405L100020 - 'מקורי641כןיונדאי סונטה ש' - 20פנס ערפל אח' שמ

מקורי1,140.93לאאופל קרוסלנד X - 18פנס ערפל קדמי ימין - 2286597518

92700L1000

פנס אור בלימה עליון דלת תא מטען - 

מקורי1,139.00כןיונדאי סונטה ש' - 2020

V65494910219 - מקורי88לאסקודה סקאלה - 19פנס איתות למראה ימין

87614A200013- 5/סטיישן ש' 13-18פנס איתות למראה שמאלD מקורי405.4כןקאיה סיד

V5JA941702A(ח) מקורי395כןסקודה ראפיד ש' 13-18פנס ערפל קדמי ימין מושחר 13-16

V82A94510519 - ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל A1 מקורי101לאאודי

מקורי850.17לאשברולט קפטיבה ש' 07-10פנס אחורי ימ' 9662699607-09

266056092R(ח) מקורי397.94לארנו טווינגו ש' 16-18פנס ערפל שמאל קדמי לד -16

34155T7AJ3119 - 'ש' - 19פנס אחורי שמ' פנ HRV מקורי1,827.79לאהונדה

V82A945094B19 - 'ש' - 19פנס אחורי ימ' פנ A1 מקורי1,798.00לאאודי

YQ0076738021 - 'איירקרוס - 18פנס אחורי שמ C3 מקורי1,638.80לאסיטרואן

V5FB941774(קופרה) מקורי6,220.00לאסיאט לאון ש' - 20פנס ראשי ימין - 21

V2GM945095B20 - 'מקורי1,065.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס אחורי שמ

מקורי2,254.91לאאופל קרוסלנד X - 18פנס ראשי שמאל - 1346796718

V566941015HV 17-20 מקורי4,362.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי שמאל

V8V494507616 - 'ש' 12-19פנס אחורי ימ' פנ A3 מקורי766לאאודי

39125832V 17 - 'מקורי1,613.85לאאופל אינסיגניה 17-18פנס אחורי ימ

265804720R5D 15 - '3/5פנס ערפל אח' ימD/CW 10-16 'מקורי286.91לארנו מגאן ש

6208L018 - מקורי2,626.80לאסיטרואן ג'אמפי - 18פנס ראשי שמאל

92402S160021 - 'מקורי2,975.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פנס אחורי ימ

922021Y10011-14( 2 מנורות) 5פנס ערפל קדמי ימיןD 11-16 מקורי1,141.50לאקאיה פיקנטו

V2GM94570120 - 'מקורי258כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס ערפל אח' שמ

מקורי304.55כןשברולט אפיקה ש' 07-09פנס אחורי שמ' פנ' 07-09 (ח)96434727

V575945208E(קופרה) מקורי1,098.00לאסיאט אטקה ש' 16-21פנס אחורי ימ' - 21

8117060C52(ח) ש' 09-14פנס ראשי שמאל 09-11 V8 מקורי2,238.12כןטויוטה לנד קרוזר

V81A94101221 - ש' 17-22פנס ראשי ימין Q2 מקורי5,814.00לאאודי

מקורי2,946.35לאב.מ.וו 500 ש' - 17פנס אחורי ימ' לד - 6321849381221

V5F0945097K21 - מקורי316לאסיאט איביזה  ש' 17-22פנס אור בלימה דלת תא מטען

V7C194100618 - פנס ראשי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי2,234.00לא22

V8W5945094G16 - 'ש' 16-19פנס אחורי ימ' פנ A4 מקורי2,098.00לאאודי

812200K02008-11 מקורי1,342.16כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי שמאל

V80A94507521 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ Q5 מקורי2,640.00לאאודי

28110Q030021 - בית פילטר אווירi20 - 21 מקורי581לאיונדאי

56825Q000021 - 'תפוח הגה קד' ימi20 - 21 מקורי388לאיונדאי

3921007PD121 - חיישני חמצןi20 - 21 מקורי1,032.00לאיונדאי

V3Q0959651A12 - מקורי1,217.00כןסיאט לאון ש' 12-19חיישן כרית אוויר

51716K700020 - ש' - 20בית בולם קדמי ימין i10 מקורי1,005.00לאיונדאי

251002B700(ח) מקורי604כןיונדאי טוסון ש' 15-20משאבת מים - 15

96395G200016 - מקורי641לאיונדאי איוניק ש' 16-20רמקול בקרה שמע מנוע

37510G220019 - מקורי17,832.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מכלול סוללה היברידית

מקורי48לאיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר שמן - 474523900015

4250C27514 - מקורי463לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22חיישן לחץ אוויר בגלגל

51715J900018 - מקורי1,670.00לאיונדאי קונה ש' - 18יד סרן קדמי שמאל



99150L1030

מערכת בקרה לבלימה אוט' אחורית 

מקורי4,147.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20ימין - 19

28110BY10021 - מקורי1,273.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21בית פילטר אוויר

55310G240016 - מקורי889כןיונדאי איוניק ש' 16-20בולם זעזועים אחורי

מקורי918.14כןפיג'ו 208 ש' 15-19משאבת ואקום - 982716648015

מקורי1,230.69כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18אגן שמן מנוע - 981397328009

215013845R17 - 4 ש' 17-23צינור כניסה לטרמוסטטD מקורי852.59לארנו גרנד קופה

167110T17019 - 4כונס למאוורר מנועD 19 - 'מקורי998כןטויוטה קורולה ש

46012SG00013 - מקורי285לאסובארו פורסטר 13-18צינור אוויר

58101D7A6019 - מקורי516לאיונדאי טוסון ש' 15-20ערכת רפידות בלם קדמי

99140BY00021 - מקורי4,547.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן רדאר שמאל במגן אחורי

62850B900014 - ש' 14-19תפס לגלגל רזרבי i10 מקורי97לאיונדאי

56500N7000-21 מקורי3,946.00לאיונדאי טוסון ש' - 21מסרק הגה

V05E907601D20 - (פליטה) מקורי651לאסיאט לאון ש' - 20חיישן גל זיזים

543206968R14 - מקורי301.09כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לבולם קדמי

מקורי508.96כןסיטרואן ברלינגו - 19סט רפידות בלם אחוריות - 163525498019

93530G20004X16 - מקורי108כןיונדאי איוניק ש' 16-20כפתור כיוון מראות

543258271R14 - (עגול) מקורי257.62כןניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לבולם קדמי

מקורי2,533.36כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18חיישן חמצן - 982112098009

5713A31713 - מנגנון חלון קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי635כן16

B55541HE8A13 - מקורי1,403.38כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19סליל כרית אוויר

255509263R13 - 5נגד למאוורר מנועD 13-19  מקורי914.95לארנו קליאו

1230A10520 - מקורי88לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מסנן שמן

8934833400

תושבת לחיישן מרחק אחורי = קדמי 

מקורי199כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מרכזי - 19

87321C100018 - מקורי668לאיונדאי סונטה ש' 18-19גומי למכסה מטען

901008146R17 - מקורי5,514.22כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת תא מטען

D2737014 - מקורי412.13לאפורד טרנזיט ש' 14-21קישוט דלת מטען שמאל

5746A15315 - מקורי861כןמיצובישי טרייטון 15-19ידית פתיחת דלת מטען

5815A053(ח) ש' 17-19גומי למכסה מטען - 17 ASX מקורי1,366.00כןמיצובישי

7237A08317 - ש' 17-19מדף אחורי ASX מקורי3,965.00לאמיצובישי

62603B1010B0(ח) מקורי146.7כןדייהטסו סיריון ש' 06-11תושבת למדף אח' ימין -06

KB7W519C0C

ספוילר עליון שמאל לדלת תא מטען - 

מקורי311.81לאמאזדה CX-5 ש' 1717-22

9001A6FP6DV 18 - טרייל ש' 15-23דלת תא מטען X מקורי14,543.39לאניסאן

V5E5827023D13-מקורי4,950.00לאסקודה אוקטביה 13-16מכסה תא מטען

24222945D 20 - 4 ש' - 20דלת תא מטעןD/5/SW מקורי8,400.97לאפורד פוקוס

73700G600017 - דלת תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,955.50כן

KB8B50850C6417 - ש' 17-22פס קישוט תחתון למטען CX-5 מקורי1,837.45לאמאזדה

מקורי6,860.52לאפורד פומה ש' - 21דלת תא מטען - 240572621

87310D750019 - מקורי2,325.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט למטען

7619154P015PK15 - מקורי675.5כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22ריפוד פח אחורי

908106PA0E20 - מקורי650.33לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט למטען שחור מטאלי

2405061V 14 - מקורי12,834.18לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען ימין

8394054P2126U15-18 (עם כפתור) מקורי1,554.70כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למטען

5817A286WAV 18 - פס קישוט למטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי4,162.00לא21



901005FA1J(דגם ספורט) מקורי5,050.19לאניסאן מיקרה - 20דלת תא מטען - 20

מקורי1,781.69לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט למטען ימין - 187480314

91111SJ410NN19 - מקורי2,220.00כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט למטען

848102812R15 - מקורי949.74לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פס קישוט למטען

69100M68K10(ח) מקורי1,909.60כןסוזוקי אלטו ש' 09-14דלת תא מטען -09

908105FC0E

פס קישוט למטען - 20 (שחור) דגם 

מקורי639.95לאניסאן מיקרה - 20ספורט

85770F1000WK16 - מקורי511.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סטרייקר לתא מטען

מקורי483.66לאטויוטה קורולה ש' 10-13מנעול למכסה תא מטען -646001202110

91111XC40A20 - מקורי414לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט למטען

מקורי728.3לאטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת פס קישוט למטען - 768110295416

25664765D V 20 - 4 ש' - 20דלת תא מטעןD/5/SW מקורי8,400.97לאפורד פוקוס

87321J780020 - מקורי968לאקאיה אקס סיד - 20גומי למכסה מטען

900A06UZ9E21 - מקורי17,507.50לאניסאן קשקאי ש' - 21דלת תא מטען

853550F03009-11 'מקורי230כןטויוטה וורסו 09-12מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי143כןטויוטה ספייס וורסו 11-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -853155230011

מקורי278.4כןטויוטה קורולה ש' 08-10פח משקף אח' ימין - 08 (ח)6169712913

853150H010(ח) מקורי82.29כןטויוטה אייגו ש' 12-14מיכל למתיז מים שמשה קד' -12

691002G100(ח) מקורי1,224.30כןקאיה מגנטיס ש' 07-08פח אחורי פנימי 07-08

583070D14012-  מקורי1,625.00לאטויוטה יאריס ש' 12-13פח אחורי

6550051K00(ח) מקורי942.2כןסוזוקי ספלאש 09-15פח אחורי פנימי -09

פח אחורי -583070232013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,806.50לא15

K0316748117 - 'ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד CX-5 מקורי343.31כןמאזדה

3845051K0009- 'מקורי610כןסוזוקי ספלאש 09-15מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי284לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד' 853154714013-14

8531560390

מיכל למתיז מים שמשה קד' ללא מתיז 

לפנסים -09

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי952.21לא13

פח אחורי פנימי -09 (ח)5830760280

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי6,258.73כן13

G91001HBEE11- מקורי1,435.08לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פח אחורי פנימי

V8R0955453D(ח) ש' 09-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -09 Q5 מקורי781לאאודי

289103183R16 - 'מקורי440.95כןרנו קדג'אר 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

86631SC01009- 'מקורי251לאסובארו פורסטר ש' 09-12מיכל למתיז מים שמשה קד

58307024805D 19 - 5פח אחוריD/SW 19 - 'מקורי4,682.00כןטויוטה קורולה ש

86631SC03009- 'מקורי376לאסובארו פורסטר ש' 09-12מיכל למתיז מים שמשה קד

853160D170

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי50.92לאטויוטה יאריס ש' 1414-19

86631SG03013 - 'מקורי587כןסובארו פורסטר 13-18מיכל למתיז מים שמשה קד

V7E0955453D15 - 'מיכל למתיז מים שמשה קד

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,057.00לא15-22

85315F404017 - 'מיכל למתיז מים שמשה קד

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי716.39כן22

52401FJ0009P12- ש' 12-17פח אחורי XV מקורי2,279.00לאסובארו

V3V5863459E9B915 - מקורי1,195.00לאסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי נוי לפח אחורי

64716F4010C117 - כיסוי נוי לפח אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,544.68לא22

95073XC00AVH20 - מקורי87לאסובארו איבולטיס - 20כיסוי נוי לפח אחורי

V6V095544915- 'מקורי288כןסקודה פביה ש' 15-21מיכל למתיז מים שמשה קד

691001G300(ח) 4D 07-11 מקורי1,436.20כןקאיה ריו ש' 07-12פח אחורי



7666175K005PK08- 4/5כיסוי נוי לפח אחוריD 08-14 'ש SX4  מקורי586.9לאסוזוקי

מקורי382.36לאשברולט ספארק 11-15מיכל למתיז מים שמשה קד' -9596134111

791029599R13- מקורי762.62כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פח אחורי פנימי

מקורי23.83לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18אום - 85737909

926001489R15 - מקורי2,407.01לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18מדחס מזגן

מקורי4,910.98כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מאוורר מנוע - 221399320

37580E600016 - מקורי2,699.70כןקאיה נירו 16-23מאוורר למצבר היברידי

A910880560019 - מקורי709.14לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19תושבת רדאר קדמי

מקורי235.03לאסיטרואן C-3 ש' 17-21תושבת בולם קדמי - 981137058017

מקורי2,713.22לאפיג'ו 5008 17-21משאבת דלק - 981993848017

V2Q0121049CL18 - מקורי393לאסיאט ארונה ש' - 18צינור מים

8934160060A219 - ש' - 19חיישן מרחק קדמי צדדי RAV-4 מקורי798.27לאטויוטה

8934160060B819 - ש' - 19חיישן מרחק קדמי מרכזי RAV-4 מקורי798.27לאטויוטה

165467FV0A15 - טרייל ש' 15-23מסנן אוויר X מקורי238.52כןניסאן

4422A16521 - 'מקורי599לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תפוח הגה קד' שמ

V2Q0816743AL18-20 מקורי592כןסיאט ארונה ש' - 18צינור מזגן לחץ נמוך

8934133220C419 - 4חיישן מרחק קדמי מרכזיD 19 - 'מקורי830.35כןטויוטה קורולה ש

KD3534380C13 - 4/5תושבת בולם קדמיD 13-18 'מקורי229.74כןמאזדה 3 ש

79170C500015 - מקורי2,753.40לאקאיה סורנטו ש' 15-20חיישן מכסה מנוע

מקורי412לאפיאט טיפו ש' 16-18תושבת שמאל למצנן מים - 5206522816

87621SJ00019 - מקורי1,942.00לאסובארו פורסטר - 19חיישן חניה אחורי

מקורי1,047.71כןטויוטה וורסו 09-12תושבת מנוע - 123052236109

AX00003521 - מקורי1,259.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21בית פילטר אוויר

2269000Q1K15 - טרייל ש' 15-23חיישן חמצן X מקורי501.6לאניסאן

110617026R17 - 4 ש' 17-23בית טרמוסטטD מקורי542.32לארנו גרנד קופה

95720G605017 - חיישן מרחק אחורי אמצעי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי621.6לא

V5Q0816679B17 - מקורי1,194.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19שסתום אוויר

מקורי291לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19צלחת בלם קדמי - 435120239019

V576955023B16 - מקורי931לאסיאט אטקה ש' 16-21מנוע מגב קדמי

V5Q0615301F18 - מקורי435כןסקודה קארוק 18-21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי881.29לאפיג'ו 3008 17-21מוט קישור - 161081778017

G90204703107 - מקורי963.74כןטויוטה פריוס ש' 07-12משאבת מים

7825A11020 - מקורי149לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישן טמפרטורה

14460HX40D14 - מקורי2,192.38לאניסאן קשקאי ש' 14-20צינור טורבו

מקורי612.04כןפיג'ו 3008 17-21תושבת מנוע - 967358568017

V04E906262DC(ח) מקורי1,038.62כןסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן למבדה - 13

מקורי447.65לאשברולט ספארק 15-18אגן שמן מנוע - 1263777315

7815B95317 - ש' 17-19צינור מזגן ASX מקורי1,517.00לאמיצובישי

K01005FAMA20 - מקורי5,656.34כןניסאן מיקרה - 20דלת תא מטען

87311A900015- מקורי247לאקאיה קרניבל ש' 15-20פס קישוט ניקל לדלת תא מטען

DB9L68310A0215 - 4מדף אחוריD/5D 15-21 'מקורי946.08כןמאזדה 2 ש

908105FA0A(לבן) מקורי770.31כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

908105FA0C(כסוף) מקורי519.96כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

מקורי3,791.10כןסוזוקי  SX4 ש' 4/5D 08-14מכסה תא מטען 4D -08 (ח)6570075840

BHP150810C6413 - 4/5קישוט מכסה תא מטעןD 13-18 'מקורי1,204.61כןמאזדה 3 ש

908121KA6H10 - מקורי528.4לאניסאן ג'וק 10-14פס קישוט למטען

69200E601015-מקורי2,881.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17מכסה תא מטען



מקורי4,212.42כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20ספוילר עליון לתא מטען - 237924220

מקורי5,297.00כןטויוטה פריוס ש' 16-20מכסה תא מטען - 670054754019

69200D402016- מקורי6,545.90כןקאיה אופטימה ש' 16-20מכסה תא מטען

5920A23420 - מקורי3,163.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מכסה תא מטען

V8W5827025K20 - ש' - 20מכסה תא מטען A4 מקורי12,315.00כןאודי

D2737114 - מקורי6,427.48לאפורד טרנזיט ש' 14-21קישוט דלת מטען ימין

81788F1000

כיסוי פנימי ימין לפנס אחורי בתא מטען -

מקורי90.7כןקאיה ספורטג' ש' 16-21 16

817802L000(ח) 5בולם דלת תא מטען - 07D 07-12 'ש i30 מקורי281לאיונדאי

DFR551960B20 - ש' - 20ספוילר לתא מטען CX-30 מקורי2,130.84כןמאזדה

D3698820 - מקורי8,588.89לאפורד אקספלורר ש' - 20דלת תא מטען

8468152R0000017 - מקורי283.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21גומי למכסה מטען

689500R01013-15  ש' 13-18בולם דלת תא מטען RAV-4 מקורי952.81כןטויוטה

81770G6010(ח) בולם דלת תא מטען שמאל - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי247.7כן

81780G6010(ח) בולם דלת תא מטען ימין - 17

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי247.7כן

7627068L005PK17 - מקורי975.3לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כיסוי ריפוד דופן בתא מטען ימין

91111FL030NN18 - ש' - 18פס קישוט למטען XV מקורי1,420.00כןסובארו

A213750007516 - מכסה תא מטעןE 16-22 קלאס W213 מקורי10,355.62לאמרצדס

D26793V 15 - מקורי11,154.39לאפורד אקספלורר ש' 15-19דלת תא מטען

797701C01017 - ש' 14-19ציר דלת תא מטען i10 מקורי81כןיונדאי

85930G6000WK17 - מדף  אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי888.7כן

73700B903119 - ש' 14-19דלת תא מטען i10 מקורי4,795.00כןיונדאי

8395054P025PK19 - מקורי303כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למטען

87211J7CA020 - מקורי2,305.20כןקאיה אקס סיד - 20ספוילר לדלת תא מטען

5808A17221 - מקורי1,282.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מנעול מכסה תא מטען

V8Y482702520 - 4/5דלת תא מטעןD 20 - 'ש A3 מקורי7,292.00לאאודי

81780F100016 - מקורי483.9כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם ימין לדלת תא מטען

843006CA0A19 - מקורי5,720.66לאניסאן אלטימה ש' - 19מכסה תא מטען

81770F100016 - מקורי483.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בולם שמאל לדלת תא מטען

5817A265HH18 - מקורי4,870.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט למטען

900A06UZ8E(PURE) 21 - מקורי17,507.50לאניסאן קשקאי ש' - 21דלת תא מטען

87251E600015 - מקורי1,075.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17ספוילר למכסה תא מטען

87321D700015 - מקורי1,112.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20גומי למכסה מטען

5801A733(ח) 5D   08- דלת תא מטען

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי4,124.00כן

670050F030(ח) מקורי2,928.00לאטויוטה וורסו 09-12דלת תא מטען 09-11

85775F1000WK16 - מקורי100.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כיסוי סטרייקר

מקורי381.42כןטויוטה קורולה ש' 13-18ציר דלת תא מטען ימין = שמאל - 645030216113

81230F201016 - מקורי827כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מנעול מכסה תא מטען

87321F100016 - מקורי806.1כןקאיה ספורטג' ש' 16-21גומי למכסה מטען

87311J910018-20 מקורי529כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למטען

81800Q500020 - מקורי717.9כןקאיה סלטוס ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

7581402030

פס קישוט ניקל שמאל למטען (מתחת 

מקורי227.66לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19לפנס) - 19

8334A05907- אור בדלת תא מטען

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי393כן15



A205750240014 - מכסה תא מטען

מרצדס W205 קלאס C  ש' 

מקורי8,114.34לא14-21

MN186428(ח) מקורי4,522.00כןמיצובישי גראנדיס ש' 05-11דלת תא מטען -05

V5F9827024(ח) מקורי4,371.00כןסיאט לאון (סטיישן) ש' 14-17דלת תא מטען - 14

מקורי8,314.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19ספוילר עליון למטען - 760854290819

817701J00009 - בולם תא מטען שמאלi20 09-12 מקורי204לאיונדאי

87328Q540020 - מקורי2,318.50לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט למטען

5801B82418 - דלת תא מטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי7,495.00כן21

846601R100TCH14 - ש' 11-18משענת יד לקונסולה i25 מקורי1,545.00כןיונדאי אקסנט

69350F401020 - מנעול דלת תא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי673.54לא22

689500W79013 - מקורי798.57לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18בולם דלת מטען ימין

904529943R15 - מקורי444.85כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21בולם דלת מטען ימין = שמאל

V5F0807487B9B917 - מקורי629כןסיאט לאון ש' 12-19תושבת לוחית רישוי אחורית

76812F412020 - פס קישוט למטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,154.67כן22

72800K700020 - ש' - 20דלת תא מטען i10 מקורי6,061.00כןיונדאי

72800P2420(סמל חדש) מקורי10,379.20כןקאיה סורנטו ש' - 21דלת תא מטען - 21

52910H8500"17" 18-20 (גנט) מקורי3,543.80כןקאיה סטוניק - 18חישוק לגלגל

52910AA30021 - (גנט) מקורי3,267.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21חישוק לגלגל

PZ4L0H2692SB21 - (גנט) מקורי569.43לאטויוטה פרואייס סיטי - 21חישוק לגלגל

BBM237190(ח) מקורי39.36כןמאזדה 5 ש' 10-18כאפה לגלגל -10

529601J000(ח) צלחת נוי לגלגל 09-11i20 09-12 מקורי553כןיונדאי

52910Q524020 - (גנט) מקורי3,557.80כןקאיה סלטוס ש' - 20חישוק לגלגל

KD3534350SV 12 - 'ש' 12-16משולש למתלה קד' שמ CX-5 מקורי766.3לאמאזדה

4250F90320 - (גנט) מקורי2,422.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חישוק לגלגל

529604H00008 -  טסה לגלגלi800 08-21 מקורי194לאיונדאי

426110KQ20V 20 - (גנט) מקורי6,464.12לאטויוטה היילקס ש' 15-21חישוק לגלגל

52910Q0200 21 - (גנט) חישוק לגלגלi20 - 21 מקורי6,036.00כןיונדאי

מקורי6,815.85כןטויוטה RAV-4 ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 21 (חשמלי)4261142610

52905G7700"16" 19 - (גנט) מקורי4,162.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל

4250G02221 - (גנט) מקורי6,990.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21חישוק לגלגל

426020H190(PURE) 22 - (גנט) ש' - 22חישוק לגלגל X מקורי354.65לאטויוטה אייגו

42611YYC00

חישוק לגלגל (גנט) - 19 "17" 

(LIMITED)4D 19 - 'מקורי5,086.94לאטויוטה קורולה ש

52960P100022 - מקורי174.3לאקאיה ספורטג' ש' 22-23קאפה לגלגל

מקורי3,751.50לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22חישוק לגלגל (גנט) - 402404720022

מקורי4,378.52לאלקסוס  RX ש' 08-22חישוק לגלגל (גנט) - 15 "19"4261148790

מקורי59.28כןשברולט קרוז 08-20צלחת נוי לגלגל כאפה -13 (ח)96837065

403154960R"16" 18 - מקורי230.2לארנו מגאן סטיישן - 18צלחת נוי לגלגל

V3B0601147MFX(ח) מקורי221כןפולקסווגן פאסט ש' 01-05צלחת נוי לגלגל 01-05

40342BR01A14- מקורי105.45לאניסאן קשקאי ש' 14-20כאפה  לגלגל

מקורי91.33כןפיג'ו RCZ ש' 11-14כאפה לגלגל -11 (ח)542181

V7H0601147DRGZ10 -מקורי274כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12צלחת נוי לגלגל

403159U00A(ח) מקורי226.4כןניסאן נוט ש' 07-13צלחת נוי לגלגל -07

96786808TW(ח) "מקורי353.09כןפיג'ו 2008 13-19צלחת נוי לגלגל -14 "15

545004EA0B14 - 'מקורי1,559.59כןניסאן קשקאי ש' 14-20משולש למתלה קד' ימ

5.30E+10507-10 (לכאפה קטנה) מקורי547לאיונדאי אקסנט ש' 07-11צלחת נוי לגלגל

44733SMGG01(ח) 5/3צלחת נוי לגלגל 09-10D 06-12 'מקורי229.17כןהונדה סיוויק ש



545019AM1A17 - 'מקורי1,202.97כןניסאן סנטרה ש' 17-19משולש למתלה קד' שמ

403003298R16-18 (גנט) מקורי2,028.54לארנו קדג'אר 16-20חישוק לגלגל

403002347R(ח) 4 ש' 17-23חישוק לגלגל (גנט) אפור "16" - 17D מקורי2,759.31כןרנו גרנד קופה

V5JA863459B9B9(ח) 5D 13- מקורי226כןסקודה ראפיד ש' 13-18כיסוי/ריפוד פח אחורי

98620F1100V 16 - 'מקורי1,044.50כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מיכל למתיז מים שמשה קד

781419545R(ח) 4פח משקף אחורי שמ' -09D 09-15 'מקורי493.68כןרנו פלואנס ש

289104CC5A15- 'טרייל ש' 15-23מיכל למתיז מים שמשה קד X מקורי1,407.61לאניסאן

V56581330117 - מקורי2,247.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22פח אחורי פנימי

986201Y10011-14 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 11-16 מקורי186.6כןקאיה פיקנטו

791006099R(ח) 5D 10- 3/5פח אחורי פנימיD/CW 10-16 'מקורי717.94כןרנו מגאן ש

MN182568(ח) מיכל למתיז מים שמשה קד' -07

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי939כן15

מקורי2,740.60לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פח אחורי פנימי -160937948014

84904JD000(ח) מקורי821.04כןניסאן קשקאי ש' 08-14קרטון לגלגל ספייר - 08

5281A49513- פח אחורי פנימי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,170.00לא16

V1K0955455

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי68כןסקודה ראפיד ש' 1313-18

5257A59813- מקורי2,437.76כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פח אחורי פנימי

8265A549(ח) מקורי59כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22עין מתיז מים שמאל -14

8260A34915- 'מקורי502לאמיצובישי טרייטון 15-19מיכל למתיז מים שמשה קד

84992BV81A(ח) מקורי286.38כןניסאן ג'וק 15-19כיסוי נוי לפח אחורי - 15

7627173K00P4Zמקורי743.5כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10כיסוי נוי לפח אחורי

5257A605(ח) מקורי841כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20קצה פח אחורי שמאל - 15

791007798R(ח) מקורי2,616.49כןרנו קדג'אר 16-20פח אחורי פנימי  -16

791009165R15 - (חיצוני) מקורי1,387.78לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פח אחורי

986201C501

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מקורי194לאיונדאי גטס ש' 06-09מנוע) 06-09

מקורי80.52לאפיג'ו 5008 10-16פקק למיכל למתיז מים שמשה קד' - 64323810

289133094R

מכסה מיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי194.59כןרנו טראפיק ש' 1414-22

76841TM8A01

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 09-11 

מקורי1,063.23כןהונדה אינסייט 09-14(ח)

986201R010

מיכל למתיז מים שמשה קד' (ללא 

מקורי473כןיונדאי אקסנט i25 ש' 11-18מנוע)-11

V3AA955453G11-12 -'מקורי412לאפולקסווגן פאסט ש' 11-15מיכל למתיז מים שמשה קד

852486681RV 17 - 4 ש' 17-23פח אחורי פנימיD מקורי2,145.05לארנו גרנד קופה

V1S0955453C14- 'מקורי973לאפולקסווגן אפ ש' 14-17מיכל למתיז מים שמשה קד

791100727R15 - מקורי998.06לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פח אחורי פנימי

986201M10009- 'מקורי222.4לאקאיה פורטה 09-12מיכל למתיז מים שמשה קד

691001Y3003D 13- 3פח אחורי פנימיD 13-16 מקורי1,302.30לאקאיה פיקנטו

986202B00006- 'מקורי288כןיונדאי סנטה פה ש' 06-12מיכל למתיז מים שמשה קד

92102A2000(רקע שחור) 5/סטיישן ש' 13-18פנס ראשי ימין  -13D מקורי3,524.60לאקאיה סיד

V7E0949101D9B915 - (בכנף) פנס צד קדמי שמאל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי70כן15-22

מקורי586.17לאשברולט טראקס ש' 17-18בולם דלת תא מטען - 9515112917

מקורי2,040.28לאאופל קורסה ש' - 20פנס אחורי שמ' - 982931738020

מקורי7,418.80לאאופל אסטרה ש' - 22פנס ראשי ימין - 168283388022



265808906R

פנס ערפל אח' ימ' - 17 (עם בית 

מקורי422.63כןרנו גרנד קופה 4D ש' 17-23מנורה)

מקורי579.96לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס ערפל קדמי ימין-12 (ח)20780914

V5FF94170221 - מקורי862לאקופרה פורמנטור - 21פנס ערפל קדמי ימין

V81A945092B17 - ש' 17-22פנס אחורי ימ' לד Q2 מקורי3,124.00לאאודי

33505TZAJ0120 - מקורי353.81כןהונדה ג'אז ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

3591075F1206-10 'מקורי109.3לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10פנס לוח זיהוי אח

מקורי85.51כןרנו לוגן 08-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 820075177909

V4M0941043CV 17-19 ש' 15-21פנס ראשי שמאל Q7 מקורי9,845.00לאאודי

34151SMGE03(ח) 5/3פנס אחורי ימ' פנ' 09-10D 06-12 'מקורי776.35כןהונדה סיוויק ש

260105856R09-10 מקורי1,387.10לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי ימין

V565945105AV 17-20 מקורי60לאסקודה קודיאק ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל

V7E0941662B15 - פנס ערפל קדמי ימין

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי614לא15-22

V8W0941033DLED 20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל A4 מקורי13,088.00לאאודי

14867664/5D 08-10 'מקורי535.45לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי ימ' פנ

V57A945711

 ,AMBITION) 18 - 'פנס אחורי שמ

(STYLE18-21 מקורי1,520.00כןסקודה קארוק

42704911V 19 - מקורי4,243.91כןשברולט ספארק - 19פנס ראשי ימין

P3512051K2000012- מקורי2,533.30כןסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי ימין

3532051K2000012- מקורי2,533.30כןסוזוקי ספלאש 09-15פנס ראשי שמאל

מקורי1,470.76כןשברולט ספארק - 19פנס ערפל קדמי ימין ללא לד - 4268640219

925011J000( R+L סט) פנס לוח זיהוי אח' -09-11i20 09-12 מקורי214כןיונדאי

3532079J00(ח) 4/5פנס ראשי שמאל חשמלי -11D 08-14 'ש SX4  מקורי2,878.60לאסוזוקי

817300H01012- (בכנף) R=L מקורי107.19לאטויוטה אייגו ש' 12-14פנס צד קדמי

מקורי137.4לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס צד קדמי ימין(בכנף) -817300204008

261508209R17 - 5פנס ערפל קדמי ימיןD 13-19  מקורי487.03לארנו קליאו

14867714/5D - 08-10 'מקורי497.71לאפורד מונדאו ש' 08-12פנס אחורי שמ' פנ

מקורי3,069.53לאלקסוס NX ש' 15-23פנס ערפל קדמי ימין - 812107802018

V7C0941661A18 - פנס ערפל קדמי שמאל

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי813כן22

81230G200016 - מקורי1,087.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מנעול מכסה תא מטען

מקורי18,885.72לאב.מ.וו X5 ש' 19-דלת תא מטען עליון - 4100793192519

KT4Z5840010A19 - מקורי9,798.96לאפורד אדג' ש' - 19דלת תא מטען

90810W051P22 - מקורי5,290.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פס קישוט למטען

8251052R2220 - מקורי348.5לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21מנעול מכסה תא מטען

81230D400016 - מקורי308.9לאקאיה אופטימה ש' 16-20מנעול מכסה תא מטען

5817A323WB(לבן) מקורי5,974.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פס קישוט למטען - 21

K01006PAAC(HYBRID) 22 - מקורי7,908.94לאניסאן ג'וק - 20דלת תא מטען

794201913R15 - מקורי1,005.90כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מדף אחורי

73700J70005D 19 - 5/סטיישן ש' - 19דלת תא מטעןD מקורי6,165.50כןקאיה סיד

A117750007513-19 מכסה תא מטען

מרצדס W117 קלאס CLA  ש' 

מקורי7,840.86לא13-19

901007128R(ח) 4מכסה תא מטען -09D 09-15 'מקורי2,300.89כןרנו פלואנס ש

87262D3000SHS15 - מקורי442לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גגון אח' ימין

87261D3000SHS15 - מקורי137לאיונדאי טוסון ש' 15-20כיסוי גגון אח' שמאל

81230G500016 - מקורי574.3לאקאיה נירו 16-23מנעול מכסה תא מטען

87375D750019 - מקורי730כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת קישוט עליון למטען

81230A630012 - מנעול מכסה תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי678כן/סטישין



17961414D 11- מכסה תא מטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי7,362.15כן

V5E0827302A17 - מקורי444כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ציר ימין לדלת תא מטען

81260D900016 - מקורי394לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ידית פתיחה דלת תא מטען

87210G200016 - מקורי3,685.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20ספויילר מכסה תא מטען

5817A265WA15 - מקורי2,780.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט ניקל לתא מטען

87370H8410WK18 - מקורי320.1לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט עליון ימין למטען

5801C19317 - ש' 17-19דלת תא מטען ASX מקורי4,850.00לאמיצובישי

87360H8410WK18 - מקורי320.1לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט עליון שמאל למטען

7407A46317 - ש' 17-19פס קישוט ניקל למטען ASX מקורי360כןמיצובישי

מקורי889כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19גומי דלת תא מטען - 678810214019

6440102F3019 - 4מכסה תא מטען עם חור למצלמהD 19 - 'מקורי8,385.43כןטויוטה קורולה ש

מקורי11,351.39לאשברולט טראוורס 17-23דלת תא מטען - 8682312117

מקורי4,822.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19קליפת גג - 631110270019

מקורי8,452.00לאפיאט דובלו ש' 10-18דלת תא מטען ימין - 5181137910

72800H8430V 21 - מקורי7,571.80לאקאיה סטוניק - 18דלת תא מטען

V6F0827023A17 - מקורי5,224.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22מכסה תא מטען

98621B200014- 'מקורי194.5לאקאיה סול ש' 14-18מיכל למתיז מים שמשה קד

69100A6200CW 12- פח אחורי פנימי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי600כן/סטישין

BN9B67480D04-08 '4מיכל למתיז מים שמשה קדD 04-09 'מקורי626.54לאמאזדה 3 ש

98620D910016- 'מקורי846כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מיכל למתיז מים שמשה קד

76846TA0A02

מנוע מיכל למתיז מים שמשה קד' -12 

מקורי568.64לאהונדה אקורד ש' 12-15(ח)

GS1D67481

מיכל למתיז מים שמשה קד' פרימיום 

מקורי126.41כןמאזדה 6  ש' 08-13(2 מנועים) -08 (ח)

69100B900014- ש' 14-19פח אחורי פנימי i10 מקורי1,780.00לאיונדאי

D6516748107-11'5מיכל למתיז מים שמשה קדD 07-14 'מקורי183.37כןמאזדה 2 ש

BBM667480A

מיכל למתיז מים שמשה קד' +מנוע 09-

124/5D 09-13 'מקורי225.28לאמאזדה 3 ש

98620G600017-20  'מיכל למתיז מים שמשה קד

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי280.7לא

98623A2000

מכסה למיכל למתיז מים שמשה קד' - 

מקורי8.5לאקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1313-18

EG2267482

מנוע למיכל למתיז מים שמשה קד' 09-

4D 124/5D 09-13 'מקורי249.28לאמאזדה 3 ש

63720T5AG01ZZ15 - מקורי2,018.97כןהונדה ג'אז ש' 15-19פח משקף אח' שמאל

857701J100RY(ח) כיסוי נוי לפח אחורי -12i20 12-15 מקורי130כןיונדאי

986201W50015 - '5מיכל למתיז מים שמשה קדD 12-16 'מקורי356.2לאקאיה ריו ש

98621A800018 - 'מקורי202.4כןקאיה אופטימה ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

85770A6500RY12- כיסוי נוי לפח אחורי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי432לא/סטישין

71550G600017 - פח משקף אח' שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי549.7לא

28910JD00008- 'מקורי1,414.09לאניסאן קשקאי ש' 08-14מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי231.02כןרנו קנגו ש' 04-08מיכל למתיז מים שמשה קד' 04-08 (ח)7700308814

98610G2010

מיכל למתיז מים שמשה קד' - 16 

מקורי646כןיונדאי איוניק ש' 16-20(מושלם)

69100A2201CW 13 - 5/סטיישן ש' 13-18פח אחוריD מקורי3,412.40לאקאיה סיד

6431C8(ח) ש' 02-09מיכל למתיז מים שמשה קד' 02-09 C-3 מקורי377.3כןסיטרואן



98620J700020 - 'מקורי596.9לאקאיה אקס סיד - 20מיכל למתיז מים שמשה קד

AQ10SK13 - 'חליפי2,243.15כןסקודה אוקטביה 13-16כנף אח' שמ

AQ134TO17 - 'קשת לכנף אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

חליפי952.43כן22

AQ13SU19 - 'חליפי1,171.30כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף אח' ימ

AQ151MI15 - חליפי147.2כןמיצובישי טרייטון 15-19מגן בוץ אחורי שמאל

AQ154MI18 - 'פס קישוט לכנף אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי1,545.98כן21

AQ154TO

קשת קדמית (פנימי) לכנף אחורי ימין - 

חליפי438.39כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

AQ25TO12- 'חליפי1,506.02לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ3SU13 - חליפי471.04כןסובארו אימפרזה 13-16בטנה לכנף אח' ימין

V5E9827023CCW 13- מקורי8,728.00כןסקודה אוקטביה 13-16מכסה תא מטען

57509FE00301-05 מכסה תא מטען

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי2,704.00לא08

72800AR00021 - ש' - 21דלת תא מטען G80 מקורי13,469.00לאגנסיס

מקורי18,448.00לאלקסוס NX ש' 15-23דלת תא מטען - 670057805015

87370R2000

פס קישוט תחתון למטען - 22 

(URBAN)22-23 'מקורי1,913.00לאקאיה ספורטג' ש

42562873LT 19 - מקורי3,489.38כןשברולט ספארק - 19ספוילר למטען

68960F405220 - בולם שמאל דלת תא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,000.43כן22

81750G2000T9Y16 - מקורי1,109.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20ריפוד דלת מטען

V3T582757613- מקורי780לאסקודה סופרב ש' 13-15פס קישוט למטען

72801S814121 - מקורי9,537.00כןיונדאי פאליסייד - 21דלת תא מטען

81230C800015 - מנעול מכסה תא מטעןi20 15-20 מקורי629לאיונדאי

74872SNA000

בולם שמאל מכסה תא מטען 06-12 

מקורי51.58כןהונדה סיווק ש' 4D 06-12(ח)

81850M68K00(ח) מקורי223.3לאסוזוקי אלטו ש' 09-14בולם ימין לדלת מטען 10-11

V7E0819181T5 04 - מקורי120לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 04-09תריס אוורור בפח אחורי

85730D7000TRY15 - מקורי844לאיונדאי טוסון ש' 15-20ריפוד פנימי תא מטען שמאל

81260G20104X16 - מקורי345לאיונדאי איוניק ש' 16-20ידית פתיחה לדלת תא מטען

72800N701021 - מקורי7,713.00כןיונדאי טוסון ש' - 21דלת תא מטען

מקורי576.75לאטויוטה אוריס ש' 15-18מתג פתיחה דלת תא מטען - 848400205015

87370N700021 - מקורי1,879.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט תחתון למטען

פס קישוט למטען - 768106016118

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי4,194.14לא21

B000642080(ח) ש' 10-13ידית דלת תא מטען -10 C-1 מקורי155.49כןסיטרואן

A222750007513 - מכסה תא מטען

מרצדס W222 קלאס S ש' 13-

מקורי9,636.00לא19

5817A075WB(ח) תושבת לוחית רישוי אחורית - 09

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,940.00כן

848100381R20 - מקורי1,418.37כןרנו גרנד סניק ש' - 20פס קישוט למטען

V575827023B(קופרה) מקורי6,914.00כןסיאט אטקה ש' 16-21דלת תא מטען - 20

81260D300015 - מקורי430לאיונדאי טוסון ש' 15-20ידית פתיחה לדלת תא מטען

69200AA01021 - מקורי5,835.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21מכסה תא מטען

5920A20314-19 מקורי3,163.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מכסה תא מטען

81840N700021- מקורי414לאיונדאי טוסון ש' - 21בולם ימין לדלת תא מטען

690900K04006 - מקורי418.19לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15ידית פתיחה לדלת תא מטען

V6F0827550B17 - מקורי253כןסיאט איביזה  ש' 17-22בולם דלת תא מטען



7608560100A018 - ספוילר עליון לדלת תא מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי8,696.75לא21

76085K0010C120 - מקורי3,857.27לאטויוטה יאריס ש' - 20ספוילר לדלת תא מטען

87210K7010

ספוילר עליון לתא מטען - 20 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי4,579.00כןיונדאי

87328R201022 - מקורי2,287.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23פס קישוט למטען

76891F401017 - ספוילר לתא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,805.58לא22

72800P2320(חשמלי) מקורי10,379.20לאקאיה סורנטו ש' - 21דלת תא מטען - 21

844017018R(ח) 4ציר שמאל מכסה תא מטען -09D 09-15 'מקורי1,317.19כןרנו פלואנס ש

V1Z5827025(ח) מקורי4,364.00כןסקודה אוקטביה ש' 06-08מכסה תא מטען -06

מקורי12,718.00לאיונדאי H350 17-18דלת מטען ימין - 737045900017

72800DB00022- מקורי10,108.40לאקאיה נירו פלוס - 22דלת תא מטען

V6J0945097B09- מקורי432כןסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אור בלם למטען

87210K7000(PRIME) 20 - ש' - 20ספוילר עליון לתא מטען i10 מקורי5,449.00כןיונדאי

מקורי1,146.00כןפיאט קובו ש' 12-17מנעול מכסה תא מטען - 5194904712

V6F08275059B917 - מקורי218לאסיאט איביזה  ש' 17-22מנעול מכסה תא מטען

73700J901121 - מקורי6,260.00כןיונדאי קונה ש' - 18דלת תא מטען

מקורי1,641.21לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מוט מטען עליון - 645310255019

V82A827025B19 - ש' - 19דלת תא מטען A1 מקורי9,382.00לאאודי

B000651380(ח) ש' 10-13גומי קדר לדלת תא מטען -10 C-1 מקורי542.16כןסיטרואן

908302595R15 - מקורי1,454.52לאדאצ'יה דוקר ש' 15-18גומי אטימה לדלת תא מטען

68950F405017-19 בולם דלת תא מטען ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי726.22כן22

68960F405017-19 בולם דלת תא מטען שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי726.22כן22

81761N700021 - מקורי1,352.00לאיונדאי טוסון ש' - 21גומי למכסה מטען

מקורי811.98כןשברולט טראקס ש' 17-18פס קישוט למטען - 4247821117

74851SNAG0106-12 4מנעול מכסה תא מטעןD 06-12 'מקורי563.77לאהונדה סיווק ש

8701AP(ח) מקורי6,029.44כןפיג'ו 3008 10-16דלת תא מטען עליונה -10

690900K29015 - מקורי2,519.58לאטויוטה היילקס ש' 15-21ידית פתיחה ניקל לדלת תא מטען

V1K8827025N(ח) מקורי3,400.00כןפולקסווגן צ'ירוקו 10-12דלת תא מטען -10

87211D72001.6 15 - מקורי1,248.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20ספוילר עליון לתא מטען

670050R270V 16 - ש' 13-18דלת תא מטען RAV-4 מקורי6,926.00לאטויוטה

7680147140A115 - מקורי2,213.79לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פס קישוט למטען

9812299680V 17 - ש' 17-21דלת תא מטען C-3 מקורי5,918.85לאסיטרואן

BBY45261XD4D 09- 4/5מכסה תא מטעןD 09-13 'מקורי2,335.54לאמאזדה 3 ש

PW405100010117 - (אביזר) פס קישוט ניקל למטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי526.79לא22

מקורי800.36כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19בולם מכסה תא מטען שמאל - 689600221019

87211N700021- מקורי4,689.00לאיונדאי טוסון ש' - 21ספוילר לתא מטען

56540F230016 - מקורי546לאיונדאי איוניק ש' 16-20תפוח הגה פנימי

3.92E+10615 - מקורי1,056.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן חמצן

V5F4837461D13 - מקורי425לאסיאט לאון ש' 12-19מנגנון לחלון קדמי שמאל

LF011131010 - מקורי302.61לאמאזדה 5 ש' 10-18מכסה אחורי למנוע

435120K09015 - מקורי387לאטויוטה היילקס ש' 15-21צלחת בלם קדמי

383423VX0B14 - מקורי103.32לאניסאן קשקאי ש' 14-20מחזיר שמן

97761G200016 - מקורי877כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור גז למזגן

284521644R17 - 4 ש' 17-23סט תומכים לחיישני חניה קדמייםD מקורי384.91לארנו גרנד קופה

מקורי505.37כןפיג'ו 3008 17-21סט רפידות בלם קדמי 162316238017-20

147109913REGR - 17 4 ש' 17-23שסתוםD מקורי1,780.50כןרנו גרנד קופה

V5Q4959593E(ח) מקורי785כןסקודה אוקטביה 13-16יחידת בקרה - 13



מקורי982.62לאשברולט קרוז 08-20סליל הצתה - 2519862311

986302K10016 - מקורי101כןיונדאי איוניק ש' 16-20מתיז מים לשמשה קדמית

554016LB0D20 - מקורי4,431.54לאניסאן סנטרה ש' - 20גשר מתלה אחורי

מקורי184.81לאפיג'ו 3008 17-21תושבת חיישן רדאר קדמי - 981439238017

V04C133352N(ח) מקורי771כןסקודה ראפיד ש' 13-18צינור אדי דלק במנוע - 13

95920F200016 - מקורי103כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן כריות אוויר צד

210103AA0C14 - מקורי941.27לאניסאן קשקאי ש' 14-20משאבת מים

546181925R09 - מקורי263.9כןרנו קנגו 09-18מוט מייצב

177510T20019 - 4צינור כניסת אווירD 19 - 'מקורי1,959.18כןטויוטה קורולה ש

52933D410016 - מקורי537לאיונדאי איוניק ש' 16-20שסתום לחץ אוויר בגלגל

165261HC5A13 - מקורי168.03לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19בית פילטר אוויר

177050T17017 - בית פילטר אוויר עליון

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי487לא22

KD4567UC5A5119 - מקורי35.22כןמאזדה 6  ש' - 19תושבת חיישן חניה אחורי

402063SG0B17 - מקורי359.36לאניסאן סנטרה ש' 17-19צלחת בלם קדמי

255507326R17 - 4 ש' 17-23נגד למנוע מאוררD מקורי550.42כןרנו גרנד קופה

86636FL00018 - ש' - 18עין מתיז מים ימין למגן קדמי XV מקורי663לאסובארו

AT10VW11-חליפי2,806.40כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מכסה תא מטען

AT137MI07-09 דלת תא מטען

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי3,033.60כן15

AT142TO13-15 חליפי1,187.62כןטויוטה קורולה ש' 13-18פס קישוט למטען

AT14FO17 - ש' 17-21פס קישוט עליון חיצוני למטען F -350 חליפי737.75כןפורד

AT258CV15 - חליפי1,032.44כןשברולט סילברדו 13-19פס קישוט למטען

AT2MAL=R 04 4בולם מכסה תא מטעןD 04-09 'חליפי105.76כןמאזדה 3 ש

GBY25261X19 - מקורי2,267.27לאמאזדה 6  ש' - 19מכסה תא מטען

266051034R17 - 5פנס אור יום לד קדמי שמאלD 13-19  מקורי604.07כןרנו קליאו

815800D06012- 'מקורי432.04כןטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ערפל אח' ימ

V5E5945112A13 - מקורי1,295.00לאסקודה אוקטביה 13-16פנס אחורי ימ' לד

     V5G1941005E13-16 מקורי1,758.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס ראשי שמאל

84201FE050(ח) פנס אחורי שמ' 01-02

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי609לא08

V5G0945096M13-16 מקורי1,193.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי ימ' חיצוני

265554657R13 - 4פנס אחורי שמ' פנ' לדD 09-15 'מקורי690.44כןרנו פלואנס ש

V5G0945093AC13-16 'מקורי604כןפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' פנ

V5G0945095M13-16  מקורי1,193.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20פנס אחורי שמ' חיצוני

954703595D 11- '4/5פנס אחורי שמD 11-17 'מקורי658.63לאשברולט סוניק ש

260108268R16 - מקורי1,740.66כןרנו זואי 16-20פנס ראשי ימין

מקורי2,670.55לאב.מ.וו 120 ש' 12-14פנס ראשי ימין - 6311722967212

V65794509319 - 'מקורי533כןסקודה סקאלה - 19פנס אחורי שמ' פנ

968309865D 11- '4/5פנס אחורי ימD 11-17 'מקורי675.62לאשברולט סוניק ש

3565061M1013- 'קרוסאובר 13-16פנס אחורי ימ SX4 מקורי1,876.60כןסוזוקי

מקורי2,192.00כןטויוטה קאמרי ש' 12-14פנס ראשי ימין -811100647012

V80A945069B21- ש' 17-22מחזיר אור במגן אחורי שמאל Q5 מקורי1,675.00לאאודי

921022S02010-13 פנס ראשי ימיןIX35 10-15 מקורי1,254.00לאיונדאי

84001AG093(ח) ש' 04-06פנס ראשי שמאל 04-06 B4 מקורי2,904.00לאסובארו

מקורי1,342.18לאשברולט קרוז 08-20פנס אור יום קדמי שמאל - 9540536217

מקורי5,036.48כןלקסוס NX ש' 15-23פנס אחורי שמ' 815607806018-21

מקורי837.49לאאלפא מיטו 10-16מסגרת לפנס ראשי שמאל156087316

מקורי505.76לאאם ג'י EHS ש' - 21פנס ערפל אח' ימ' - 1042074221



LR095708

מחזיר אור/פנס ערפל במגן אחורי ימין  -

18

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי1,755.34לא12-22

V80A945070B21- ש' 17-22מחזיר אור/פנס במגן אחורי ימין Q5 מקורי1,716.00לאאודי

92101B2040(ח) מקורי1,993.40לאקאיה סול ש' 14-18פנס ראשי שמאל -14

33100TF0G7111-13-פנס ראשי ימין

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,602.75לא14

260607867R20 - מקורי2,762.33לארנו מאסטר ש' 09-22פנס ראשי שמאל

מקורי680.26לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' פנ' -9513077308

260106126R17-21 4 ש' 17-23פנס ראשי ימיןD מקורי4,025.22כןרנו גרנד קופה

פנס ערפל קדמי שמאל -812200211013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,118.46לא15

V6R1941008G14- 5פנס ראשי ימיןD 10-17 'מקורי881לאפולקסווגן פולו ש

92405H650021 - 'מקורי178כןיונדאי אקסנט 19-22פנס ערפל אח' שמ

DB7A56820A4D 15 - 4מנעול מכסה תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי516.01כןמאזדה 2 ש

873211J000(ח) גומי למכסה מטען -12i20 12-15 מקורי233כןיונדאי

BDY06202XA5D 19 - 4/5דלת תא מטעןD -19 'מקורי2,974.40כןמאזדה 3 ש

812301R00011- ש' 11-18מנעול מכסה תא מטען i25 מקורי252כןיונדאי אקסנט

מקורי14,067.11לאב.מ.וו X6 ש' - 20דלת תא מטען -4100949155920

מקורי6,188.08לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18דלת תא מטען -980359808010

817201Y0105ידית פתיחה דלת תא מטעןD 11-16 מקורי226.7לאקאיה פיקנטו

BDMT62310(ח) 5D 19 - 4/5מנעול מכסה תא מטעןD -19 'מקורי298.45כןמאזדה 3 ש

87211F100016 - מקורי4,287.40לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ספוילר עליון לדלת תא מטען

DAYK6202X20 - ש' - 20דלת תא מטען CX-30 מקורי3,018.86כןמאזדה

DFR750850A6420 - ש' - 20פס קישוט תחתון למטען CX-30 מקורי1,848.92לאמאזדה

681050H16015- (זכוכית) מקורי3,774.61לאטויוטה אייגו ש' 15-21דלת תא מטען

GBEF5085219 - מקורי468.36כןמאזדה 6  ש' - 19פס קישוט ניקל למטען

6700502780SW 19 - 5דלת תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי9,597.00לאטויוטה קורולה ש

V5JA827023A5D 13 - מקורי3,590.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18דלת תא מטען

67005B107006-11 מקורי2,059.60לאדייהטסו סיריון ש' 06-11דלת תא מטען

6724A03410-11 דלת תא מטען

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי7,134.00לא15

מקורי2,474.93לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18קישוט לדלת תא מטען -768124290016

6935012250SW 19 - 5מנעול מכסה תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי1,090.15כןטויוטה קורולה ש

מקורי1,108.33לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20מנעול מכסה תא מטען - 208719420

817702L000(ח) 5בולם שמאלי תא מטען - 07D 07-12 'ש i30 מקורי281לאיונדאי

8251068K00M(ח) מקורי146.9כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מנעול דלת מטען -10

מקורי3,801.37כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18פס קישוט למטען (תושבת לסמל) - 768014290316

8394054P31ZNLV 15-18 מקורי1,349.10כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22פס קישוט למטען

9001A4CC1AV 15 - טרייל ש' 15-23דלת תא מטען X מקורי11,006.96כןניסאן

מקורי439.48כןטויוטה קורולה ש' 13-18קישוט למטען ניקל - 768120209016

6910051K1009- מקורי1,959.10כןסוזוקי ספלאש 09-15דלת תא מטען

87371F100016 - מקורי1,404.10כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט תחתון לדלת תא מטען

85740A7000WK13 - מקורי714.4כןקאיה פורטה 13-18ריפוד פח אחורי ימין

69200H600019 - מקורי3,810.00כןיונדאי אקסנט 19-22מכסה תא מטען

BCJH688T0A19 - 4/5כיסוי פנימי ימין בתא מטעןD -19 'מקורי142.19לאמאזדה 3 ש

6724A26620 - מקורי8,524.00כןמיצובישי טרייטון - 20דלת תא מטען

CGY56202XF10- מקורי4,029.50לאמאזדה 5 ש' 10-18דלת מטען

V1S0601147DCIY14- מקורי183לאפולקסווגן אפ ש' 14-17צלחת נוי לגלגל

V6C0601147BYTI14- 5צלחת נוי לגלגלD 10-17 'מקורי269לאפולקסווגן פולו ש



V2GM601025CFZZ20 - (גנט) מקורי4,267.00לאפולקסווגן טי קרוס - 20חישוק לגלגל

מקורי497.16לאסיטרואן C-3 ש' 17-21חישוק לגלגל (ברזל) - 17 "15"9677598180

V57A601025C8Z8V 18 - (גנט) מקורי2,487.00לאסקודה קארוק 18-21חישוק לגלגל

28111SJ020"17" 19 - (גנט) מקורי5,040.00לאסובארו פורסטר - 19חישוק לגלגל

V5C0601147EQLV15- מקורי403כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18צלחת נוי לגלגל

מקורי433.54כןפורד מונדאו ש' 08-12צלחת נוי לגלגל -170259808

4321054P70ZMS15 - (גנט) מקורי2,574.20לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22חישוק לגלגל

V2K56011471ZX16 - מקורי375כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20צלחת נוי לגלגל

מקורי1,069.30כןפורד טרנזיט ש' 14-21חישוק לגלגל (גנט) -14 (ח)1811687

529603K25012- כאפה לצלחת נוי

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי180כן/סטישין

4260B6029014- כאפה לגלגל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי341.87לא21

52910D7110(ח) מקורי2,997.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל מגנזיום (גנט) -15

529102H91016-18 (גנט) מקורי1,461.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל

V5H0601025DFZZ21 - (גנט) מקורי3,950.00לאפולקסווגן גולף ש' - 21חישוק לגלגל

529601C46006-08 מקורי436לאיונדאי גטס ש' 06-09צלחת נוי לגלגל

545046162RV 13 - '5משולש למתלה קד' ימD 13-19  מקורי1,034.14לארנו קליאו

4261102L8015- (גנט) מקורי4,885.45כןטויוטה אוריס ש' 15-18חישוק לגלגל

529102S600(ח) חישוק לגלגל (גנט) -14IX35 10-15 מקורי2,601.00כןיונדאי

4013A31014- 'מקורי1,019.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22משולש קד' ימ

4250C50814-19 מקורי1,504.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום

529603X50013- כאפה לגלגל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי65כן/סטישין

מקורי401.96כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) -13 (ח)13259234

52960A600012- צלחת נוי לגלגל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי584לא/סטישין

BP4K37170B(ח) 4צלחת נוי לגלגל 04-06D 04-09 'מקורי211.13כןמאזדה 3 ש

D65137171B(ח) 5צלחת נוי לגלגל 14" -07D 07-14 'מקורי106.29לאמאזדה 2 ש

403154000R15 - מקורי157.33כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

B5J0601147BMHB"14" 08-מקורי141כןסקודה פביה ש' 08-14צלחת נוי לגלגל

4252A14017 - צלחת נוי לגלגל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי499כן19

V5E3601025AD"18" 20 - (גנט) מקורי5,161.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20חישוק לגלגל

4261A0603015 - (גנט) מקורי2,658.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17חישוק לגלגל אלומיניום

מקורי387.74כןטויוטה פריוס ש' 16-20צלחת נוי לגלגל - 426024718116

5401P014 (גנט) מקורי179כןפיג'ו 107 ש' 08-14חישוק לגלגל

מקורי161.6לארנו קליאו  5D 11-13צלחת נוי לגלגל -820083794611

מקורי2,067.49לאמאזדה 3 ש' 4/5D 13-18חישוק לגלגל 18 (גנט)  996522708013-16

5416R3-08 "14 מקורי243.6כןפיג'ו 107 ש' 08-14צלחת נוי לגלגל

B45A33021(ח) 4/5משולש למתלה קד' ימ' -13D 13-18 'מקורי686.98כןמאזדה 3 ש

B45A3303113- '4/5משולש למתלה קד' שמD 13-18 'מקורי646.89כןמאזדה 3 ש

V6Q0601027AC03C08- (גנט) מקורי235כןסקודה פביה ש' 08-14חישוק לגלגל

מקורי82.88לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18מדיד שמן מנוע -153013701013

253301P00013- מקורי80.7לאקאיה פורטה 13-18מכסה תחתון לפין לרדיאטור

37150D3000(ח) מקורי125כןיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת מצבר - 15

17202RNAA00(ח) 4בית מסנן אוויר 06-12D 06-12 'מקורי503.72כןהונדה סיווק ש

V04C115611H17 - מקורי106לאסיאט איביזה  ש' 17-22מדיד שמן מנוע

371501R360(ח) ש' 11-18תושבת למצבר -11 i25 מקורי76כןיונדאי אקסנט

8201A003(ח) מקורי204כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תושבת מצבר -13



1370073KA0(ח) מקורי1,018.00כןסוזוקי ספלאש 09-15בית מסנן אוויר-13

1691054LA100017 - קרוסאובר 17-21מדיד שמן מנוע SX4 מקורי109.2כןסוזוקי

מקורי108לאטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת מצבר -744310216013

8701Y7(ח) מקורי8,382.22כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלת תא מטען (מתרוממת) -12

D6Y16202XA(ח) 5דלת תא מטען 07-11D 07-14 'מקורי2,653.80לאמאזדה 2 ש

6477102520C019 - 4כיסוי גלגל רזרביD 19 - 'מקורי2,011.00לאטויוטה קורולה ש

7680116300A022 - מקורי1,074.21לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22פס קישוט למטען

מקורי22,048.00לאטויוטה BZ4X ש' - 22דלת תא מטען - 670054271022

V81A827025E17 - ש' 17-22דלת תא מטען Q2 מקורי6,701.00לאאודי

901004229R21 - מקורי6,982.55כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת תא מטען

V6F9827550B18 - מקורי201כןסיאט ארונה ש' - 18בולם דלת תא מטען

848106226R15 - מקורי1,126.93כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט למטען

7680642010A007-11 ש' 07-09קישוט תא מטען שמאל תחתון RAV-4 מקורי2,087.00כןטויוטה

72800T600021 - ש' - 21דלת תא מטען GV80 מקורי14,278.00לאגנסיס

848100022R

פס קישוט למטען (לצבע עם פס ניקל 

מקורי1,347.27כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15דק) -09 (ח)

מקורי91.93כןשברולט קרוז 08-20ציר ימין למכסה תא מטען -12 (ח)95037519

5801B27813- דלת תא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי2,956.00כן16

135876465D 13- מקורי463.35לאשברולט קרוז 08-20מנעול מכסה תא מטען

V80A827025ESTL21- ש' 17-22דלת תא מטען Q5 מקורי14,850.00לאאודי

מקורי5,446.74כןפיג'ו RCZ ש' 11-14מכסה תא מטען -11 (ח)1607016080

מקורי3,876.82כןשברולט ספארק - 19דלת תא מטען - PREMIER 19 (ח)42689282

98338259XY20 - מקורי1,063.79כןפיג'ו 2008 - 20פס קישוט עליון למטען

מקורי2,776.05כןסיטרואן קקטוס 15-20כרית מיגון לדלת תא מטען -161143048015

V4M0827025D15 - ש' 15-21דלת תא מטען Q7 מקורי14,075.00לאאודי

5815A09213- גומי לדלת תא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי236לא16

7282165J0026U(ח) מקורי5,657.40כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15כיסוי גלגל ספר לדלת תא מטען- 09

90812JD00H08- מקורי879כןניסאן קשקאי ש' 08-14פס קישוט למטען

V6F9827550C21 - מקורי91לאסיאט ארונה ש' - 18בולם ימין = שמאל לדלת תא מטען

V4M0827506D18 - מקורי661לאסקודה סופרב ש' 15-22מנעול מכסה תא מטען

812301W02012- 4מנעול דלת תא מטעןD 12-16 'מקורי290.5כןקאיה ריו ש

V2G6827025E18-20 5-דלת תא מטעןD 18 'מקורי7,352.00לאפולקסווגן פולו ש

9804762080

מנעול מכסה מטען /דלת תא מטען - 

מקורי491.04כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 1414-16 (ח)

68100T1GE40ZZ16- ש' 13-18דלת תא מטען CR-V מקורי4,294.44לאהונדה

737001Y07011- 5דלת תא מטעןD 11-16 מקורי2,397.10לאקאיה פיקנטו

מקורי13,674.00לאאלפא רומאו סטלביו 17-22דלת תא מטען - 5055976117

מקורי2,083.21כןפורד מונדאו ש' 08-12כיסוי נוי למכסה תא מטען -08 (ח)1488742

AQ41TO08- חליפי114.74כןטויוטה קורולה ש' 08-10בטנה לכנף אח' ימין

AQ43TO06- חליפי342.93לאטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15בטנה לכנף אח' שמאל

AQ4MA4D 04-08 4בטנה לכנף אח' שמאלD 04-09 'חליפי210.36כןמאזדה 3 ש

AQ51NI18 - 'טרייל ש' 15-23קשת לכנף אח' ימ X חליפי926.12כןניסאן

AQ53HO15- 'ש' 15-18קשת לכנף אח' שמ HRV חליפי596.5כןהונדה

AQ8AU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' ימ Q3 חליפי1,807.10כןאודי

B45C42410(ח) 5D 13- 4/5דלתית מיכל דלקD 13-18 'מקורי142.83כןמאזדה 3 ש

V3G0898986

פס קישוט תחתון ניקל לכנף אח' ימ' - 

מקורי214כןפולקסווגן פאסט ש' 1515-23

V5C6809857EGRU(ח) מקורי633לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15דלתית מיכל דלק - 11



BHN950340C5D 13- 4/5מגן בוץ אחורי ימיןD 13-18 'מקורי221.35לאמאזדה 3 ש

V2GM8548209B920 - 'מקורי688כןפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

5301G85417 - 'ש' 17-19כנף אח' ימ ASX מקורי5,461.00לאמיצובישי

97510A710013- מקורי153לאקאיה פורטה 13-18תריס לכנף אחורי

767490504R17 - 4 ש' 17-23בטנה לכנף אח' שמאלD מקורי2,406.38לארנו גרנד קופה

V3G5809843A15- מקורי4,935.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23כנף אחורית שמאל

5940A14317 - ש' 17-19דלתית מיכל דלק ASX מקורי210כןמיצובישי

מקורי1,035.00לאפיאט 3D 08-20 500פס קישוט לכנף אח' ימ' -73546125508

כנף אח' שמ' -5D 11 (ח)1852171

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי8,920.06כן

FB5Z7829165AA15 - 'מקורי1,584.84לאפורד אקספלורר ש' 15-19קשת לכנף אח' שמ

5370B81218 - (חלק קדמי) בטנה לכנף אחורי ימין

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,250.00כן21

788752684R16 - 'מקורי1,141.27לארנו קדג'אר 16-20קשת לכנף אח' שמ

V5E6809702A20 - מקורי338כןסקודה אוקטביה ש' - 20בית דלתית מילוי דלק

587460K13015 - מקורי487.72כןטויוטה היילקס ש' 15-21מדבקה לדופן אחורי שמאל

768F30004R09 - 'מקורי790.91כןרנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט קדמי לכנף אח' ימ

V3G0810971F15 - מקורי980לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23בטנה לכנף אח' שמאל

2472075SW 20 - '4 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' ימD/5/SW מקורי514.07כןפורד פוקוס

V2G0810972C18 - 5-בטנה לכנף אח' ימיןD 18 'מקורי698לאפולקסווגן פולו ש

מקורי390לאאם ג'י ZS ש' 18-23קשת לכנף אח' ימ' - 1073414718

71504B2C0014- 'מקורי3,180.10לאקאיה סול ש' 14-18כנף אח' ימ

DB7A50350(ח) 4D 15 - 4בטנה לכנף אח' שמאלD/5D 15-21 'מקורי169.84לאמאזדה 2 ש

5228A433V 17 - 'ש' 17-19פס קישוט לכנף אח' שמ ASX מקורי1,917.00לאמיצובישי

86821B200014- מקורי831.5לאקאיה סול ש' 14-18בטנה לכנף אח' שמאל

7407A64718 - 'מקורי2,640.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף אח' שמ

V3V0941699AV 15-19 מקורי578לאסקודה סופרב ש' 15-22פנס ערפל קדמי שמאל

     V6C0945095K14- '5פנס אחורי שמD 10-17 'מקורי1,201.00לאפולקסווגן פולו ש

265554829R5D 17 - '4 ש' 17-23פנס אחורי חיצוני שמD מקורי968.29לארנו גרנד קופה

V5E794510620 - מקורי85כןסקודה אוקטביה ש' - 20מחזיר אור במגן אחורי ימין

מקורי545לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי שמ' פנ'-815910253013-15

מקורי802.6לאטויוטה קורולה ש' 13-18פנס אחורי ימ' פנ' -13-15 (ח)8158102520

מקורי390.17לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס איתות למראה ימין -11 (ח)96819768

34270TV0E1114- פנס בלם אחורי

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי2,264.83לא

261651525R13 - 4פנס איתות למראה שמאלD 09-15 'מקורי117.44כןרנו פלואנס ש

V5C6945106B15-מקורי193כןפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

922021R00011- ש' 11-18פנס ערפל קדמי ימין i25 מקורי491לאיונדאי אקסנט

V5E4941016(AMBITION) 20 - מקורי2,750.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי ימין

מקורי12,400.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס ראשי ימין - 5056409417

מקורי3,981.25לאלקסוס NX ש' 15-23פנס אחורי ימ' פנ' 815807804018-21

924061R00011- ש' 11-18מחזיר אור אח' ימין i25 מקורי188לאיונדאי אקסנט

V3V5945208A(BUSINESS) 20 - 'מקורי1,360.00כןסקודה סופרב ש' 15-22פנס אחורי ימ

1S0945096G(ח) מקורי603כןפולקסווגן אפ ש' 14-17פנס אחורי ימ'-12

26910BR00A11- מקורי165.21לאניסאן קשקאי ש' 08-14בית פנס ערפל קדמי ימין

8113052C80-11 מקורי1,829.21לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ראשי ימין

מקורי43.26כןשברולט קפטיבה ש' 11-16מחזיר אור במגן אחורי ימין-12 (ח)96673826

924023W51013- 'מקורי1,502.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס אחורי ימ

84281SC01009- מקורי99לאסובארו פורסטר ש' 09-12מחזיר אור במגן אחורי שמאל

265504450R(ZEN) 20 - 'מקורי972.39לארנו קליאו - 20פנס אחורי ימ' פנ

84774015V 18-20 'מקורי2,563.58לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס אחורי שמ' פנ



34550T1GG0113-15 ש' 13-18פנס ערפל שמאל אחורי CR-V מקורי594לאהונדה

924011R02011- 'ש' 11-18פנס אחורי שמ i25 מקורי664לאיונדאי אקסנט

260105116RV 20 - מקורי4,905.14לארנו גרנד סניק ש' - 20פנס ראשי ימין

V5E5945257A17 - מקורי171לאסקודה אוקטביה ש' 17-19בית פנס אחורי שמאל

3591075F6000017 - 'מקורי51.6לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פנס לוח זיהוי אח

68266651AJV 14 - מקורי9,626.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי שמאל

מקורי3,981.25לאלקסוס NX ש' 15-23פנס אחורי שמ' פנ' 815907805018-21

V5E5945712RS 17 - 'מקורי1,426.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19פנס אחורי ימ

768120F02013 - מקורי259.21לאטויוטה וורסו 13-18פס קישוט למטען

1941261SW כיסוי חיצוני תחתון לדלת למטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי886.5לא

901014592R09 - מקורי9,619.35כןרנו מאסטר ש' 09-22דלת מטען ללא חלון שמאל

8468168K00M(ח) מקורי136.3כןסוזוקי אלטו ש' 09-14גומי קדר דלת תא מטען 10-11

7682702110V 19 - 4תושבת פס קישוט למטעןD 19 - 'מקורי377.97כןטויוטה קורולה ש

678810D24021 - מקורי1,055.23כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21גומי למכסה מטען

737001F07106-08 מקורי2,059.00לאקאיה ספורטג' ש' 06-09דלת תא מטען

905030003R10-11 4מנעול מכסה תא מטעןD 09-15 'מקורי1,128.85לארנו פלואנס ש

V5FA82702320 - מקורי4,255.00לאסיאט לאון ש' - 20דלת תא מטען

V2K5827505G16 - מקורי274לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מנעול מכסה תא מטען

692002G521(ח) מקורי3,516.60כןקאיה מגנטיס 09-10מכסה תא מטען 09-10

מקורי6,809.00כןאלפא מיטו 10-16דלת תא מטען -10 (ח)50516576

מקורי8,305.03לאב.מ.וו 120 ש' - 20דלת תא מטען - 4100745604120

901003031R15 - מקורי3,763.69כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18דלת תא מטען

מקורי104.69כןשברולט ספארק 11-15מנעול דלת תא מטען -11 (ח)96540941

מקורי412.84לאשברולט קרוז 08-20גומי קדר תא מטען -9456360608

74890TF2N01(ח) פס קישוט לדלת תא מטען -11

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי1,711.03לא14

BBM452720B(ח) 4D 09- 4/5ציר שמאל מכסה מטעןD 09-13 'מקורי214.52כןמאזדה 3 ש

7473C4

מכסה פנימי לכלי בתא מטען 04-12 

מקורי648.84כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08(ח)

מקורי6,385.98כןפיג'ו 301 ש' 13-18מכסה תא מטען-13 (ח)9675041180

V5FF82702321 - מקורי7,555.00כןקופרה פורמנטור - 21דלת תא מטען

מקורי1,838.96לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פס קישוט למטען 2332418316-17

33700TB9G01(סטיישן) -מקורי1,549.17כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פנס לדלת תא מטען 14

V3AE827550A(ח) מקורי368כןפולקסווגן פאסט ש' 11-15בולם מכסה מטען -11

מקורי4,097.69כןסיטרואן קקטוס 15-20דלת תא מטען -980080538015

BNYV70600(ח) 4קליפת גג 04-08D 04-09 'מקורי1,059.51כןמאזדה 3 ש

V3V082756613 - מקורי1,136.00כןסקודה אוקטביה 13-16מתג פתיחה מכסה תא מטען

57509FG0809P(ח) ש' 08-13מכסה תא מטען 08-11 B3 מקורי6,552.00כןסובארו

BBM456951A(ח) 4/5גומי למכסה מטען 09-10D 09-13 'מקורי341.73כןמאזדה 3 ש

57509FE090(ח) מכסה תא מטען 06-07

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי2,553.00כן08

5802A391(ח) LH =RH ציר דלת תא מטען

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי32.96כן16

מקורי805.2לאסוזוקי ספלאש 09-15בולם לדלת תא מטען ימין-818505181113

5802A375(ח) מקורי601כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15בולם דלת תא מטען שמאל -13

788129036R15 - 'מקורי920.53לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי4,800.07לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כנף אח' שמ' -616024713113

G8830JD0M0(ח) (5 מקומות) מקורי498.55כןניסאן קשקאי ש' 08-14דלתית מיכל דלק -08

22076554D 20 - 4 ש' - 20בטנה לכנף אח' ימיןD/5/SW מקורי1,179.96כןפורד פוקוס



5370B62815 - מקורי368לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן בוץ אחורי ימין

8526KR(ח) ש' 09-11כנף אח' ימ' -09 C-5 מקורי5,228.38כןסיטרואן

מקורי364.28כןאופל אינסיגניה 11-16דלתית מיכל דלק -11 (ח)13279859

71504H8C00( דגם טורבו) 5כנף אחורית ימין -18D/4D 17-22 'מקורי4,786.40לאקאיה ריו ש

7565460031B003- 'קשת לכנף אח' שמ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי2,346.00לא08

G81194CCMA15 - טרייל ש' 15-23תומך כנף אחורית שמאל X מקורי461.35לאניסאן

V7608538179B918 - 'מקורי1,116.00לאפולקסווגן טוארג - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

6411154P01P3119 - 'מקורי1,634.40לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22כנף אח' ימ

65816KK03015- מקורי14,804.54כןטויוטה היילקס ש' 15-21כנף אחורית ימין

868213X700(ח) ש' 11-15בטנה לכנף אח' שמאל (אחורי) -14 i35 מקורי292כןיונדאי אלנטרה

D10E51W60C17 - 'ש' 17-21קשת לכנף אח' שמ CX-3 מקורי204.32לאמאזדה

5370A44408- (אחורי) בטנה לכנף אח' ימין

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי255לא

8533P310- מקורי487.13לאפיג'ו 5008 10-16בטנה לכנף אח' שמאל

7733052R0000017 - מקורי89.3כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פתח איוורור בכנפיים אחוריות

מקורי369.35כןאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18דלתית מיכל דלק - 1339367713

מקורי12,581.90לאשברולט מאליבו ש' 16-19כנף אחורי ימין - 2338805016

868222S50014- בטנה לכנף אח' ימיןIX35 10-15 מקורי926כןיונדאי

87741C500015- 'מקורי341.9לאקאיה סורנטו ש' 15-20פס קישוט לכנף אח' שמ

98174917XT16 - 'מקורי836.46לאפיג'ו 2008 13-19פס קישוט לכנף אח' ימ

מקורי263.15לאשברולט טראקס ש' 17-18דלתית מיכל דלק - 9591305717

938286PA0A20 - מקורי1,140.55לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט קדמי לכנף אחורי ימין

מקורי170כןטויוטה קורולה ש' 08-10בטנה לכנף אח' שמאל -08 (ח)6563812030

מקורי272.72לאפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' ימ' - 206367917

86821F100016- מקורי776.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21בטנה לכנף אחורי שמאל

788304EA1AV 14 - מקורי812.17לאניסאן קשקאי ש' 14-20דלתית מיכל דלק

מקורי585.04כןשברולט סילברדו 13-19מגן בוץ אחורי ימין - 8412445415

2206873SW 20 - '4 ש' - 20כנף אח' ימD/5/SW מקורי9,845.02לאפורד פוקוס

6722A93920 - 'מקורי7,495.00לאמיצובישי טרייטון - 20כנף אח' שמ

71504A9C0015- מקורי8,933.90לאקאיה קרניבל ש' 15-20כנף אחורית ימין

5802A376(ח) מקורי613כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15בולם דלת תא מטען ימין -13

V6F9827705G9B921 - מקורי296לאסיאט ארונה ש' - 18גומי למכסה מטען

מקורי427.68כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18גומי למכסה מטען -13 (ח)9805613880

V2G6827025H21 - 5-דלת תא מטעןD 18 'מקורי6,979.00לאפולקסווגן פולו ש

9832126180

מנעול תחתון דלת תא מטען ימין - 19 

מקורי416.46כןסיטרואן ברלינגו - 519 מושבים

מקורי152.96כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מנגנון פתיחה לדלת תא מטען - 967602838016

BHY16202XA(ח) 4/5דלת תא מטען 13-16D 13-18 'מקורי1,632.56כןמאזדה 3 ש

98269436XY20 - מקורי1,277.08כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט למטען

817801W20012-5בולם ימין דלת תא מטעןD 12-16 'מקורי303לאקאיה ריו ש

5920A059

מכסה תא מטען ללא חור למנעול -08 

מקורי3,957.00כןמיצובישי לנסר ש' 4D 08-15(ח)

מנעול דלת תא מטען - 192084011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי409.84לא

692001R1301.0 11- ש' 11-18מכסה תא מטען i25 מקורי1,998.00לאיונדאי אקסנט

8394061M22000ZCC

קישוט כסף תושבת לוחית רישוי 

מקורי1,763.70לאסוזוקי SX4 קרוסאובר 13-16אחורית - 13

מקורי12,802.01לאסיטרואן ג'אמפי - 18דלת מטען ימין - 981189508018

901529849R(ח) מקורי2,688.93כןרנו מגאן סטיישן - 18פס קישוט למטען - 18



5923A03814- מקורי714כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ציר ימ. למכסה תא מטען

V6R6827025D14- 5דלת תא מטעןD 10-17 'מקורי2,677.00לאפולקסווגן פולו ש

812303W00010- מקורי395.5לאקאיה ספורטג' ש' 10-12מנעול דלת תא מטען

V565863459D9B917 - מקורי431לאסקודה קודיאק ש' 17-22ריפוד לפח אחורי

V7E0827025F10- מקורי15,266.00לאפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12דלת תא מטען

98348979XU21 - ש' - 21פס קישוט למטען  C-4 מקורי2,506.39כןסיטרואן

מקורי6,601.50כןסיטרואן C-4  ש' - 21דלת תא מטען - 983427208021

6700512D005D -13 דלת תא מטען

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי3,925.00לא15

848107188R17 - 4 ש' 17-23פס קישוט למטעןD מקורי3,749.00לארנו גרנד קופה

V2K5827025B16 - מקורי8,944.00כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20דלת תא מטען

מקורי19,176.07לאב.מ.וו 500 ש' - 17מכסה תא מטען 4100744069517-20

8701CG(ח) ש' 10-16דלת תא מטען -10 C-3 מקורי4,880.97כןסיטרואן

V7N5827025H(ח) מקורי4,953.00כןסיאט אלהמברה ש' 13-18דלת תא מטען-13

81780A6000(ח) בולם ימין לדלת תא מטען -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי400כן/סטישין

מקורי4,988.04לאפיג'ו 208 ש' 12-14דלת תא מטען - 981068218012

V5E682755220 - מקורי125כןסקודה אוקטביה ש' - 20בולם לדלת תא מטען

927502P000(ח) מקורי335.4לאקאיה סורנטו ש' 13-15פנס בלמים דלת תא מטען -13

901019080R09 - (ללא חלון ) מקורי9,619.35לארנו מאסטר ש' 09-22דלת תא מטען שמאל

261550862R

פנס ערפל קדמי שמאל - 20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי851.11כןרנו קליאו

V3G5945095F15-19 מקורי1,173.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23פנס אחורי שמאל חיצוני

מקורי375.58לאשברולט טראוורס 09-11מחזיר אור במגן אחורי שמאל 2588188109-11

34156SNBG0206-08 '4פנס אחורי שמ' פנD 06-12 'מקורי464.8לאהונדה סיווק ש

V658945094V 20 - 'מקורי516כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי ימ

922023X01011-13 ש' 11-15פנס ערפל קדמי ימין i35 מקורי595לאיונדאי אלנטרה

265501234R20 - 'מקורי1,242.10כןרנו קפצ'ור ש'  13-22פנס אחורי ימ' פנ

מקורי2,109.08לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי שמאל 9513779113-14

876241M00009- מקורי150.5לאקאיה פורטה 09-12פנס איתות למראה ימין

V5E49410171.0 20 - מקורי2,125.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ראשי שמאל

מקורי1,035.58לאטויוטה קורולה ש' 13-18מסגרת ניקל עליונה לפנס ראשי ימין -531810201013

921022V05011- מקורי4,538.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16פנס ראשי ימין

B6A508990A08- (5 מקומות) מקורי807.15לאניסאן קשקאי ש' 08-14פנס ערפל קדמי ימין

DN56515M0

-4D 10 מחזיר אור במגן אחורי שמאל

124D 10-14 'מקורי69.38כןמאזדה 2 ש

פנס איתות למראה ימין - 210080915

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי315.04לא19

33100TV0G4115- 5פנס ראשי ימיןD 15-16 'מקורי3,524.43לאהונדה סיווק ש

V5E3941700AV 20 - מקורי1,258.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20פנס ערפל קדמי ימין

924611Y50015- '5פנס ערפל אח' ימD 11-16 מקורי312.2כןקאיה פיקנטו

34500TV0G1115- 5פנס ערפל ימין אחוריD 15-16 'מקורי609.1לאהונדה סיווק ש

265553226R(INTENSE) 20- 'מקורי1,115.07לארנו קליאו - 20פנס אחורי שמ' פנ

33550TV0E2115- 5פנס אחורי שמאל חיצוניD 15-16 'מקורי1,384.94לאהונדה סיווק ש

3512064R0000017 - קרוסאובר 17-21פנס ראשי ימין SX4 מקורי3,312.80כןסוזוקי

מקורי1,012.93כןשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' סטיישן -9513558513

34155TV0E2115- 5פנס אחורי שמאל פנימיD 15-16 'מקורי1,071.61לאהונדה סיווק ש

V5E0945104B20 - מקורי225לאסקודה אוקטביה ש' - 20מחזיר אור מרכזי במגן אחורי

84912FG110(ח) ש' 08-13פנס לוח זיהוי אח' 08-11 B3 מקורי94כןסובארו

92102D417016- מקורי5,799.20לאקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ראשי ימין

92202D4100(ח) מקורי1,902.60כןקאיה אופטימה ש' 16-20פנס ערפל ימין קדמי -16



מקורי5,031.07לאלקסוס IS250 ש' 08-20פנס איתות ימ' קד' (במגן) - 816105301114

V658945095V 20 - 'מקורי1,069.00כןסקודה קאמיק - 20פנס אחורי שמ

מקורי69.47לאשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס צד קדמי שמאל (בכנף) - 12 (ח)13252455

260107780R22 - מקורי5,210.39לארנו ארקנה ש' - 22פנס ראשי ימין

84401AG02204-06 ש' 04-06פנס איתות למראה ימין B4 מקורי688לאסובארו

848107837RCW 13- 3/5פס קישוט למטעןD/CW 10-16 'מקורי1,284.11לארנו מגאן ש

10691021SEPP18 - ש' 18-23מכסה תא מטען ZS מקורי6,181.36לאאם ג'י

V5JJ827023GCW 15 - מקורי7,714.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת תא מטען

מקורי372.83כןפיג'ו 208 ש' 15-19בולם מכסה תא מטען - 160961658015

מקורי672.39כןרנו קנגו 09-18מנעול מכסה תא מטען -820049779809

792731M010(ח) מקורי159.1כןקאיה פורטה 09-12בולם שמאל מכסה תא מטען-09

V57A827023A18 - מקורי6,360.00לאסקודה קארוק 18-21דלת תא מטען

6340G009-12 מקורי156.13לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18תושבת פנס לוחית זיהוי

873211M000(ח) מקורי376.2כןקאיה פורטה 09-12גומי קדר דלת תא מטען -09

V5M0827505H9B905- מקורי520לאפולקסווגן גולף פלוס ש' 05-11מנעול מכסה תא מטען

871663

כיסוי ציר דלת תא מטען חיצוני/פנימי 

מקורי876.1לאסיטרואן ג'אמפי 08-11שמאל - 08

G33M62310A12- ש' 12-16מנעול דלת מטען CX-5 מקורי471.05לאמאזדה

V5E9827550C13 - מקורי599כןסקודה אוקטביה 13-16בולם דלת מטען ימין = שמאל

מקורי4,446.36לאמיני קופר קאנטרימן ש' 11-22דלת תא מטען - 4100981157411

מקורי16,472.00לאלקסוס NX ש' 15-23דלת תא מטען 670057806018-21

מקורי15,118.34לאמרצדס 400 ספרינטר ש' - 19דלת תא מטען ימין - 907740500019

5927A037WB14- מקורי449.43לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22לחצן פתיחה למכסה תא מטען

817200X020(ח) ש' 08-14ידית חיצונית לדלת תא מטען - 08 i10 מקורי270כןיונדאי

792101W00012- 4ציר שמאל מכסה תא מטעןD 12-16 'מקורי240.6כןקאיה ריו ש

792201W000(ח) 4ציר ימין מכסה תא מטען -12D 12-16 'מקורי240.6כןקאיה ריו ש

901002847R16- מקורי3,651.38כןרנו קדג'אר 16-20דלת תא מטען

מקורי4,303.71כןטויוטה אוונסיס 09-14דלת תא מטען -09 (ח)6700505100

V11A827025B22 - ש' - 22דלת תא מטען ID4 מקורי10,489.00לאפולקסווגן

5923A03714- מקורי327כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22ציר שמ. למכסה תא מטען

GHK1508E0C13-  פס קישוט ימין למטען

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי268.44לא18

V5JA827705L17 - מקורי872לאסקודה ראפיד ש' 13-18גומי אטימה לדלת תא מטען

873111R00011- ש' 11-18פס קישוט למטען i25 מקורי133כןיונדאי אקסנט

KD456883XB02(ח) ש' 12-16מדף אחורי -12 CX-5 מקורי1,466.10כןמאזדה

908302879R16 - מקורי1,367.71לארנו קדג'אר 16-20גומי אטימה לדלת תא מטען

H43003SGCA17 - מקורי2,906.40כןניסאן סנטרה ש' 17-19מכסה תא מטען

873213W000(ח) מקורי412.9כןקאיה ספורטג' ש' 10-12גומי קדר דלת תא מטען -10

V6V6827550A15 - מקורי242כןסקודה פביה ש' 15-21בולם תא מטען

B45A52720B(ח) 4D 13- 4/5ציר דלת תא מטען שמאלD 13-18 'מקורי266.84כןמאזדה 3 ש

93828BR01A08-'מקורי1,448.33לאניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף אח' ימ

מקורי564.44לאאופל מוקה 14-16קשת לכנף אח' ימ' - 9453271314

7552163J0006-10 מקורי516.5כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10בטנה לכנף אח' שמאל

781115FA0A(דגם ספורט) מקורי4,663.01לאניסאן מיקרה - 20כנף אח' שמ' - 20

מקורי1,561.72לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 230933514

86822A900015- מקורי935.8לאקאיה קרניבל ש' 15-20בטנה לכנף אחורי ימין

86821A900015- מקורי935.8לאקאיה קרניבל ש' 15-20בטנה לכנף אחורי שמאל



7400A675V 18 - 'פס קישוט לכנף אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,874.00לא21

מקורי461.37כןטויוטה אוריס ש' 15-18מדבקת חיזוק לכנף אח' ימ' - 587410216015

מקורי316.45כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ' - 4276154520

788326LB0H20 - מקורי370.66לאניסאן סנטרה ש' - 20דלתית מיכל דלק

BCJH561J1B19 - 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD -19 'מקורי311.11לאמאזדה 3 ש

G81013HNMB13 - 'מקורי6,146.56לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19כנף אח' שמ

71504C8C0015- 'כנף אח' (+ כל הדופן) ימi20 15-20 מקורי4,963.00לאיונדאי

86821D400016- מקורי1,197.40לאקאיה אופטימה ש' 16-20בטנה לכנף אחורי שמאל

מקורי485.31כןפיג'ו 2008 - 20דלתית מיכל דלק - 982583348020

מקורי3,936.97כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כנף אח' ימ' -5D 11 (ח)95916883

89810456094X4 14 - 'מקורי6,171.20לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף אח' שמ

8526Y9(ח) מקורי7,964.08כןפיג'ו 407 ש' 05-10כנף אח' ימ' 05-09

מקורי372.1כןשברולט טריילבלייזר ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין - 4276120820

6485053R0020 - מקורי296.2כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלתית מיכל דלק

71503G5C0016- מקורי5,418.20לאקאיה נירו 16-23כנף אחורית שמאל

GHP950340D13 - מגן בוץ אחורי ימין

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי139.19כן18

DFY571410A20 - 'ש' - 20כנף אח' שמ CX-30 מקורי2,991.11לאמאזדה

98233005XY20 - 'מקורי2,012.36כןפיג'ו 208 ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי413.74כןפיג'ו 208 ש' - 20דלתית מיכל דלק - 982329198020

868300X20011- ש' 08-14בטנה לכנף אח' שמאל i10 מקורי267לאיונדאי

61601F401017 - 'כנף אח' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי5,934.12לא22

8526NY(פרטנר) מקורי12,170.61כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כנף אח' ימ' - 09

מקורי7,562.46כןסיטרואן ברלינגו - 19כנף אח' ימ' - 19 5 מושבים9827687180

D65151920A10 - '4תריס איוורור לכנף אח' ימD 10-14 'מקורי135.58כןמאזדה 2 ש

D2YP7141X21 - 'ש' 17-21כנף אח' שמ CX-3 מקורי2,032.45לאמאזדה

מקורי7,313.14לאסיטרואן ברלינגו - 19כנף אח' שמ' - 19 5 מושבים9827672780

V5G6827301C20 - מקורי457כןסקודה קאמיק - 20ציר דלת תא מטען

פס קישוט דלת תא מטען -5D 13 (ח)7681102941

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי285.64כן15

81780A200013- 5/סטיישן ש' 13-18בולם דלת תא מטען ימיןD מקורי320.2לאקאיה סיד

848108628R13 - 4פס קישוט ניקל למטעןD 09-15 'מקורי1,045.02כןרנו פלואנס ש

73700A5000(ח) 5D- 12 דלת תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,906.94כן/סטישין

V7H0827091AQ10 - מקורי8,141.00כןפולקסווגן טרנספורטר ש' 10-12דלת תא מטען שמאל

מכסה תא מטען 07-10 (ח)96649204

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי3,048.08כן

927701J00012- פנס בלימה עליון בדלת תא מטעןi20 12-15 מקורי260לאיונדאי

V657827931041

ספוילר עליון שמאל לדלת תא מטען - 

מקורי305לאסקודה סקאלה - 1919

812101G200(ח) מקורי59כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16סטריקר דלת תא מטען -09

96775093ZD(ח) מקורי193.09כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי מדף אחורי ימין - 13

KBY26202XB17 - ש' 17-22דלת תא מטען CX-5 מקורי4,029.50לאמאזדה

מקורי8.4כןטויוטה יאריס ש' 14-19סט כיסויי גגון -14 (ח)7556133030

96780670ZD(ח) מקורי279.97כןפיג'ו 2008 13-19פס קישוט שמאל למטען - 13

מקורי638.28לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ידית לדלת מטען שחור - 898079019012



5802A48317 - ש' 17-19ציר דלת תא מטען ASX מקורי144כןמיצובישי

737004H09210 - דלת תא מטעןi800 08-21 מקורי7,335.00לאיונדאי

8719F816 - מקורי324.85לאפיג'ו 2008 13-19מנעול מכסה תא מטען

V565827550A17 - מקורי248לאסקודה קודיאק ש' 17-22בולם דלת תא מטען

812302S00014- מנעול מכסה תא מטעןIX35 10-15 מקורי406לאיונדאי

52910D321015 - (גנט) מקורי4,456.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

BCKE34300H4D 19 - '4/5משולש למתלה קד' ימD -19 'מקורי435.91כןמאזדה 3 ש

426020D21012- מקורי254.78לאטויוטה יאריס ש' 12-13צלחת נוי לגלגל

9965A1708020 - (גנט) ש' - 20חישוק לגלגל CX-30 מקורי1,869.63לאמאזדה

98130750XY"16" 17 - (גנט) ש' 17-21חישוק לגלגל C-3 מקורי2,819.93לאסיטרואן

D03001KK2A10- (גנט) מקורי2,477.02לאניסאן ג'וק 10-14חישוק לגלגל

403008935R(ח) "5חישוק לגלגל (גנט) - 13 "17D 13-19  מקורי3,069.94כןרנו קליאו

V5K0601147FVZN09- מקורי314לאפולקסווגן גולף ש' 09-13צלחת נוי לגלגל

4520161M00(ח) קרוסאובר 13-16משולש למתלה קד' ימ' - 13 SX4 מקורי1,622.30לאסוזוקי

4321084M5027N16 - (גנט) מקורי4,516.00כןסוזוקי סלריו 16-18חישוק לגלגל

מקורי2,161.00כןמאזדה 2 ש' 4D/5D 15-21חישוק לגלגל (גנט) - 996574556020

4321080SG0QC820 - (גנט) מקורי3,469.00לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21חישוק לגלגל

54500K710020 - 'ש' - 20משולש למתלה קד' שמ i10 מקורי1,125.00כןיונדאי

60809FL0009P18 - ש' - 18דלת תא מטען XV מקורי7,223.00כןסובארו

SU001A454617 - מקורי11,671.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18דלת תא מטען ימין

B61T52710(ח) 4/5ציר ימין למכסה תא מטען - 17D 13-18 'מקורי416.31כןמאזדה 3 ש

5817A286HC18 - פס קישוט למטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי4,127.00כן21

בולם דלת תא מטען-5D 11 (ח)1747492

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי438.68כן

8983860444(  LSE) 21 - מקורי5,846.53לאאיסוזו די. מקס ש' - 21דלת תא מטען

V6J4827505E9B909-14 מקורי235כןסיאט איביזה  ש' 09-16מנעול דלת תא מטען

V5E0827566

לחצן פתיחת מכסה תא מטען (ידית 

מקורי221כןסקודה ראפיד ש' 13-18קטנה)-13

7680147090A0(ח) מקורי2,054.79כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18פס קישוט למטען - 13

HC3Z9940602A17 - ש' 17-21פס קישוט תחתון למטען שחור F -350 מקורי294.41לאפורד

5927A041V 14 - מקורי485לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנעול מכסה תא מטען

8468161M1500015 - מקורי833.8לאסוזוקי ויטרה ש' 15-22גומי אטימה לדלת מטען

60809SJ0409PV 19 - מקורי8,610.00לאסובארו פורסטר - 19דלת תא מטען

8284182G0200013 - קרוסאובר 13-16ידית פתיחה פנימית לתא מטען SX4 מקורי65.2לאסוזוקי

693700H01115 - מקורי530כןטויוטה אייגו ש' 15-21מנעול מכסה תא מטען

904503HN0A13 - מקורי231.14לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19בולם ימין לדלת תא מטען

73700J901018-20 מקורי6,260.00לאיונדאי קונה ש' - 18דלת תא מטען

81750A2200WK13 - 5/סטיישן ש' 13-18ריפוד דלת תא מטעןD מקורי1,011.40לאקאיה סיד

60809SJ0109P

דלת תא מטען ללא ספוילר (חשמלית) - 

מקורי10,215.00לאסובארו פורסטר - 1919

מקורי5,352.10לאטויוטה פריוס ש' 16-20ספוילר לתא מטען - 760854791616

73700G401018 - דלת תא מטעןi30 - 18 מקורי7,384.00לאיונדאי

8748H7(ח) מקורי1,054.36כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט למטען -04

901007869R20 - מקורי4,668.58כןרנו גרנד סניק ש' - 20דלת תא מטען

V6JH827023A13- מקורי4,910.00לאסיאט טולדו ש' 13-18דלת תא מטען

87321J900018 - מקורי629כןיונדאי קונה ש' - 18גומי אטימה לדלת תא מטען

905006RA0A21 - מקורי2,958.15לאניסאן קשקאי ש' - 21מנעול מכסה תא מטען

7481102030C1

ידית פתיחה פנימית לדלת תא מטען - 

13

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי201.58כן15



6910063T0022 - קרוסאובר - 22דלת תא מטען SX4 מקורי3,853.70כןסוזוקי

90100W070P(PREMIUM) 21 - מקורי9,324.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת תא מטען

81230D300015 - מקורי983לאיונדאי טוסון ש' 15-20מנעול מכסה תא מטען

גומי קדר תא מטען -11 (ח)1749586

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי253.02כן

V5JA827933BGRU(ח) מקורי2,639.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18ספוילר למכסה תא מטען -13

מקורי2,086.40כןמאזדה CX-3 ש' 17-21חישוק לגלגל (גנט) - 17 "18"9965407080

מקורי293לאפיאט 3D 08-20 500כאפה לגלגל -5180686708

529601W15012- 4צלחת נוי לגלגלD 12-16 'מקורי392.5לאקאיה ריו ש

52910A920015- (גנט) מקורי2,879.10לאקאיה קרניבל ש' 15-20חישוק לגלגל

54500S105019 - 'מקורי1,155.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20משולש למתלה קד' שמ

51750A600013 -  5/סטיישן ש' 13-18נבה לגלגל קדמיD מקורי795.7לאקאיה סיד

PZ4L0H0691SBV 17 - (גנט) מקורי1,065.00כןטויוטה פרואייס ש' 17-18חישוק לגלגל

529101Y10011- (גנט) 5חישוק לגלגלD 11-16 מקורי507.5כןקאיה פיקנטו

V5J0601147CMHBV 17 - מקורי141לאסיאט איביזה  ש' 17-22צלחת נוי לגלגל

54501F100016 - 'מקורי1,241.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש למתלה קד' ימ

4261102R1019 - (גנט) 4חישוק לגלגלD 19 - 'מקורי3,659.11כןטויוטה קורולה ש

52910B9500V 14 - (גנט) ש' 14-19חישוק לגלגל i10 מקורי4,234.00לאיונדאי

54500L100020 - 'מקורי1,547.00כןיונדאי סונטה ש' - 20משולש למתלה קד' שמ

52960H820017 - כאפה לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי106.9לא

403004FU3A17 - (גנט) מקורי5,223.92לאניסאן סנטרה ש' 17-19חישוק לגלגל

54500G600017 - משולש קד שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי982.8לא

52910F2100V 16 - (גנט) מקורי775לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18חישוק לגלגל

52910J780020 - (גנט) מקורי5,312.20כןקאיה אקס סיד - 20חישוק לגלגל

4.26E+06"17" 18 - (גנט) מקורי3,977.92לאטויוטה קאמרי ש' - 18חישוק לגלגל

529603W20011- 5כאפה לגלגלD 11-16 מקורי165.6לאקאיה פיקנטו

403150013R10- (גנט) מקורי173.84לארנו סניק ש' 10-12חישוק לגלגל

42600F423117 - חישוק לגלגל ספייר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי900לא22

54500N900021 - 'מקורי1,622.00כןיונדאי טוסון ש' - 21משולש למתלה קד' שמ

4250F62318 - (גנט) מקורי2,971.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חישוק לגלגל

52910N7300"(ELITE) "19 21 - (גנט) מקורי4,895.00לאיונדאי טוסון ש' - 21חישוק לגלגל

4260352170V 20 - מקורי318.57כןטויוטה יאריס ש' - 20צלחת נוי לגלגל

54501AA10021 - 'מקורי1,111.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21משולש למתלה קד' ימ

426110E59021 - (גנט) מקורי7,212.06כןטויוטה היילנדר - 21חישוק לגלגל

V8V0601025CR"16" 17 - (גנט) ש' 12-19חישוק לגלגל A3 מקורי5,315.00לאאודי

98153116ZY19 - (גנט) מקורי817.33לאסיטרואן ברלינגו - 19חישוק לגלגל

V5F0601025ACKT2"19" 17 - (גנט) מקורי5,346.00לאסיאט לאון ש' 12-19חישוק לגלגל

52970G6200"14 17 - צלחת נוי לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי686.1כן

4013A44317 - 'ש' 17-19משולש למתלה קד' שמ ASX מקורי1,019.00כןמיצובישי

767480689R18 - מקורי107.34כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' ימין

7551163J0006-10 מקורי208.7לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10בטנה לכנף אח' ימין

7565360031B003 - 'פס קישוט לכנף אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי3,110.48לא08

768F20005R09 - 'מקורי784.86לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט לכנף דופן אח' שמ

767491249R18 - מקורי107.34לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' שמאל

788601KA6A10-  'מקורי721.67כןניסאן ג'וק 10-14קשת לכנף אח' ימ

מקורי371לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בטנה לכנף אח' שמאל - 525924210019



87742J7CA020 - 'מקורי713.1לאקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

86821B950017 - ש' 14-19בטנה לכנף אח' שמאל i10 מקורי279כןיונדאי

76625023805D 19 - 5מגן בוץ אחורי ימיןD/SW 19 - 'מקורי351כןטויוטה קורולה ש

76626023805D 19 - 5מגן בוץ אחורי שמאלD/SW 19 - 'מקורי351לאטויוטה קורולה ש

מקורי456.16כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20דלתית מיכל דלק - 898103297612

כנף אח' ימ' (מכלול) -4D 11 (ח)1717673

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי14,865.44לא

מקורי2,152.35כןאיסוזו די. מקס ש' 03-07קשת לכנף אח' ימ' 03-07 (ח)8973774990

69510D900016-18 מקורי282.1לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דלתית מיכל דלק

86822C150018 - מקורי581כןיונדאי סונטה ש' 18-19בטנה לכנף אח' ימין

מקורי1,980.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19כנף אח' שמ' - 616025272017

69510H840018 - מקורי206.1לאקאיה סטוניק - 18דלתית מיכל דלק

מקורי327.95לאטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט עליון לכנף אחורית שמאל - 627924203019

87370G500016 - 'מקורי394.2כןקאיה נירו 16-23קישוט עליון לכנף אח' ימ

V6P0810970B15- מקורי467כןסיאט איביזה  ש' 09-16בטנה לכנף אחורי ימין

65637K005020 - מקורי938כןטויוטה יאריס ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

69510J780020 - מקורי232.4כןקאיה אקס סיד - 20דלתית מיכל דלק

86822G630018 - בטנה לכנף אח' ימיןGT LINE - 18 מקורי145.2לאקאיה פיקנטו

86822H840018 - מקורי415.6לאקאיה סטוניק - 18בטנה לכנף אח' ימין

616020D36020 - 'מקורי4,499.00לאטויוטה יאריס ש' - 20כנף אח' שמ

V8K5809838(ח) ש' 08-15כנף אח' ימ' -09 A4 מקורי8,278.00לאאודי

6290342030

תריס איוורור כנף אחורי ימין =שמאל 

מקורי427.3לאטויוטה RAV-4 ש' 01-1101-05

71504H9C104D - 17 '5כנף אח' ימD/4D 17-22 'מקורי5,896.00כןקאיה ריו ש

7.51E+45

פס קישוט לכנף אחורי ימין (חלק קדמי) 

מקורי344.31כןטויוטה היילנדר - 21- 21

87742G6700(X LINE) 20 - 'פס קישוט לכנף אח' ימ

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי285.3כן

86823G2500

ביטנה לכנף אחורי שמאל (חלק קדמי) -

מקורי1,298.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20 19

6563842020V 19 - ש' - 19בטנה לכנף אח' שמאל RAV-4 מקורי1,006.78לאטויוטה

מקורי128.75כןשברולט אורלנדו ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -9546474112

260603632R22 - מקורי5,470.89לארנו ארקנה ש' - 22פנס ראשי שמאל

V6V1941017FV 18 - מקורי3,057.00לאסקודה פביה ש' 15-21פנס ראשי שמאל

V6R0949101F10 - 5פנס איתות למראה שמאלD 10-17 'מקורי210לאפולקסווגן פולו ש

260601693R20 - מקורי3,726.36לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל

V2GA949101A20 - מקורי190כןפולקסווגן טי קרוס - 20פנס איתות למראה שמאל

922022R00009-11 5פנס ערפל קדמי ימיןD 07-12 'ש i30 מקורי355לאיונדאי

924060X10011- 'ש' 08-14פנס ערפל אח' ימ i10 מקורי121כןיונדאי

84912AJ200(ח) 4D 10- 'ש' 09-14פנס אחורי שמ' פנ B4 מקורי888לאסובארו

34150T5AJ0115- מקורי2,672.93לאהונדה ג'אז ש' 15-19פנס אחורי ימין פנימי

V5LA945208A21 - 'מקורי1,721.00כןסקודה אניאק ש' - 21פנס אחורי ימ

V8U094509512-ש' 11-18פנס אחורי שמ' תחתון Q3 מקורי944לאאודי

V8U094509412-ש' 11-18(ח) פנס אחורי ימ' עליון Q3 מקורי1,081.00לאאודי

K07051160B15 - ש' 12-16פנס אחורי שמ' לד CX-5 מקורי1,387.72כןמאזדה

265605C00010- מקורי345.13לאניסאן ג'וק 10-14מחזיר אור במגן אחורי ימין

V5NB941035C20 - מקורי5,647.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס ראשי שמאל

מקורי1,096.71כןשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' - 5D 13 (ח)95127057

פנס לוח זיהוי אח' -09 (ח)8127333060

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי503.2כן13



מקורי1,985.63לאשברולט סילברדו - 20פנס איתות למראה שמאל - 8446892520

BCKA69182B19 - 4/5פנס איתות למראה שמאלD -19 'מקורי173.99כןמאזדה 3 ש

265554EA0A14-16 'מקורי1,124.71לאניסאן קשקאי ש' 14-20פנס אחורי שמ

92501Q000021 - 'פנס לוח זיהוי אחi20 - 21 מקורי398לאיונדאי

מקורי14,443.21לאשברולט קאמרו 16-20פנס ראשי ימין - 8424410216

92401H90105D - 17 5פנס אחורי שמאל חיצוניD/4D 17-22 'מקורי1,309.40כןקאיה ריו ש

V565945307V 17 - 'מקורי946כןסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי שמ' פנ

92403H90105D - 17 '5פנס אחורי שמ' פנD/4D 17-22 'מקורי863.3לאקאיה ריו ש

811700DA5014-16 מקורי3,950.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי שמאל עם לד

מקורי262כןפיאט פנדה ש' 12-18(ח) פנס איתות שמ' קד' (במגן)-5184291512

924062P35010-11 'מקורי468.3לאקאיה סורנטו ש' 10-12פנס ערפל אח' ימ

V565945208BV 17 - 'מקורי1,866.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס אחורי ימ

V5E0941701E13 - מקורי370לאסקודה אוקטביה 13-16פנס ערפל קדמי שמאל מושחר

V6VE94509522 - 'מקורי1,246.00כןסקודה פביה ש' - 22פנס אחורי שמ

261508992A15- מקורי809.95כןניסאן ג'וק 15-19פנס ערפל קדמי ימין

7680242140

פס קישוט למטען תחתון - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 מקורי1,288.00כןטויוטה

79710D900016 - מקורי91.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21ציר דלת תא מטען

מקורי327כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תושבת פס קישוט ניקל למטען - 768270209019

72800Q5030(סמל ישן) מקורי7,496.40לאקאיה סלטוס ש' - 20דלת תא מטען - 20

848101807R18 - מקורי949.56כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פס קישוט למטען

72800S102019 - מקורי7,056.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת תא מטען

817801J00009 - בולם תא מטען ימיןi20 09-12 מקורי204לאיונדאי

69200F252019 - מקורי4,990.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20מכסה תא מטען

V5JA827550D13- מקורי422לאסקודה ראפיד ש' 13-18בולם מכסה תא מטען

87310F120016 - מקורי642.7לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פס קישוט למטען

81770G400018 - בולם דלת תא מטען שמאלi30 - 18 מקורי77כןיונדאי

72800R012021 - מקורי11,059.60כןקאיה קרניבל ש' - 21דלת תא מטען

85930G4000TRY18 - מדף  אחוריi30 - 18 מקורי269כןיונדאי

81761R200022 - מקורי1,135.60לאקאיה ספורטג' ש' 22-23גומי למכסה מטען

87321F200019 - מקורי655כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20גומי אטימה למכסה תא מטען

81230C850019 - מנעול מכסה תא מטעןi20 15-20 מקורי599לאיונדאי

מקורי9,683.00לאבי ווי די אטו 3 ש' - 22דלת תא מטען - 137774560022

901003101R15-17 מקורי3,979.21לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23דלת תא מטען

LR11383318- מכסה תא מטען

לנד רובר ריינג' רובר ספורט ש' 

מקורי28,766.42לא12-22

R5030601BAA21 - ש' - 21דלת תא מטען ET5 מקורי7,284.00לאסקייוול

67881021305D 19 - 5גומי למכסה מטעןD/SW 19 - 'מקורי482כןטויוטה קורולה ש

68810021205D 19 - 5ציר ימין דלת תא מטעןD/SW 19 - 'מקורי352כןטויוטה קורולה ש

8731L0(ח) ש' 10-13בולם דלת תא מטען -10 C-1 מקורי415.82כןסיטרואן

מקורי4,289.80כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15דלת תא מטען -691006585009

81260A620012 - ידית פתיחת דלת תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי315כן/סטישין

5801A052(ח) מקורי7,358.60כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07דלת תא מטען 05-06

69100818105D 08- 4/5דלת תא מטעןD 08-14 'ש SX4  מקורי2,723.70לאסוזוקי

81770D700015 - מקורי740לאיונדאי טוסון ש' 15-20בולם דלת תא מטען שמאל

689600R01013-15 ש' 13-18בולם שמאל לדלת תא מטען RAV-4 מקורי952.81לאטויוטה

65470KK01020 - מקורי9,483.93כןטויוטה היילקס ש' 15-21דלת תא מטען

689600F03213 - מקורי371.62לאטויוטה וורסו 13-18בולם דלת תא מטען

7481113010C216 - ש' 13-18ידית פנימית לדלת תא מטען RAV-4 מקורי90.89לאטויוטה



72800Q001021 - דלת תא מטעןi20 - 21 מקורי6,993.00לאיונדאי

86824G2500

ביטנה לכנף אחורי ימין (חלק קדמי) - 

מקורי948כןיונדאי איוניק ש' 1916-20

     V3T5810969A(ח) מקורי516כןסקודה סופרב ש' 08-13בטנה לכנף אח' שמאל -08

מקורי5,396.00כןטויוטה קאמרי ש' - 18כנף אח' ימ' - 616013338018

86822G400018 - בטנה לכנף אח' ימיןi30 - 18 מקורי941כןיונדאי

71504Q5C0020 - 'מקורי9,888.90כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף אח' ימ

86821G400018 - בטנה לכנף אח' שמאלi30 - 18 מקורי278כןיונדאי

71503Q5C1020 - 'מקורי9,888.90כןקאיה סלטוס ש' - 20כנף אח' שמ

69510G300018 - דלתית מיכל דלקi30 - 18 מקורי125כןיונדאי

69511D350019 - מקורי348כןיונדאי טוסון ש' 15-20דלתית מיכל דלק

69510Q500020 - מקורי214.7כןקאיה סלטוס ש' - 20דלתית מיכל דלק

616010D37021 - 'מקורי4,846.00כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כנף אח' ימ

75606K201021 - 'מקורי1,240.76לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

8975595830(  LSE) 21 - 'מקורי5,727.06לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף אח' ימ

מקורי247.05כןרנו קנגו ש' 04-08בטנה לכנף אח' שמאל 04-08 (ח)8200153674

87741K2000CA20 - 'מקורי412כןיונדאי וניו - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

71112K7000(דופן צד) ש' - 20כנף אח' שמ' - 20 i10 מקורי5,032.00לאיונדאי

84126C700015 - מדבקה שקופה לכנף אחורית ימיןi20 15-20 מקורי313לאיונדאי

86822G6AA021 - בטנה לכנף אח' ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי87.1כן

8530LF05-10 ש' 05-10בטנה לכנף אח' ימין  C-4 מקורי433.03לאסיטרואן

850766391R17 - 'מקורי139.69לאדאצ'יה לוגאן 17-18פס קישוט אחורי לכנף אח' ימ

8975594390(  LSE) 21 - 'מקורי5,727.06לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כנף אח' שמ

525910H03022 - ש' - 22בטנה לכנף אח' ימין X מקורי819.48כןטויוטה אייגו

86822L100020 - מקורי1,624.00כןיונדאי סונטה ש' - 20בטנה לכנף אח' ימין

V5758549709B9

פס קישוט לכנף אח' ימ' (חלק קדמי) - 

מקורי159כןסיאט אטקה ש' 1616-21

86841L100020 - מקורי143לאיונדאי סונטה ש' - 20מגן בוץ אחורי שמאל

8983561921(  LSE) 21 - מקורי453.48כןאיסוזו די. מקס ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

מקורי157.99כןטויוטה קורולה ש' 4D 05-07בטנה לכנף אח' שמאל 05-07 (ח)5259212090

788A22558R22 - מקורי855.36לאדאצ'יה ג'וגר ש' - 22קשת לכנף אחורי ימין

מקורי1,487.26לארנו לוגן 08-11כנף אח' שמ' 08-10 (ח)6001548804

V4G9819181C18 - מקורי292כןסיאט ארונה ש' - 18פתח אוויר בכנף אחורית ימין

מקורי363.8לאסאנגיונג רקסטון - 18בטנה לכנף אח' שמאל - 797303600018

V1K5809843(ח) מקורי3,952.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 06-11כנף אח' שמ' 06-11

8526XR10- 'מקורי6,973.02לאפיג'ו 3008 10-16כנף אח' ימ

BCNM51040G4D 19 - 4/5פנס ראשי שמאל לדD -19 'מקורי2,728.98כןמאזדה 3 ש

924053Z000

 CW-12 מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי164.57כןיונדאי  CW/4D i40 12-15(ח)

84001FJ18013- מקורי1,550.00לאסובארו אימפרזה 13-16פנס ראשי ימין

34350TETH111.5L 17 - 5פנס איתות למראה שמאלD 17-22 'מקורי603.52כןהונדה סיווק ש

מקורי7,416.00לאשברולט קרוז 08-20פנס ראשי ימין - 4268078616

92207J960021 - מקורי3,501.00לאיונדאי קונה ש' - 18פנס תאורת יום עליון שמאל

162479800A21 - מקורי706.03לאטסלה מודל 3 ש' - 21פנס ערפל קדמי ימין

מקורי4,334.12כןשברולט מאליבו ש' 13-15פנס אחורי ימ' -13 (ח)23294319

V57A945207C22 - 'מקורי1,575.00לאסקודה קארוק - 22פנס אחורי שמ

7.45E+08(ח) ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי ימין 11-12  C-4 מקורי443.58כןסיטרואן

34270TGGA0117 - 5פנס בלימה בדלת תא מטעןD 17-22 'מקורי2,379.84כןהונדה סיווק ש

6.34E+09

מחזיר אור במגן אחורי ימין 05-08 

(SALOON)08-11 מקורי205.72לאסיטרואן ג'אמפי

DFR569182A20 - ש' - 20פנס איתות למראה שמאל CX-30 מקורי182.11כןמאזדה



260104CC5C15- טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין קסנון X מקורי4,023.52לאניסאן

V8XA94100315 - ש' 11-18פנס ראשי שמאל A1 מקורי2,916.00לאאודי

מקורי328.17לאשברולט מאליבו ש' 16-19מחזיר אור במגן אחורי ימין - 2317449016

מקורי11,615.00כןאלפא רומאו ג'וליה 17-22פנס ראשי שמאל קסנון -5054758117

מקורי340כןפיאט פנדה ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין-12 (ח)51848137

מקורי8,612.97לאוולוו XC-60 ש' 18-21פנס ראשי שמאל לד - 3165523018

LR13945414 - מקורי175לארובר רנג' רובר ש' 11-21פנס ראשי שמאל

6350T9(ח) ש' 05-10פנס אחורי שמ' (עליון) 05-10  C-4 מקורי135.83כןסיטרואן

33900TBAA0118 - 4פנס ערפל קדמי ימיןD -18 'מקורי584.65לאהונדה סיווק ש

V7C094510616 - מחזיר אור במגן אחורי ימין

פולקסווגן LT (קרפטר) ש' 12-

מקורי125לא22

V8V0941044L16 - ש' 12-19פנס ראשי ימין קסנון A3 מקורי4,703.00לאאודי

34150TEXY0118 - '4פנס אחורי ימ' פנD -18 'מקורי1,772.44כןהונדה סיווק ש

DHM6510L0E20 - 4פנס ראשי שמאלD/5D 15-21 'מקורי2,664.52כןמאזדה 2 ש

6208V809-11 ש' 09-11פנס ראשי שמאל C-5 מקורי3,727.10כןסיטרואן

V81A94177417-20 ש' 17-22פנס ראשי ימין Q2 מקורי8,688.00לאאודי

84501AJ06015- ש' 15-18פנס ערפל קדמי ימין שמאל B4 מקורי1,402.00לאסובארו

DHM5513G0B20 - '4פנס אחורי שמ' פנD/5D 15-21 'מקורי763.88לאמאזדה 2 ש

95937922V 11 - מקורי3,020.63לאשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס ראשי ימין

V56694100921 - מקורי4,956.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22פנס ראשי שמאל לד

DA6A51580C15 - 4פנס אור בלימה דלת תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי269.97לאמאזדה 2 ש

6433002A90C0(ח) מקורי3,077.27כןטויוטה קורולה ש' 13-18מדף אחורי -13

908510003R09 - מקורי2,185.04לארנו מאסטר ש' 09-22פס קישוט למטען אחורי שמאל

906061562R09 - 4מתג פתיחה למכסה מטעןD 09-15 'מקורי260.02לארנו פלואנס ש

V6V6827023G20 - מקורי4,901.00לאסקודה פביה ש' 15-21דלת תא מטען

901009697R

דלת תא מטען -20 

(ZEN/INTENSE/RS LINE)20 - מקורי7,991.94לארנו קליאו

מקורי17,380.48לאב.מ.וו 700 ש' 09-22מכסה תא מטען - 4100948103416

8701W7(ח) ש' 07-10דלת תא מטען - 07 C-4 מקורי8,915.32כןסיטרואן פיקסו

מקורי2,639.41לאשברולט קרוז 08-20מכסה תא מטען -9595084708

81230A600013-5 שD 5/סטיישן ש' 13-18מנעול מכסה תא מטעןD מקורי402כןקאיה סיד

87211A200013- 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18ספוילר לדלת תא מטעןD מקורי971.8כןקאיה סיד

812301G000(ח) מקורי240.5כןקאיה ריו ש' 07-12מנעול מכסה תא מטען 07-11

768010D92014- מקורי728.3לאטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט למטען ניקל

V5E5827550R13 - מקורי360כןסקודה אוקטביה 13-16בולם תא מטען

DKY06202XC17 - ש' 17-21דלת תא מטען CX-3 מקורי3,022.13כןמאזדה

מקורי11,271.09כןפיג'ו 3008 17-21דלת תא מטען - 19 16174094801.2

V5E38543285AP20 - מקורי56לאסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי עמוד אחורי ימין דלת מטען

V658817111A20 - מקורי5,088.00לאסקודה קאמיק - 20קליפת גג

873722E500(ח) מקורי536.55כןיונדאי טוסון ש' 05-10פס קישוט למטען 05-10

873211Y00011- 5אטם לדלת תא מטעןD 11-16 מקורי246.3לאקאיה פיקנטו

V5E681711120 - מקורי5,598.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20קליפת גג

מקורי6,923.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת תא מטען -670054746015

81752A7000WK(ח) מקורי462.2כןקאיה פורטה 13-18ריפוד פנימי למטען -13

V5F0601025H8Z817 - (גנט) מקורי4,677.00כןסיאט לאון ש' 12-19חישוק לגלגל

מקורי3,415.67כןמאזדה CX-5 ש' 17-22חישוק לגלגל (גנט) - 19 "19"9965267090

9965C67070"17" 19 - (גנט) ש' 17-22חישוק לגלגל CX-5 מקורי1,986.19כןמאזדה

52910C830016- קרוס 16-18חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום i20 מקורי3,260.00כןיונדאי

מקורי3,871.86לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) - 16 "17"4261142650



403155853R15 - "16" מקורי195.43לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

4261102R20V 19 - (גנט) 4חישוק לגלגלD 19 - 'מקורי3,944.18לאטויוטה קורולה ש

54501G4AA018 - 'משולש למתלה קד' ימi30 - 18 מקורי1,547.00לאיונדאי

54500G4AA018 - 'משולש למתלה קד' שמi30 - 18 מקורי1,547.00כןיונדאי

529101R00514 - (גנט) ש' 11-18חישוק לגלגל i25 מקורי1,144.00לאיונדאי אקסנט

48068F401017 - 'משולש למתלה קד' ימ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי698לא22

71504GIC0021 - 'ש' - 21כנף אח' ימ EV 5 מקורי8,446.00כןיונדאי איוניק

86821AA000

בטנה לכנף אחורי שמאל חלק קדמי - 

מקורי427כןיונדאי אלנטרה ש' - 2121

71112Q000021 - 'כנף אח' שמi20 - 21 מקורי3,678.00לאיונדאי

868221W11012- 4בטנה לכנף אח' ימיןD 12-16 'מקורי280לאקאיה ריו ש

863C1K4AA021 - מקורי554לאיונדאי קונה ש' - 18דלתית טעינת חשמל במגן קדמי

מקורי1,586.00כןפיאט 500X ש' 15-18בטנה לכנף אחורי ימין -15 (ח)51939782

74450SWWG0107-09 'ש' 03-08פס קישוט לכנף אח' שמ CR-V מקורי1,400.49לאהונדה

65637B101006-11 מקורי364.3כןדייהטסו סיריון ש' 06-11בטנה לכנף אח' ימין

D1914209-11 -מקורי687.15לאפורד אדג' ש' 09-14בטנה לכנף אח' ימין

5301B97408- 'מקורי6,734.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כנף אח' ימ

767480006R(ח) מקורי437.07כןרנו סניק ש' 10-12בטנה לכנף אח' ימין -10

V6J081967612 - מקורי202לאסיאט איביזה  ש' 09-16כיסוי תריס איוורור בכנף אחורי

78817BA60A12- מקורי150.55לאניסאן ג'וק 10-14בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי100.9לאקאיה ריו ש' 4D 12-16תריס אוורור שמאל לכנף אח' -975101700012

8525WZ(ח) מקורי5,986.12כןפיג'ו 508 ש' 11-18כנף אח' ימ' -11

68406597AA12 - 'מקורי7,950.00לאדודג' ראם 12-19כנף אח' שמ

מקורי841כןפיאט טיפו ש' 16-18בטנה לכנף אחורי ימין חלק קדמי -5198436816

בטנה לכנף אח' שמאל -CW 11 (ח)1852055

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,130.77כן

G81004EAMA14-16 'מקורי9,360.44לאניסאן קשקאי ש' 14-20כנף אח' ימ

8525WV(ח) ש' 11-18כנף אח' שמ' -11  C-4 מקורי6,554.97כןסיטרואן

מקורי3,595.44לאטויוטה RAV-4 ש' 07-09כנף אח' שמ' 616024205007-09

מקורי269כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21תריס לכנף אחורי -14 (ח)1360109080

מקורי2,578.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21פס קישוט לדופן אח' שמ'- ארוך -73542292114

868211W010(ח) 5בטנה לכנף אח' שמאל 12-14D 12-16 'מקורי280כןקאיה ריו ש

V6R0810972C10-13 5בטנה לכנף אח' ימיןD 10-17 'מקורי780לאפולקסווגן פולו ש

מקורי380.37כןשברולט קרוז 08-20בטנה לכנף אח' ימין -CW 13 (ח)95102064

V3T5810970A14- מקורי516לאסקודה סופרב ש' 13-15בטנה לכנף אח' ימין

715042EB11(ח) מקורי4,339.76כןיונדאי טוסון ש' 05-10כנף אח' ימ' (עם חורים) -05

77008AX600(ח) מקורי101.93כןניסאן ג'וק 15-19תריס כנף אחורי -15

7552180J005D 08- 4/5בטנה לכנף אח' שמאלD 08-14 'ש SX4  מקורי952.5לאסוזוקי

V83A853818AGRU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' ימ Q3 מקורי2,126.00לאאודי

7013L6(ח) מקורי593.17כןפיג'ו  307 ש' 02-05מגן מנוע תחתון קד' -02

59122AJ03010- ש' 09-14בטנה לכנף אח' שמאל B4 מקורי1,033.00לאסובארו

87310Q000021 - פס קישוט למטעןi20 - 21 מקורי2,055.00כןיונדאי

GSYD5261XC08-12 מקורי2,280.62לאמאזדה 6  ש' 08-13מכסה תא מטען

812301R03011 - ש' 11-18מנעול מכסה תא מטען i25 מקורי742לאיונדאי אקסנט

87310GI00021 - ש' - 21פס קישוט למטען EV 5 מקורי3,619.00כןיונדאי איוניק

768120R90016 - ש' 13-18פס קישוט תחתון למטען RAV-4 מקורי2,474.93כןטויוטה

מקורי5,760.05כןשברולט אורלנדו ש' 12-18דלת תא מטען - 12 (ח)95225551

68100THZG00ZZ19 - ש' - 19דלת תא מטען HRV מקורי7,378.91כןהונדה



81260F2500WAW19 - מקורי768לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20ידית פתיחה לדלת תא מטען

מקורי7,135.26לארנו קנגו 09-18דלת תא מטען (מתרוממת) -775147814909

מקורי10,776.00לאפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת מטען שמאל ללא חלון - 5336759014

81830N700021- מקורי414לאיונדאי טוסון ש' - 21בולם שמאל לדלת תא מטען

677510D090C021 - מקורי2,943.44כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21כיסוי פנימי לדלת תא מטען

908308888RCW 17 - מקורי164לאדאצ'יה לוגאן 17-18גומי אטימה לדלת מטען

מקורי9,030.09לאפיג'ו 508 ש' - 19מכסה תא מטען - 163728048019

מקורי17,958.00לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלת תא מטען - 670051649022

8701CA(ח) מקורי5,231.70כןפיג'ו 3008 10-16דלת תא מטען תחתונה -10

98047711ZD(ח) מקורי189.55כןפיג'ו 301 ש' 13-18ידית דלת תא מטען - 13

52109390V 12 - מקורי12,593.00לאפיאט קובו ש' 12-17דלת תא מטען מתרוממת

מקורי12,338.71כןפורד פוקוס ש' 06-08מכסה תא מטען 06-09 (ח)1353382

5801B352

דלת תא מטען + חורים לחישני נעילה -

מקורי4,689.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 1313-15

V6F9827705E9B918 - מקורי290לאסיאט ארונה ש' - 18גומי אטימה לדלת תא מטען

95275185CW 13- מקורי2,985.16לאשברולט קרוז 08-20פס קישוט למטען

מקורי10,647.16לאשברולט סילברדו 13-19דלת תא מטען - 8426421315

52056198(ABARTH דגם) 3דלת תא מטען - 08D 08-20 500 מקורי7,023.00לאפיאט

902100001R(ח) מקורי2,344.08כןרנו קולאוס 09-11דלת תא מטען חלק תחתון -09

8250175K0008- 4/5מנעול מכסה תא מטעןD 08-14 'ש SX4  מקורי487.1לאסוזוקי

מקורי275.57כןשברולט קרוז 08-20פנס אור בלם בדלת מטען -5D 13 (ח)95489717

84871000V 18 - מקורי15,393.35לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת תא מטען

D35062210B(ח) 5D 07-11 5ציר לדלת מטעןD 07-14 'מקורי87.86כןמאזדה 2 ש

V575827550B16 - מקורי463כןסיאט אטקה ש' 16-21בולם דלת תא מטען ימין = שמאל

מקורי2,155.00לאטויוטה אוונסיס 09-14מכסה תא מטען -644010508009

מקורי378.53לאשברולט ספארק 15-18גומי למכסה מטען - 4234390115

68100THZG10ZZV 19 - ש' - 19דלת תא מטען HRV מקורי10,127.46לאהונדה

מקורי4,171.68לאשברולט קרוז 08-20כנף אח' שמ' -9521814108

1031638S0A21 - 'ש' - 21כנף אח' שמ S מקורי3,696.58לאטסלה מודל

715032SC0010- 'כנף אח' שמIX35 10-15 מקורי4,081.00לאיונדאי

G81004CCMB15- טרייל ש' 15-23כנף אחורית ימין X מקורי4,782.40לאניסאן

V6V6809602D(ח) מקורי1,506.00כןסקודה פביה ש' 15-21כנף אח' ימ' -15

V8W5810075A20 - 'ש' - 20כנף אח' שמ A4 מקורי10,687.00לאאודי

BBM45034109-10(פלסטיק) 4/5מגן אבנים אחורי ימיןD 09-13 'מקורי134.94לאמאזדה 3 ש

G81014CCMB15- טרייל ש' 15-23כנף אחורית שמאל X מקורי5,428.51לאניסאן

V5E0807905A13- 'מקורי78כןסקודה אוקטביה 13-16מדבקה בכנף אח' שמ

72651FG00008-11-ש' 08-13תריס אוורור לכנף אחורי ימין B3 מקורי418כןסובארו

5370A92813- בטנה לכנף אח' ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי265כן16

מקורי5,421.89לאשברולט טראקס ש' 13-16כנף אח' ימ' -9599994013

86821A700013-15 מקורי363.3לאקאיה פורטה 13-18בטנה לכנף אח' שמאל

V5FA809606B20 - 'מקורי3,020.00לאסיאט לאון ש' - 20כנף אח' ימ

V4M0853817AGRU15 - 'ש' 15-21פס קישוט לכנף אח' שמ Q7 מקורי1,492.00לאאודי

מקורי640.89לאשברולט טראקס ש' 13-16בטנה לכנף אח' ימין -9514265613

V5E0810969C17- מקורי349כןסקודה אוקטביה ש' 17-19בטנה לכנף אחורי שמאל

716021R300(ח) ש' 11-18דופן פנימי אח' ימ' -11 i25 מקורי2,734.20כןיונדאי אקסנט

69510A700013-15 מקורי369.8כןקאיה פורטה 13-18דלתית מיכל דלק

767492642RCW 13- 3/5בטנה לכנף אח' שמאלD/CW 10-16 'מקורי501.86לארנו מגאן ש

7551151K0009-מקורי637לאסוזוקי ספלאש 09-15בטנה לכנף אח' ימין

V51081077313 - מקורי221לאסקודה ראפיד ש' 13-18פין נעילת דלתית מיכל דלק



74410T1GE01(ח) ש' 13-18קשת לכנף אחורי ימ' -13 CR-V מקורי972.64לאהונדה

72651AJ00015- ש' 15-18תריס כנף אחורית B4 מקורי374לאסובארו

מקורי647.06כןפורד פוקוס ש' 06-08בית פתח תדלוק 06-08 (ח)1376674

מקורי590.44לאלקסוס  RX ש' 08-22קשת לכנף אח' שמ' - 756064802016

מקורי214.14כןשברולט ספארק 15-18דלתית מיכל דלק - 9524211115

מקורי294.95לאפיג'ו 2008 13-19תריס אוורור לכנף אחורי -14 (ח)9678565780

6411161MV0P3113- 'קרוסאובר 13-16כנף אח' ימ SX4 מקורי3,222.60לאסוזוקי

V57A8549909B9

פס קישוט קדמי לכנף אח' ימ' - 18 

(STYLE)18-21 מקורי134כןסקודה קארוק

868213Z300(ח) בטנה לכנף אח' שמאל -12CW/4D i40 12-15  מקורי624.75כןיונדאי

מקורי406.73לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19תריס לכנף אחורי - 629400226019

7560542200C0

-E קשת אחורית לכנף אחורי ימין

MOTION - 1919 - 'ש RAV-4 מקורי594כןטויוטה

715043ZC00(ח) CW -12 'כנף אח' ימCW/4D i40 12-15  מקורי5,047.70כןיונדאי

V5JA601147AZ3113-16 מקורי218לאסקודה ראפיד ש' 13-18צלחת נוי לגלגל

52910K7200

חישוק לגלגל (גנט) - 20 16" 

(SUPREME)20 - 'ש i10 מקורי4,234.00לאיונדאי

48069F401017 - 'משולש למתלה קד' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי908לא22

426020K09015 - מקורי426.08כןטויוטה היילקס ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

מקורי1,932.01כןמאזדה CX-3 ש' 17-21חישוק לגלגל (גנט) - 996592708019

מקורי146לאטויוטה קאמרי ש' 15-17כאפה לגלגל-426034814015

52910H8150( דגם טורבו) 5חישוק לגלגל (גנט) -18D/4D 17-22 'מקורי2,955.50לאקאיה ריו ש

מקורי3,217.54כןמאזדה CX-5 ש' 17-22חישוק לגלגל (גנט) "19" - 996552709017

529601H00010 - 5/סטיישן ש' 10-12צלחת נוי לגלגלD מקורי215.8כןקאיה סיד

52905G550019 - (גנט) מקורי3,156.70כןקאיה נירו 16-23חישוק לגלגל

מקורי2,174.58כןשברולט ספארק 15-18חישוק לגלגל (גנט) - 6X51 15 (ח)95192363

מקורי1,446.06כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 898218148012

54500S1AA021 - 'מקורי1,110.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21משולש למתלה קד' שמ

52910H920117 - (גנט) 5חישוק לגלגלD/4D 17-22 'מקורי3,383.20כןקאיה ריו ש

מקורי272.79כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19צלחת נוי לגלגל - 426020255019

54501C515015 - 'מקורי1,768.00כןקאיה סורנטו ש' 15-20משולש למתלה קד' ימ

52910N7160"17" 21 - (גנט) מקורי6,349.00כןיונדאי טוסון ש' - 21חישוק לגלגל

529602S10010- צלחת נוי לגלגלIX35 10-15 מקורי511לאיונדאי

מקורי3,192.43כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 12 "17"8982599950

426110D590"15" 14 - (גנט) מקורי843.23לאטויוטה יאריס ש' 14-19חישוק לגלגל

42602K003020 - מקורי420.49כןטויוטה יאריס ש' - 20צלחת נוי לגלגל

54501C100018 - 'מקורי1,480.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19משולש למתלה קד' ימ

52910F1200"17" 16-18 (גנט) מקורי2,319.50לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל

426020H16015 - מקורי400.48לאטויוטה אייגו ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

403003735R"16" 18 - (גנט) מקורי1,511.33כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חישוק לגלגל

52910G2000"15" 16 - (גנט) מקורי2,570.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל

4325079J1027N08 - 4/5צלחת נוי לגלגלD 08-14 'ש SX4  מקורי280.2לאסוזוקי

52910G40505D 19 - 5/סטיישן ש' - 19חישוק לגלגל ברזלD מקורי1,425.10לאקאיה סיד

4013A49915- 'מקורי1,288.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20משולש למתלה קד' שמ

52910A405013 - (גנט) מקורי733.1לאקאיה קארנס ש' 13-18חישוק לגלגל

4250D418"15" 17 - (גנט) חישוק לגלגל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי924כן19

52910AA230(LIMITED) 21 - (גנט) מקורי3,934.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21חישוק לגלגל

529601F250(ח) מקורי99.8כןקאיה ספורטג' ש' 10-12כאפה לצלחת נוי -10



901008394R(ח) CW 13-14 3/5דלת תא מטען סטיישןD/CW 10-16 'מקורי4,566.43כןרנו מגאן ש

5817A255HB

פס קישוט למטען (פנס לד + קישוט 

מקורי3,820.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15אפור+קישוט ניקל) -13

74895T1GE00ZD13 - ש' 13-18פס קישוט למטען CR-V מקורי2,823.16כןהונדה

V5F3827024FR 13 - מקורי5,265.00לאסיאט לאון ש' 12-19דלת תא מטען

V5E5827705J13 - מקורי403כןסקודה אוקטביה 13-16גומי למכסה תא מטען

871667

כיסוי ציר תחתון דלת תא מטען שמאל - 

מקורי381.49כןסיטרואן ג'אמפי 0808-11 (ח)

V6F0827023E21 - מקורי3,780.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22דלת תא מטען

מקורי8,630.73לאפיג'ו 2008 13-19דלת תא מטען -980296178014

68422347AA15 - מקורי504.5לאדודג' ראם 12-19פס קישוט עליון למטען

91112FJ040NN(ח) מקורי891כןסובארו אימפרזה 13-16פס קישוט למכסה תא מטען -13

V5JJ071646(ח) SW 15 - מקורי1,504.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18ספוילר עליון לתא מטען

מקורי15,207.92לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען ימין -14 (ח)2405065

7237A117XA(ח) מקורי1,358.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מדף תא מטען 14-19

7237A087(ח) מדף תא מטען -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי1,142.00לא16

V657827023B19 - מקורי4,996.00לאסקודה סקאלה - 19דלת תא מטען

57509AL0109P15- ש' 15-18מכסה תא מטען B4 מקורי3,837.00כןסובארו

812301J01009- מנעול דלת תא מטעןi20 09-12 מקורי235לאיונדאי

KDY462620(ח) ש' 12-16בולם דלת תא מטען שמאל -12 CX-5 מקורי274.29כןמאזדה

V5E9827705G

גומי אטימה לדלת מטען - 18 

(AMBITION, STYLE)13-16 מקורי230לאסקודה אוקטביה

91111AL220(ח) ש' 15-18קישוט ניקל למטען -15 B4 מקורי2,242.00כןסובארו

GHK1508F0C(ח) פס קישוט למטען שמאל -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי238.09כן18

91111FJ160NN13- ש' 12-17קישוט דלת תא מטען XV מקורי2,294.00לאסובארו

V565827705A17 - מקורי227לאסקודה קודיאק ש' 17-22גומי דלת תא מטען

GHK156951A13- גומי למכסה תא מטען

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי349.01לא18

988501Y00011- (להב) 5מגב אחוריD 11-16 מקורי83.7כןקאיה פיקנטו

B45A51580A(ח) 4D 13- 4/5פנס אור בלימה אחוריD 13-18 'מקורי263.36כןמאזדה 3 ש

BHN156951A4D 13- 4/5גומי למכסה מטעןD 13-18 'מקורי307.24לאמאזדה 3 ש

6440102A4113- מקורי3,532.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מכסה תא מטען

74820TGG30517 - 5בולם דלת תא מטעןD 17-22 'מקורי431.25כןהונדה סיווק ש

BBN962210E(ח) 5D 13- 4/5ציר דלת תא מטעןD 13-18 'מקורי150כןמאזדה 3 ש

V658827550A20 - מקורי119לאסקודה קאמיק - 20בולם לדלת תא מטען

מקורי352.54כןטויוטה קורולה ש' 08-10ציר למכסה תא מטען LH=RH (ח)6450312170

8637A17613- מקורי459כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מנגנון נעילת דלת תא מטען

מקורי3,361.39לאשברולט אימפלה ש' 13-18פנס אחורי שמ' -2346238113

33800TEMM015פנס צד קדמי ימין (בכנף) - 17 לבןD 17-22 'מקורי408.59כןהונדה סיווק ש

84001SG22016- מקורי1,956.00לאסובארו פורסטר 13-18פנס ראשי ימין

V8U0941043C15-19   ש' 11-18פנס ראשי שמאל קסנון Q3 מקורי7,036.00לאאודי

DM4N513G0A19 - 'ש' 17-21פנס אחורי שמ' פנ CX-3 מקורי2,082.30כןמאזדה

V8U0941044C15-19   ש' 11-18פנס ראשי ימין קסנון Q3 מקורי7,036.00לאאודי

DB2R51350B17 - ש' 17-21פנס ערפל קדמי ימין CX-3 מקורי319.32כןמאזדה

מקורי5,529.29לאשברולט בלייזר - 19פנס ראשי ימין עליון - 8485665119

מקורי688.51לאסיטרואן C-3 פיקסו ש' 10-18פנס לד שמ' קד' (במגן) -967740938010

מקורי579.64לאשברולט טראקס ש' 13-16פנס ערפל קדמי ימין - 9522785413

DGA8510402.0 20 - ש' - 20פנס ראשי שמאל CX-30 מקורי3,075.28לאמאזדה

מקורי3,199.98כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פנס ראשי שמאל 967721738014



923041R01012- (בכנף) פנס צד קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי118לא/סטישין

92401J70005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19פנס אחורי שמD מקורי2,018.00כןקאיה סיד

V8V0941699C12 - ש' 12-19פנס ערפל קדמי שמאל A3 מקורי1,078.00לאאודי

84001FJ59016- ש' 12-17פנס ראשי שמאל XV מקורי1,281.00לאסובארו

92201A611012- פנס ערפל קדמי שמאל

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,906.00כן/סטישין

KSD5513G022 - 'ש' 17-22פנס אחורי שמ' פנ CX-5 מקורי1,163.99כןמאזדה

BGLC51150B5D 22 - '4/5פנס אחורי ימD -19 'מקורי3,676.56לאמאזדה 3 ש

V5N0945095Q11 - 'מקורי754לאפולקסווגן טיגואן ש' 11-16פנס אחורי שמ

6350AH'מקורי1,032.99לאסיטרואן ג'אמפי/סקודו ש' 05-08פנס אחורי שמ

V2G1941078B21 - 5-פנס ראשי ימיןD 18 'מקורי4,284.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי1,186.53לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי ימ' - 6321721730613

265902926R15 - מקורי309.47לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פנס בלימה אחורי

מחזיר אור במגן אחורי ימין -176303911

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי236.89לא

BGKM5103022 - 4/5פנס ראשי ימיןD -19 'מקורי6,035.69לאמאזדה 3 ש

V2G1941077B21 - 5-פנס ראשי שמאלD 18 'מקורי4,284.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי254.14לאסיטרואן ג'אמפי 08-11בית נורות פנס אחורי ימ' 63467908-11

84001FL04017 - מקורי3,483.00כןסובארו אימפרזה ש' 17-18פנס ראשי ימין

מקורי469.77כןסיטרואן קקטוס 15-20סט שפם תחתון פנס אח' -161142878015

V5NA945208J(אולספייס) מקורי1,325.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22פנס אחורי ימ' - 22

26560JX00A12 - ש' 12-21מחזיר אור במגן אחורי ימין  NV 200 מקורי202.89לאניסאן

מקורי1,601.71לאב.מ.וו X3 ש' 13-21פנס אחורי שמ' לד - 6321721731113

901010485R15 - מקורי4,939.84כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18דלת תא מטען שמאל

מקורי6,174.24כןפורד פיאסטה ש' 09-12דלת תא מטען -09 (ח)1763986

מקורי489כןטויוטה קורולה ש' 13-18גומי למכסה מטען-644610227013

74820TGG30517 - 5בולם דלת תא מטעןD 17-22 'מקורי431.25לאהונדה סיווק ש

797102W000(ח) מקורי81.9כןקאיה סורנטו ש' 13-15ציר דלת תא מטען -13

מקורי409.52כןפיג'ו 301 ש' 13-18גומי למכסה מטען -980561208013

V657827939GRU19 - מקורי3,410.00כןסקודה סקאלה - 19ספוילר לתא מטען

73700A200013- 5 שD 5/סטיישן ש' 13-18דלת תא מטעןD מקורי5,511.80לאקאיה סיד

901009228R22 - מקורי11,696.61לארנו ארקנה ש' - 22דלת תא מטען

V65782793204119 - מקורי305לאסקודה סקאלה - 19ספוילר עליון ימין לדלת תא מטען

DT4Z7840010A(ח) מקורי8,870.40כןפורד אדג' ש' 09-14דלת תא מטען -09

74851S5A01301- 4מנעול למכסה מטעןD 01-06 'מקורי289.99לאהונדה סיווק ש

מקורי1,070.63לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ידית דלת תא מטען - 898102967312

87321A2000(ח) 5 ש-13D 5/סטיישן ש' 13-18גומי לדלת מטעןD מקורי751.3כןקאיה סיד

96786319ZD(ח) מקורי193.09כןפיג'ו 301 ש' 13-18כיסוי מדף אחורי שמאל - 13

V575827705A9B918 - מקורי444לאסקודה קארוק 18-21גומי אטימה לדלת תא מטען

V65482750520 - מקורי115כןסקודה אוקטביה ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

מקורי1,038.26לאטויוטה יאריס ש' 14-19מנעול מכסה תא מטען -693500209014

643300D240C014- מקורי2,132.50כןטויוטה יאריס ש' 14-19מדף אחורי

6700502260CW 13- דלת תא מטען

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי6,249.00לא15

873113W00010- מקורי79.6לאקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט למטען לפנס אור מספר

KDZ26202XD12 - (עם מצלמה) ש' 12-16דלת תא מטען CX-5 מקורי5,195.89לאמאזדה

87321B9000(ח) ש' 14-19גומי למכסה מטען-14 i10 מקורי630לאיונדאי

GJ6A689660212 - ש' 12-16ידית פתיחה פנימית לדלת מטען CX-5 מקורי63.28כןמאזדה



S6L6955425(ח) מקורי110כןסיאט איביזה  ש' 09-16מגב אח' 09-12

B1Z5827705A(ח) מקורי399כןסקודה אוקטביה 09-13גומי קדר חיצוני דלת תא מטען -09

9965625550V 15-19  (גנט) 4חישוק לגלגלD/5D 15-21 'מקורי1,494.35לאמאזדה 2 ש

V8W0601025BA"18" 16 - (גנט) ש' 16-19חישוק לגלגל A4 מקורי5,916.00לאאודי

מקורי548.37לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17חישוק לגלגל (גנט) -9504074411

403157451R15 - מקורי132.94כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כאפה לגלגל

9965K36560"15" 17 - (גנט) ש' 17-21חישוק לגלגל CX-3 מקורי2,668.60לאמאזדה

4321054L5027N(ח) 4/5חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום -08D 08-14 'ש SX4  מקורי1,421.70כןסוזוקי

52910C8400"15" 19 - (גנט) חישוק לגלגלi20 15-20 מקורי4,854.00כןיונדאי

4321063J3009L(ח) מקורי955.4כןסוזוקי סוויפט ש' 06-10חישוק לגלגל (גנט) -06

52910F1500"19" 16 - (גנט) 5חישוק לגלגלD 12-16 'מקורי2,799.90לאקאיה ריו ש

4250D553"16" 15 - (גנט) מקורי2,980.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חישוק לגלגל

545001Y21011-14 '5משולש למתלה קד' שמD 11-16 מקורי351.2לאקאיה פיקנטו

4250C994"16" 15 - (גנט) מקורי2,225.00כןמיצובישי טרייטון 15-19חישוק לגלגל

מקורי1,125.81לאשברולט ספארק 15-18חישוק לגלגל ברזל - 9519235915

403001HD7A13- (גנט) מקורי173לאניסאן מיקרה אקו ש' 13-19חישוק לגלגל

54501H850018 - 'מקורי714כןקאיה סטוניק - 18משולש למתלה קד' ימ

52910F1410"19" 19 - (גנט) מקורי3,688.30לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל

מקורי172.77כןפיג'ו 508 ש' 11-18כאפה לגלגל+סמל -11 (ח)542189

V6F96010258Z8"16" 18 - (גנט) מקורי3,250.00כןסיאט ארונה ש' - 18חישוק לגלגל

28811FG00008-09 ש' 08-13צלחת נוי לגלגל B3 מקורי647לאסובארו

52910R210022 - (גנט) מקורי5,684.90לאקאיה ספורטג' ש' 22-23חישוק לגלגל

8200422602R-15-04  4/5צלחת נוי לגלגלD 04-09 'מקורי163.91לארנו מגאן ש

52960A700013- מקורי464כןקאיה פורטה 13-18צלחת נוי לגלגל

403152442R13- (קוברה) 4צלחת נוי לגלגלD 09-15 'מקורי230.2כןרנו פלואנס ש

52910A600013-15 (גנט) 5/סטיישן ש' 13-18חישוק לגלגלD מקורי766.2לאקאיה סיד

D0C004ES3A14-16 (גנט) מקורי2,930.25לאניסאן קשקאי ש' 14-20חישוק לגלגל

V5JA601151FOD14- מקורי44לאסקודה סופרב ש' 13-15כאפה לגלגל

מקורי7,812.43לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) 426114242013-15

V3V0601025AL8Z815-19 (גנט) מקורי4,514.00כןסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

28821SA030(ח) ש' 09-14קאפה לצלחת נוי לגלגל -10 B4 מקורי179כןסובארו

52910A222013-155 שD (גנט) 5/סטיישן ש' 13-18חישוק לגלגלD מקורי1,912.10לאקאיה סיד

96779895TW(ח) מקורי2,257.88כןפג'ו 308 ש' 14-20חישוק לגלגל (גנט) -14

V5F0601025AA8Z8"18" 17 - (גנט) מקורי3,250.00כןסיאט לאון ש' 12-19חישוק לגלגל

5401S609 - (גנט) מקורי492.25כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18חישוק לגלגל

96769704VT(ח) (פרטנר) מקורי312.17כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צלחת נוי לגלגל - 09

מקורי1,081.98כןפיג'ו 301 ש' 13-18משולש קד ' ימין -13 (ח)9675028880

529601R00011-13 ש' 11-18צלחת נוי לגלגל i25 מקורי577כןיונדאי אקסנט

96786810TH"16" 14 - מקורי733.73כןפג'ו 308 ש' 14-20צלחת נוי לגלגל

V6F0601025SKT221 - (גנט) מקורי3,690.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22חישוק לגלגל

V3V0601025AN8Z820 - (גנט) מקורי2,844.00כןסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

4325068L0027N11 - מקורי502.9לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16צלחת נוי לגלגל

מקורי351כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מגן בוץ אחורי ימין - 766254216019

מקורי787.21כןטויוטה RAV-4 ש' - 19תריס לכנף אחורי שמאל - 629404202019

788A37508R

פס קישוט לכנף אח' שמ' (קשת) -12 

מקורי1,469.26כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

74410T7AJ1119 - ש' - 19קשת לכנף אחורי ימין HRV מקורי1,284.94לאהונדה



V3V007510115 - מקורי170לאסקודה סופרב ש' 15-22סט מגן בוץ אחורי ימין + שמאל

51439SJ0009P19 - 'מקורי6,878.00לאסובארו פורסטר - 19כנף אח' ימ

7407A30413- 'מקורי1,165.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף אח' ימ

91112XC13A20 - 'מקורי188לאסובארו איבולטיס - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי323.06לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל-656384201013

V3V5809909GRU(ח) מקורי123כןסקודה סופרב ש' 15-22דלתית מיכל דלק - 18

57601XC00A9P20 - מקורי627לאסובארו איבולטיס - 20דלתית מיכל דלק

מקורי497.84כןטויוטה קורולה ש' 13-18תריס לכנף אחורי -629400212113

V5K0810972D09- מקורי614לאפולקסווגן גולף ש' 09-13בטנה לכנף אח' ימין

868702P500(ח) מקורי132.5כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן בוץ אחורי ימין -13

GHY17140X13- (פחית) כנף אח' שמ' תחתון

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי845.19לא18

GHP9561H1A(ח) בטנה לכנף אח' ימין -13

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי564.88כן18

מקורי384.91כןטויוטה אוונסיס 09-14מגן בוץ אחורי ימין -525910503009

B6YS7141X4D 13-16 '4/5כנף אח' שמD 13-18 'מקורי3,198.36לאמאזדה 3 ש

B45A561H1A(ח) 4D/5D 13 - 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 13-18 'מקורי417.38כןמאזדה 3 ש

6016160B705D 09- 'כנף אח' ימ

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי6,525.00לא13

868222D500(ח) מקורי52.5כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07בטנה לכנף אח' ימין 04-07

71503A7C0013- 'מקורי5,443.00לאקאיה פורטה 13-18כנף אח' שמ

525910D28012- מקורי798כןטויוטה יאריס ש' 12-13בטנה לכנף אח' ימין

877413U00013- 'מקורי1,598.70כןקאיה ספורטג' ש' 13-15קשת לכנף אח' שמ

616020D15114-16 'מקורי3,829.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19כנף אח' שמ

868222K000(ח) מקורי114.9כןקאיה סול ש' 10-11בטנה לכנף אח' ימין -10

91112FJ12012- 'ש' 12-17פס קישוט לכנף אח' ימ XV מקורי1,440.00לאסובארו

AR30HO08  -  חליפי1,950.00לאהונדה אקורד ש' 08-11מצנן מים

AR43RE13 - 5מוביל אוויר למצנן ימיןD 13-19  חליפי256.02לארנו קליאו

1350A76116 - מצנן מים

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי3,515.00לא

מקורי188.15לאטויוטה קורולה ש' 13-18כונס אויר שמאל - 532940223016

G901042020V 16 - ש' 13-18מצנן מים RAV-4 מקורי1,857.00כןטויוטה

כונס אויר ימין למצנן - 532936016014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,924.58לא21

גומי תחתון שמאל למצנן מים -123584711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי86.91לא

165950T16019 - 4מוביל אוויר קדמי שמאלD 19 - 'מקורי113כןטויוטה קורולה ש

6400D922(ח) מקורי97כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15מוביל אויר קד' שמאל -13

KD4561462(ח) ש' 12-16צינור מזגן -12 CX-5 מקורי477.95כןמאזדה

214814BE0B15 - טרייל ש' 15-23מאוורר מנוע X מקורי2,943.25לאניסאן

214814EB0A14 - מקורי872.2לאניסאן קשקאי ש' 14-20מאוורר מנוע

626533246R17 - 4 ש' 17-23כונס אויר תחתוןD מקורי469.68כןרנו גרנד קופה

214603VB3A15 - מקורי2,418.49לאניסאן אלמרה ש' 15-17מצנן מים

1355A26415- מקורי667כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מאוורר מנוע שמאל

215598406R17 - 4 ש' 17-23כונס אויר מרכזי למצנניםD מקורי147.88לארנו גרנד קופה

תפס עליון למצנן מים שמאל -11 (ח)1695234

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי78.91כן

מסנן שמן גיר -140277009594

מרצדס W202 קלאס C ש' 94-

מקורי132.77כן00

V6F0121283E17 - מקורי171לאסיאט איביזה  ש' 17-22כונס למצנן שמאל

P53W1520015- 4מצנן מיםD/5D 15-21 'מקורי2,001.38לאמאזדה 2 ש

1360A17420 - מקורי376כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20מוביל אוויר קדמי עליון



628108714R(ח) מקורי317.73כןרנו מגאן סטיישן - 18סט כונסי אוויר למגן קדמי - 18

214995857R16 - מקורי215.65לארנו קדג'אר 16-20כונס אויר שמאל לרדיאטור

2920A29015 - מקורי1,657.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מצנן שמן

215795FA0A20 - מקורי183.72כןניסאן מיקרה - 20מוביל אוויר קדמי תחתון

1350A91518 - מצנן מים

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,808.00לא21

921856PA0A20 - מקורי420.71כןניסאן ג'וק - 20מוביל אוויר קדמי שמאל

532850H19015 - מקורי645.82כןטויוטה אייגו ש' 15-21כונס אויר ימין

214102845R19 - 4 ש' 17-23מצנן מיםD מקורי1,801.86לארנו גרנד קופה

25333D900016 - מקורי56.6כןקאיה ספורטג' ש' 16-21תושבת עליון ימין למצנן מים

532870D08014 - מקורי304.29כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך ימין למצנן מים

21558HV80B17 - מקורי275.8לאניסאן קשקאי ש' 14-20כונס אויר ימין

144614EB1B14 - מקורי1,245.72לאניסאן קשקאי ש' 14-20אינטרקולר

PYFV1521017 - ש' 17-22כונס אויר כפול CX-5 מקורי769.43כןמאזדה

5379A67717 - מוביל אוויר קדמי שמאל

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי23כן19

282712U20019 - מקורי2,871.20לאקאיה ספורטג' ש' 16-21אינטרקולר

G46L501C0A17 - כונס אויר

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי208.15לא18

215549820R17 - 4 ש' 17-23כונס אוויר מרכזי למצנניםD מקורי446.48כןרנו גרנד קופה

86571C8AA019 - כונס אויר שמאל במגן קדמיi20 15-20 מקורי684כןיונדאי

529103U200"17" 16-18 (גנט) מקורי1,894.00לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חישוק לגלגל

52910R2160(URBAN) 22 - (גנט) מקורי5,684.90כןקאיה ספורטג' ש' 22-23חישוק לגלגל

מקורי563לאפיאט 3D 08-20 500צלחת נוי לגלגל -5178764408

B1Z0601147AMHB(ח) מקורי165כןסקודה אוקטביה ש' 06-08צלחת נוי לגלגל -05

מקורי1,092.64לאשברולט קרוז 08-20חישוק לגלגל (גנט) 9513174013-14

V5F0601025KZH912-16 מקורי2,970.00לאסיאט לאון ש' 12-19חישוק לגלגל (גנט) טיטניום

28111FJ031"17" 12 - (גנט) ש' 12-17חישוק לגלגל XV מקורי3,020.00לאסובארו

מקורי862.52לאשברולט ספארק 15-18משולש למתלה קד' שמ' - 9536836715

403008435R(ח) 3D,CW 10- (גנט) 3/5חישוק לגלגלD/CW 10-16 'מקורי501.91כןרנו מגאן ש

426110D60012- (גנט) מקורי843.23כןטויוטה יאריס ש' 12-13חישוק לגלגל

מקורי2,002.00לאפיאט טיפו ש' 16-18חישוק לגלגל מתכת (גנט) - 5205245016

V5FA601025E7DFV 20 - (גנט) מקורי5,133.00כןסיאט לאון ש' - 20חישוק לגלגל

28821FJ000(ח) ש' 12-17כאפה לגלגל -12 XV מקורי169כןסובארו

V5Q0601027BN03C13-(גנט) מקורי533כןפולקסווגן גולף ש' 13-20חישוק לגלגל

D0C00HV01B"17" 17 - (גנט) מקורי5,013.95כןניסאן קשקאי ש' 14-20חישוק לגלגל

מקורי3,363.00לאשברולט סילברדו 13-19חישוק לגלגל (גנט) - 13 "17"9597727

529102S20010-13 חישוק לגלגל (גנט) מגנזיוםIX35 10-15 מקורי878לאיונדאי

4231162J10(ח) מקורי237כןסוזוקי ספלאש 09-15מוט מייצב קד' (סטביליזר) 09-13

545047954R(ח) מקורי865.22כןרנו קפצ'ור ש'  13-22משולש למתלה קד' ימ' - 13

51880399

חישוק לגלגל (גנט) - 15 "17" דגם 

Abarth3D 08-20 500 מקורי6,639.00לאפיאט

96737735VT15- (גנט) מקורי990לאפיג'ו 208 ש' 15-19חישוק לגלגל

44733SAAN1205-08 מקורי329.95לאהונדה ג'אז ש' 02-08צלחת נוי לגלגל

מקורי841.07כןפיג'ו 2008 13-19חישוק לגלגל מתכת (גנט) - 967759808013

V6R0407151F15 - 'מקורי950לאסקודה פביה ש' 15-21משולש למתלה קד' שמ

20202FJ05012 - 'ש' 12-17משולש למתלה קד' שמ XV מקורי1,423.00לאסובארו

צלחת נוי לגלגל -426020232112

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי436.88כן12

529602D100(ח) מקורי337.05כןיונדאי אלנטרה ש' 01-03צלחת נוי לגלגל 01-03

28111FJ17016- (גנט) ש' 12-17חישוק לגלגל XV מקורי2,965.00לאסובארו



מקורי4,187.65כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) - 222598120

B00087988015 - מקורי295.57כןפיג'ו 108 ש' 15-20צלחת נוי לגלגל

529103Z250(ח) חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום -12CW/4D i40 12-15  מקורי2,997.75כןיונדאי

מקורי887.95לאפיג'ו 108 ש' 15-20משולש למתלה קד' ימ' - 161419168015

מקורי1,284.68לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18משולש למתלה קד' ימ' - 164318898009

42790339(LT PLUS) 20 - מקורי6,298.73לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20פנס ראשי שמאל

מקורי188לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מחזיר אור במגן אחורי ימין  -5054656120

מקורי1,001.03לאלקסוס CT200H ש' 11-19פנס אחורי שמ' פנ' - 815917601014

מקורי652.64לאוולוו XC-60 ש' 08-17פנס ערפל אח' ימ' - 3135328614

מקורי4,998.01לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי שמ' - 8513309522

מקורי2,825.88לאשברולט קרוז 08-20פנס אחורי ימ' - 8407811917

92405B901014 - 'ש' 14-19פנס ערפל אח' שמ i10 מקורי382כןיונדאי

87624B900014- ש' 14-19פנס איתות למראה ימין i10 מקורי349לאיונדאי

מקורי1,344.61לאשברולט טראוורס 17-23פנס איתות למראה ימין - 8420643917

8114553A0021 - ש' - 21פנס ראשי ימין IS300 מקורי8,207.04לאלקסוס

מקורי653.43לאוולוו XC-60 ש' 08-17פנס ערפל אח' שמ' - 3135328514

מקורי335.27לאשברולט טראקס ש' 17-18פנס ערפל אח' שמ' - 4253302317

260106FP8BV 18 - טרייל ש' 15-23פנס ראשי ימין X מקורי7,433.51כןניסאן

876243X00011- ש' 11-15פנס איתות למראה ימין i35 מקורי317כןיונדאי אלנטרה

מקורי1,557.26כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס לד שמ' קד' (במגן) - 982087778017

26060BJ10A12 - ש' 12-21פנס ראשי שמאל  NV 200 מקורי1,388.58לאניסאן

85538067(RS) 21 - מקורי6,650.94לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ראשי ימין

מקורי2,706.94לאסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס ראשי ימין - 982005928017

מקורי613.25לאוולוו XC-60 ש' 18-21מחזיר אור במגן אחורי שמאל - 3229362818

מקורי1,703.09לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22פנס ערפל קדמי ימין - 2337556716

8336A0365D 08- '4פנס אחורי ימ' פנD 08-15 'מקורי1,218.00לאמיצובישי לנסר ש

מקורי1,282.44כןשברולט קפטיבה ש' 11-16פנס ערפל אח' שמ' - 13 (ח)95366480

57010720AC11 - מקורי1,263.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 11-13מחזיר אור במגן אחורי ימין

1520762CW 08- 'מקורי510.6לאפורד פוקוס ש' 08-11פנס אחורי ימ

מקורי1,218.60כןסיטרואן C-3 ש' 17-21פנס הלוגן ימ' קד' (במגן) - 982087808017

921023Z30012- פנס ראשי ימיןCW/4D i40 12-15  מקורי3,289.00לאיונדאי

8331A00608-09 'מקורי900לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס אחורי ימ' פנ

8331A00508-09 'מקורי921לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 08-09פנס אחורי שמ' פנ

924033Z30012- 'פנס אחורי שמ' פנCW/4D i40 12-15  מקורי683לאיונדאי

922021J500(ח) פנס ערפל קדמי ימין -12i20 12-15 מקורי784.53כןיונדאי

מקורי3,586.96לאשברולט טראוורס 17-23פנס ראשי ימין - 8558476622

861963111A21 - 'ש' - 21פנס ערפל אח' שמ U5 מקורי450.96לאאיוויז

265509517R15-17 'מקורי246לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי ימ

42700TL0G9110- "17" (גנט) מקורי2,655.63לאהונדה אקורד ש' 08-11חישוק לגלגל

4325065J00(ח) מקורי133.4כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15צלחת נוי לגלגל(כאפה) 06-11

מקורי6,890.59לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) - 6000651620

40342JY01A(ח) מקורי158.71כןרנו לטיטיוד ש' 13-15צלחת נוי לגלגל - 13

98358620XY(SHINE) 20 - (גנט) ש' 17-21חישוק לגלגל C-3 מקורי2,605.30לאסיטרואן

403000554R13 - (גנט) מקורי2,213.64לארנו קפצ'ור ש'  13-22חישוק לגלגל

V5E0601025BJ8Z8V 17 - "16" (גנט) מקורי2,464.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חישוק לגלגל

מקורי6,723.82לאשברולט סילברדו 13-19חישוק לגלגל (גנט) - 15 "18"84397983

545003SH2D17 - 'מקורי1,182.51כןניסאן סנטרה ש' 17-19משולש למתלה קד' ימ

403158900R15 - מקורי170.73כןרנו קנגו 09-18צלחת נוי לגלגל

מקורי373.91לאפורד פיאסטה ש' 13-18צלחת נוי לגלגל -13 (ח)1537427



403007598R16-18 "19" (גנט) מקורי4,738.70לארנו קדג'אר 16-20חישוק לגלגל

V3Q0407152P17 - 'מקורי2,015.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22משולש למתלה קד' ימ

V7E06011471ZX15 - צלחת נוי לגלגל

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי251כן15-22

צלחת נוי לגלגל - 168345315

פורד פוקוס 4D/5/SW ש' 15-

מקורי344.72כן19

529604P50513- צלחת נוי לגלגלi20 12-15 מקורי604כןיונדאי

V2G0601025DFZZ"15" 18 - (גנט) 5-חישוק לגלגלD 18 'מקורי3,106.00לאפולקסווגן פולו ש

מקורי3,399.76כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) - 20 "16"2262961

מקורי1,068.76לאפיג'ו 2008 - 20משולש למתלה קד' ימ' - 983168278020

מקורי1,068.76לאפיג'ו 2008 - 20משולש למתלה קד' שמ' - 983168258020

V657601025B19 - (גנט) מקורי2,819.00כןסקודה סקאלה - 19חישוק לגלגל

52910G430018 - (גנט) חישוק לגלגלi30 - 18 מקורי4,266.00כןיונדאי

מקורי817לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18משולש למתלה קד' שמ' -480694206013

V5G0601025CS8Z8"16" 17 - (גנט) מקורי3,921.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20חישוק לגלגל

V82A601025C19 - (גנט) ש' - 19חישוק לגלגל A1 מקורי3,250.00לאאודי

55210D305015 - 'מקורי1,394.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20משולש למתלה קד' שמ

54500D7000(ח) מקורי1,622.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20משולש קד' שמ' - 15

51716A700013- 'מקורי952.3כןקאיה פורטה 13-18משולש למתלה קד' ימ

52910C511015-17 (גנט) מקורי2,181.70לאקאיה סורנטו ש' 15-20חישוק לגלגל

529602M000(ח) מקורי50כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15צלחת נוי לגלגל -12

V5E3601025E

חישוק לגלגל (גנט) - 20 "17" 

(AMBITION)20 - 'מקורי1,975.00כןסקודה אוקטביה ש

מקורי204.86לאשברולט קרוז 08-20צלחת נוי לגלגל 9699476008-12

403004319R(גנט) מקורי628.51כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18חישוק לגלגל

265559NC0A16 - 'ש' 14-19פנס אחורי שמ QX60 מקורי3,541.30כןאינפיניטי

מקורי988.45לאאם ג'י ZS ש' 18-23פנס אחורי ימ' - 1029379218

מקורי210לאיונדאי i20 12-15פנס איתות למראה ימין -876240700312

8330A49205- 'מקורי2,192.00לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11פנס אחורי ימ

8355A04008- 4מחזיר אור במגן אחורי ימיןD 08-15 'מקורי102כןמיצובישי לנסר ש

715751R300(ח) ש' 11-18פח משקפיים אחורי שמאל -11 i25 מקורי107כןיונדאי אקסנט

C29151160H08-10 'מקורי1,105.15לאמאזדה 5 ש' 05-10פנס אחורי שמ

8301C13608- מקורי6,082.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12פנס ראשי ימין

GG2M513J0A(ח) מקורי38.59כןמאזדה 626 ש' 00-02פנס אחורי שמ' פנ' 01-02

8330A27808- 'פנס אחורי ימ

מיצובישי לנסר ספורטבק 08-

5D 18מקורי1,188.00לא

מקורי4,360.35לאב.מ.וו 120 ש' 15-19פנס ראשי שמאל  (הלוגן) -6311735839115

92401C800015-18 'פנס אחורי שמi20 15-20 מקורי1,874.00לאיונדאי

92405C800015- 'פנס ערפל אח' שמi20 15-20 מקורי367לאיונדאי

86613C800015 - 'תומך צדדי שמ' למגן אחi20 15-20 מקורי292לאיונדאי

מקורי515.12כןשברולט אורלנדו ש' 12-18פנס ערפל קדמי שמאל - 9507256212

92401N7100(ELITE) 21 - 'מקורי4,123.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פנס אחורי שמ

92101Q010021 - פנס ראשי שמאלi20 - 21 מקורי12,938.00לאיונדאי

GS1G51041N(ח) מקורי1,062.27כןמאזדה 6  ש' 08-13פנס ראשי שמאל (2.5) -08

GS1D51690B(ח) מקורי343.73לאמאזדה 6  ש' 08-13פנס ערפל קדמי שמאל (2.5)-08

92402J9500(חשמלי) מקורי1,433.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי ימ' - 21

מקורי4,817.30לאשברולט טראוורס 17-23פנס אחורי שמ' 8461803317-21

92402GI10021 - 'ש' - 21פנס אחורי ימ EV 5 מקורי4,860.00כןיונדאי איוניק

8321A365R=L 13- מקורי1,279.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס ערפל קדמי

S6J4945105

-5D 09 מחזיר אור במגן אחורי שמאל

מקורי108כןסיאט איביזה  ש' 1209-16



924014F010V 17 - 'פנס אחורי שמH350 17-18 מקורי2,351.00כןיונדאי

92101AA26021 - מקורי6,996.00כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס ראשי שמאל

BBP2515M0A09- 4/5מחזיר אור במגן אחורי שמאלD 09-13 'מקורי138.57לאמאזדה 3 ש

BBM551270D09- '4/5סט פנסי לוח זיהוי אחD 09-13 'מקורי177.79לאמאזדה 3 ש

87310F1000

מחזיר אור מרכזי אחורי לדלת תא 

מקורי833.6לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מטען - 16

92102E612015-מקורי9,427.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ראשי ימין

מקורי10,251.69לאוולוו XC-40 ש' 18-23פנס ראשי שמאל - 3165598118

92402E612015- 'מקורי2,881.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס אחורי חיצוני ימ

C51551690(ח) מקורי414.41לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס ערפל קדמי שמאל 10-11

B45A37170B13- 4/5צלחת נוי לגלגלD 13-18 'מקורי200.7כןמאזדה 3 ש

568202K050(ח) תפוח הגה ימ' -12i20 12-15 מקורי248לאיונדאי

V3Q0407151P17 - 'מקורי1,989.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22משולש למתלה קד' שמ

4250C99615- (גנט) מקורי2,852.00לאמיצובישי טרייטון 15-19חישוק לגלגל

42611F404017 - "18" (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי7,487.88כן22

V5E3601025S20 - (גנט) מקורי5,544.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20חישוק לגלגל

KD513719012- ש' 12-16כאפה לגלגל CX-5 מקורי48.1כןמאזדה

V83A601025H19 - (גנט) ש' - 19חישוק לגלגל Q3 מקורי6,558.00לאאודי

מקורי86.76כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כאפה לג'אנט מגנזיום (3 ס96682160

B6U0601151LMHB(ח) מקורי70כןסקודה פביה ש' 08-14כאפה  08-11

4325059J10ZGJ14 5/4צלחת נוי לגלגלD 05-07 'מקורי666כןסוזוקי ליאנה ש

חישוק לגלגל  (גנט) מגנזיום -13 (ח)9965187570

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,283.61כן18

מקורי309כןטויוטה קורולה ש' 4D 03-04צלחת נוי לגלגל 426020216003-07

מקורי238.59לאשברולט טראקס ש' 17-18תושבת מצבר - 4233492617

123610T18113 - מקורי403.89כןטויוטה קורולה ש' 13-18תושבת מנוע

מקורי206.04כןסיטרואן C-1 ש' 10-13מדיד שמן מנוע -10 (ח)117490

266112G020(ח) מקורי174.72כןקאיה פורטה 09-12מדיד שמן מנוע -09

מקורי136לאיונדאי אלנטרה i35 ש' 11-15פיוז ראשי - 187900131511

PE011045013-16 מדיד שמן מנוע

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי79.46כן18

1691068M0000016 - מקורי96.4כןסוזוקי בלנו ש' 16-18מדיד שמן מנוע

V5Q0915331K18 - מקורי1,508.00לאסקודה סופרב ש' 15-22תושבת מצבר

25350G600017 - כונס למצנן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי838.6כן

253101R15014 - ש' 11-18מצנן מים i25 מקורי1,959.00לאיונדאי אקסנט

29134G600017 - מנתב רוח ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי217.3לא

7104LG11- מקורי445.58כןפיג'ו 5008 10-16דופן שמאל לכונס אויר כפול מושלם

מקורי182כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מוביל אוויר תחתון - 165922504019

214105169RV 17 - 4 ש' 17-23מצנן מיםD מקורי1,993.27לארנו גרנד קופה

163610T29019 - 5מאוורר ימיןD/SW 19 - 'מקורי1,174.04לאטויוטה קורולה ש

מקורי1,622.55לאאיסוזו די. מקס ש' - 21כונס אויר תחתון לפח חזית - 898396424021

29134A800016 - מקורי135.3לאקאיה אופטימה ש' 16-20מגן אוויר ימין

29134K700020 - ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין i10 מקורי260כןיונדאי

29136G500016 - מקורי114.3כןקאיה נירו 16-23כונס אויר שמאל לרדיאטור

144960015R11-19 מקורי3,349.15כןרנו מאסטר ש' 09-22מצנן מים נוסף

532850D130V 14 - מקורי441.6לאטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר ימין

25310H605019 - מקורי2,009.00כןיונדאי אקסנט 19-22מצנן מים



V5E012128413- מקורי152לאסקודה אוקטביה 13-16כונס למצנן ימין

מקורי516.97כןפיג'ו 2008 13-19כונס אויר ימין - 967796288013

16592K002020 - מקורי528.04כןטויוטה יאריס ש' - 20מוביל אוויר קדמי תחתון

29135S100019 - מקורי774לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20כונס אויר

מקורי3,166.68כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כונס אוויר תחתון - 224668620

V2Q0121203H18 - מקורי2,245.00כןסיאט ארונה ש' - 18כונס אויר מושלם

25350F925017 - 5כונס אוירD/4D 17-22 'מקורי765.7לאקאיה ריו ש

29135L500020 - מקורי194כןיונדאי סונטה ש' - 20מוביל אוויר קדמי עליון

29136C500015 - מקורי230.3כןקאיה סורנטו ש' 15-20כונס אויר תחתון

מקורי1,000.02כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20כונס אוויר קדמי - 231682220

29134Q030021 - מוביל אוויר קדמי ימיןi20 - 21 מקורי310לאיונדאי

25310J981021 - מקורי1,632.00לאיונדאי קונה ש' - 18מצנן מים

מקורי5,404.08לאשברולט קרוז 08-20מצנן מים -1333688911

מקורי4,385.60לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22מצנן מים - 164002439022

22067504D 20 - 4 ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימיןD/5/SW מקורי300.18כןפורד פוקוס

1770079J1000008 - 4/5מצנן מים אוטומטD 08-14 'ש SX4  מקורי2,735.50לאסוזוקי

1721084M0000016 - מקורי340.5כןסוזוקי סלריו 16-18כונס אויר עליון

7243252R0100017 - מקורי270.7לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כונס אויר עליון

V8K0145805P09 - ש' 09-16אינרקולר Q5 מקורי980לאאודי

V5F0121283F13 - מקורי149כןסיאט לאון ש' 12-19כונס אויר שמאל

KB7W34300E17 - 'ש' 17-22משולש למתלה קד' ימ CX-5 מקורי667.44לאמאזדה

4325068L1027N11 - "15" מקורי252.9כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16צלחת נוי לגלגל

54501C800015 - 'משולש למתלה קד' ימi20 15-20 מקורי1,143.00כןיונדאי

52905G260019 - (גנט) מקורי3,964.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל

מקורי449.69כןטויוטה RAV-4 ש' 01-05כאפה לצלחת נוי - 426034206001

52910C870019 - (גנט) חישוק לגלגלi20 15-20 מקורי4,336.00כןיונדאי

426110KG60"17" 15 - (גנט) מקורי1,080.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21חישוק לגלגל

52910H610019 - מקורי1,874.00כןיונדאי אקסנט 19-22חישוק לגלגל (גנט) ברזל

DFR534350A20 - 'ש' - 20משולש למתלה קד' שמ CX-30 מקורי371.15לאמאזדה

DG8G34350A15 - '4משולש למתלה קד' שמD/5D 15-21 'מקורי659.29כןמאזדה 2 ש

מקורי1,639.76כןטויוטה RAV-4 ש' - 19משולש למתלה קד' ימ' - 480684207019

52910CM100V 18-20 (גנט) מקורי4,726.00לאיונדאי קונה ש' - 18חישוק לגלגל

G46C34350J17 - 'משולש למתלה קד' שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי541.75לא18

4806802330SW 19 - '5משולש למתלה קד' ימD/SW 19 - 'מקורי595כןטויוטה קורולה ש

חישוק לגלגל (גנט) - 13 "19"9965287590

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי3,522.52לא18

54501S105019 - 'מקורי1,155.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20משולש למתלה קד' ימ

54500C850019 - 'משולש למתלה קד' שמi20 15-20 מקורי1,099.00לאיונדאי

52910L521020 - (גנט) מקורי5,499.00לאיונדאי סונטה ש' - 20חישוק לגלגל

4261102R00V 19 - (גנט) 5חישוק לגלגלD/SW 19 - 'מקורי1,241.78כןטויוטה קורולה ש

529601Y10011- 5צלחת נוי לגלגלD 11-16 מקורי485.9כןקאיה פיקנטו

42611K0030(HYBRID) 20 - (גנט) מקורי4,213.17כןטויוטה יאריס ש' - 20חישוק לגלגל

545011R10011 - 'ש' 11-18משולש למתלה קד' ימ i25 מקורי890לאיונדאי אקסנט

52910G650018 - (גנט) חישוק לגלגלGT LINE - 18 מקורי2,971.20כןקאיה פיקנטו

מקורי3,996.00לאטויוטה פריוס ש' 16-20חישוק לגלגל (גנט) - 16 "17"4261147510

403151HD0A11- מקורי319.89לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13צלחת נוי לגלגל



4325051K50ZPL09- מקורי319.5כןסוזוקי ספלאש 09-15צלחת נוי לגלגל

42611F4140"17" 20 - (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,425.06כן22

426110H090(PURE) 22 - (גנט) ש' - 22חישוק לגלגל X מקורי1,325.13לאטויוטה אייגו

52910G670021 - (גנט) חישוק לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,971.20לא

403153HN0B13- מקורי335.88כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19צלחת נוי לגלגל

545009KS1B15 - 'מקורי465.89כןניסאן אלמרה ש' 15-17משולש למתלה קד' ימ

5416R813- מקורי456.65כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18צלחת נוי לגלגל

מקורי5,925.00כןפיאט 500X ש' 15-18חישוק לגלגל (גנט) -15 (ח)735626302

D0C004EA8A"18" 14 - (גנט) מקורי4,523.62לאניסאן קשקאי ש' 14-20חישוק לגלגל

V5Q0601027BT03C06 - (גנט) ש' 06-08חישוק לגלגל A3 מקורי629כןאודי

529602L00007-09 5צלחת נוי לגלגלD 07-12 'ש i30 מקורי667לאיונדאי

V3Q0407152S15 - 'מקורי1,379.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23משולש למתלה קד' ימ

98169663ZR18 - (גנט) חישוק לגלגל

סיטרואן C4 גרנד ספייס טורר - 

מקורי3,231.55לא18

מקורי360כןטויוטה פריוס ש' 13-15צלחת נוי לגלגל -426024706013

D0C006FR3A"18" 18 - (גנט) טרייל ש' 15-23חישוק לגלגל X מקורי9,653.43לאניסאן

98096873XS21 - (גנט) מקורי2,838.75לאפיג'ו 3008 17-21חישוק לגלגל

403006336R"18" 17 - (גנט) 4 ש' 17-23חישוק לגלגלD מקורי2,509.11כןרנו גרנד קופה

V5G0601025BTFZZ"17" 13 - (גנט) מקורי5,248.00לאפולקסווגן גולף ש' 13-20חישוק לגלגל

D0C00HV03B"18" 21 - (גנט) מקורי3,991.43לאניסאן קשקאי ש' - 21חישוק לגלגל

98251650XY20 - (גנט) מקורי2,672.81לאפיג'ו 208 ש' - 20חישוק לגלגל

V2Q0407152D19 - 'מקורי1,580.00לאסקודה סקאלה - 19משולש למתלה קד' ימ

MR59456005- מקורי416לאמיצובישי גראנדיס ש' 05-11צלחת נוי לגלגל

52905G230016-18 מקורי2,367.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום

529601R10014 - ש' 11-18צלחת נוי לגלגל i25 מקורי562כןיונדאי אקסנט

מקורי300.53כןאופל אסטרה ש' 11-15צלחת נוי לגלגל 11-12 (ח)13267804

529601J005V 12 - צלחת נוי לגלגלi20 12-15 מקורי485לאיונדאי

54501D700015 - 'מקורי1,622.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20משולש קד' ימ

V2GM601025EFZZV 20 - (גנט) מקורי4,718.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20חישוק לגלגל

4250C200(ח) מקורי4,302.29כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15חישוק לגלגל (גנט) -13

403008905RV 17 - (גנט) 4 ש' 17-23חישוק לגלגלD מקורי1,609.48לארנו גרנד קופה

מקורי163.76כןטויוטה אוריס ש' 15-18כאפה לגלגל -426030230015

4250C50614-19 (גנט רגיל) מקורי669.93כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22חישוק לגלגל

426020D30012-13 מקורי487.45כןטויוטה יאריס ש' 12-13צלחת נוי לגלגל

מקורי242.23כןפורד פוקוס ש' 06-08צלחת נוי לגלגל -134544506

V5Q0601027BD03C"17" 17 - (חישוק ברזל) מקורי845לאסקודה אוקטביה ש' 17-19ג'נט

מקורי6,291.78לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) -426114267016

מקורי502.01לאטויוטה אוונסיס 15-18חישוק לגלגל (גנט) -426110532015

4261102B90(ח) מקורי747.41כןטויוטה קורולה ש' 13-18חישוק לגלגל "15" (גנט) - 13

426020D22012 - מקורי402.26לאטויוטה יאריס ש' 12-13צלחת נוי לגלגל

מקורי1,985.46כןמאזדה 3 ש' 4/5D 09-13חישוק לגלגל9965876560

V3V0601025APHA7"19" 15 - (גנט) מקורי6,143.00כןסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

7243352R0000017 - מקורי251.3לאסוזוקי סוויפט ש' 17-21כונס אויר תחתון

V3T012128308- 'מקורי51לאסקודה סופרב ש' 08-13מנתב רוח שמ

1711152R0000017 - מקורי398.1כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21מאוורר מנוע

V8W0121251AK16 - ש' 16-19מצנן מים A4 מקורי1,995.00לאאודי

מקורי3,122.00לאפיאט קובו ש' 12-17כונס אויר מושלם - 5201791412

מקורי2,570.96לאאופל קורסה ש' 15-19מצנן מים - 1348648315

V5F0121283AG17 - מקורי149לאסיאט לאון ש' 12-19מוביל אוויר שמאל

291361W00012- 4כונס אויר שמאלD 12-16 'מקורי44.2לאקאיה ריו ש



V5E0121284A13- מקורי152כןסקודה אוקטביה 13-16מנתב רוח ימין

מקורי1,226.18כןאופל אדם 3D ש' 14-17גשר מצננים - 1336012114

214811KA0A10- מקורי2,584.56לאניסאן ג'וק 10-14כ.+מאוורר מושלם למצנן מים

V1K0121207BB9B906-10 מקורי579כןפולקסווגן ג'טה ש' 06-11כונס אויר כפול מושלם

מקורי3,907.00לאפיאט 500L ש' 13-17אינטרקולר - 5188795413

62823JD20A

כונס אוויר למצנן מים קדמי  שמאל - 

מקורי318.22כןניסאן קשקאי ש' 08-1208-14

מקורי3,361.90לאשברולט טראקס ש' 17-18מצנן מים - 9536640917

214100057R(ח) 3D 12- 3/5מצנן מיםD/CW 10-16 'מקורי1,760.11כןרנו מגאן ש

V6F9121283C18 - מקורי244כןסיאט ארונה ש' - 18מוביל אוויר שמאל

מקורי2,807.78לאשברולט קרוז 08-20אינטרקולר - 1326764713

מקורי3,529.31לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22אינטרקולר - 8516320418

V5FA12132920 - מקורי202לאסיאט לאון ש' - 20מוביל אוויר קדמי עליון

V5C612128311 - מקורי230לאפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מוביל אוויר שמאל

215580321R13 - 5כונס אויר עליון ימיןD 13-19  מקורי590.37כןרנו קליאו

97775A705013- מקורי2,541.10לאקאיה פורטה 13-18צינור מזגן

214B30199R13 - 5כונס אויר עליון שמאלD 13-19  מקורי156.43כןרנו קליאו

532850D110(ח) מקורי272.5לאטויוטה יאריס ש' 12-13כונס ניצב ימין -12

25310C8050(ח) מצנן מים 15-18i20 15-20 מקורי1,694.00כןיונדאי

V57A12128318 - מקורי70לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר קדמי שמאל

V6F0121283H21 - מקורי85לאסיאט איביזה  ש' 17-22מוביל אוויר קדמי שמאל

214108175R17 - 4 ש' 17-23מצנן מיםD מקורי1,331.77כןרנו גרנד קופה

7104QZ(ח) מקורי300.39כןפיג'ו 508 ש' 11-18כונס אויר שמאל לפח חזית - 11

V5H012128421 - מקורי166כןפולקסווגן גולף ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

V5H012128321 - מקורי62כןפולקסווגן גולף ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

S6R0121253A(ח) 5 ש-13D (טורבו) מקורי1,117.00לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבומצנן מים דגם

מקורי3,357.00לאפג'ו 308 ש' 14-20מצנן מים -967574798014

מקורי527.83לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כאפה לחישוק לגלגל (גנט) - 898348875012

98029119ZV15- (גנט) מקורי2,178.38כןסיטרואן קקטוס 15-20חישוק לגלגל

מקורי330כןטויוטה קורולה ש' 13-18צלחת נוי לגלגל 15" -426020234013

מקורי5,332.77לאשברולט מאליבו ש' 16-19חישוק לגלגל (גנט) "17" - 2296972016

מקורי6,008.00כןפיאט טיפו ש' 16-18חישוק לגלגל מגנזיום (גנט) -16 (ח)51983822

V6V0601147CZ3115- מקורי105כןסקודה פביה ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

מקורי562לאפיאט 500X ש' 15-18חישוק לגלגל (גנט) - 15 "16"51942485

529601R50011- ש' 11-18כאפה לצלחת נוי i25 מקורי170לאיונדאי אקסנט

V2Q049815118 - מקורי1,540.00לאסיאט ארונה ש' - 18סט משולשים קד ' ימין = שמאל

V5E0601147GZ31(16 -מידה) מקורי209כןסקודה אוקטביה 13-16צלחת נוי לגלגל -13

28111AJ021(ח) מקורי3,584.00כןסובארו אאוטבק ש' 10-11חישוק לגלגל (גנט) -10

529602S25011- ש' 11-15כאפה לגלגל i35 מקורי127לאיונדאי אלנטרה

D0C00BV80C"18" 15 - (גנט) מקורי4,830.81כןניסאן ג'וק 15-19חישוק לגלגל

V6F9601025E8Z8"17" 18 - (גנט) מקורי2,992.00לאסיאט ארונה ש' - 18חישוק לגלגל

V5J0601147LZ3108 - "15" מקורי211לאסקודה רומסטאר ש' 08-15צלחת נוי לגלגל

20202FL03018 - 'ש' - 18משולש למתלה קד' שמ XV מקורי2,562.00לאסובארו

מקורי283.9כןשברולט ספארק 15-18צלחת נוי לגלגל - 9505846415

403009151R10- 3/5חישוק לגלגל (גנט) מגנזיוםD/CW 10-16 'מקורי3,020.72לארנו מגאן ש

96768681VV12 - מקורי436.05לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צלחת נוי לגלגל

V1T0601147DWPU10-12- מקורי306לאפולקסווגן קאדי ש' 10-15צלחת נוי לגלגל



40342AV610(ח) מקורי105.45כןניסאן אלמרה פרפקט ש' 04-07כאפה לצלחת נוי לגלגל 04-07

V6C060102703C09-(גנט) מקורי534כןסיאט איביזה  ש' 09-16חישוק לגלגל

43210M68P60ZMQ16 - (גנט) מקורי860.6כןסוזוקי בלנו ש' 16-18חישוק לגלגל

98004940ZR"17" 17 - (גנט) ש' 17-21חישוק לגלגל C-3 מקורי3,888.87כןסיטרואן

20202FJ04012 - 'ש' 12-17משולש למתלה קד' ימ XV מקורי1,423.00לאסובארו

מקורי3,185.18לאשברולט ספארק - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "15"42496076

52910A7300(ח) מקורי1,970.20לאקאיה פורטה 13-18חישוק לגלגל (מגנזיום) -13

צלחת נוי לגלגל -168345411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי490.68לא

96738462VT15 - מקורי223.92כןפיג'ו 208 ש' 15-19צלחת נוי לגלגל

98096871TW"17" 17-20 (גנט) מקורי2,886.22כןפיג'ו 3008 17-21חישוק לגלגל

545009AM1B17 - 'מקורי1,182.51לאניסאן סנטרה ש' 17-19משולש למתלה קד' ימ

V57A601025A18 - (גנט) מקורי2,108.00כןסקודה קארוק 18-21חישוק לגלגל

403000414R(ח) Ambiance 15-(גנט) מקורי632.6כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חישוק לגלגל

9965D96560(גנט) מקורי2,348.90כןמאזדה 5 ש' 10-18חישוק לגלגל

40315AX60014 מקורי82.36כןניסאן מיקרה ש' 06-11צלחת נוי לגלגל

9965S56050(ח) (גנט) 4חישוק לגלגלD 10-14 'מקורי858.67כןמאזדה 2 ש

V565601025F8Z8"19" 17 - (גנט) מקורי3,354.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22חישוק לגלגל

BBM234170A(ח) 4/5מוט מייצב גלגלים -09D 09-13 'מקורי124.77כןמאזדה 3 ש

מקורי2,988.71לאמאזדה CX-5 ש' 12-16חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום 996561707012-14

מקורי537.81כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20צלחת נוי לגלגל (כאפה) - 898160806012

403151898RCW "15" 15 - מקורי195.43לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18צלחת נוי לגלגל

403001HD0D14"   -11 (גנט) מקורי620.02לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13חישוק לגלגל

מקורי450.83כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כפה לגלגל - 898107318312

165854265R09 - 4צינור למסנן אווירD 09-15 'מקורי1,172.25לארנו פלואנס ש

זרוע הגה -11 (ח)1780104

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי275.37כן

266112B610(ח) מקורי59כןקאיה פורטה 13-18מדיד שמן מנוע -13

28110A530013- מקורי475.5לאקאיה פורטה 13-18בית מסנן אויר

מקורי186.69כןשברולט ספארק 15-18תושבת מצבר - 4235935915

מקורי696.9כןרנו פלואנס ש' 4D 09-15בית מסנן אויר -820094766309

מקורי2,593.42לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פילטר אוויר - 898179138012

מקורי965לאפיאט 3D 08-20 500תפוח ידית הילוכים - 73546790408

ZJ021045013-16 4/5מדיד שמן מנועD 13-18 'מקורי92.95לאמאזדה 3 ש

מקורי517לאפיאט דובלו ש' 10-18פנס איתות למראה ימין -7176537710

18630574D -11  'פנס אחורי ימ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי663.92לא

92401D70001.6 15-18 מקורי1,129.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

92402D70001.6 15-18 מקורי1,129.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימין חיצוני

92404D70001.6 15-18 מקורי887כןיונדאי טוסון ש' 15-20פנס אחורי ימין פנימי

92700A500012- פנס בלימה אחורי עליון

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי622לא/סטישין

C51351160D10- 'מקורי1,194.83לאמאזדה 5 ש' 10-18פנס אחורי שמ

8330A790LED -14 'מקורי2,106.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15פנס אחורי ימ

6400D91913- מקורי186לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15תומך לפנס קד' שמאל

87614AA00021 - מקורי532כןיונדאי אלנטרה ש' - 21פנס איתות למראה שמאל

92405AA10021 - מקורי383כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מחזיר אור במגן אחורי שמאל

18630564D -11 'פנס אחורי שמ

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי566.18לא

D350515L0E10- מקורי122.89כןמאזדה 5 ש' 10-18מחזיר אור במגן אחורי ימין

876141R00011 - ש' 11-18פנס איתות למראה שמאל i25 מקורי268כןיונדאי אקסנט



פנס אחורי שמ' -212906870213

מרצדס 212 קלאס E  ש' 13-

מקורי1,559.44לא18

מקורי6,125.69לאקאדילאק XT5 17-21פנס אחורי ימ' - 8405709217

55112926AFV 14 - מקורי17,707.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22פנס ראשי ימין

265555684R(ח) מקורי384.84כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23פנס אחורי שמ' 15-17

260109NG2B14 - ש' 14-19פנס ראשי ימין QX60 מקורי11,215.19כןאינפיניטי

8330A99715- מקורי1,806.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

92101A6080(ח) פנס ראשי שמאל - 16

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי2,697.00כן/סטישין

6350LL11- 'מקורי2,133.60לאפיג'ו 508 ש' 11-18פנס אחורי שמ

87624Q000021 - פנס איתות למראה ימיןi20 - 21 מקורי696לאיונדאי

מקורי118.63כןפיג'ו 508 ש' 11-18מחזיר אור במגן אחורי שמאל -11 (ח)745382

92208D700015 - מקורי1,920.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20פנס תאורת יום קדמי ימין לד

6.34E+04(ח) מקורי100.11כןפיג'ו 407 ש' 05-10מחזיר אור במגן אחורי ימין -09

V6J0941702B10- מקורי561לאסיאט לאון / קופרה ש' 06-11פנס ערפל קדמי ימין

8301C74215- מקורי7,152.00כןמיצובישי טרייטון 15-19פנס ראשי ימין קסנון

92403G210016 - מקורי1,882.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20פנס אחורי שמאל פנימי

924063W51015- 'מקורי749לאקאיה ספורטג' ש' 13-15פנס אחורי ימ' פנ

92208E600015 - מקורי1,836.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ערפל קדמי ימין לד

מקורי525.66לאפיג'ו 301 ש' 13-18פנס אחורי שמ'-967480778013

מקורי227לאלקסוס UX200 ש' - 19מחזיר אור במגן אחורי שמאל -819207601019

96773817XT18 - מקורי182.66לאסיטרואן ג'אמפי - 18צלחת נוי לגלגל

מקורי490.68לאפורד S-MAX ש' 06-14צלחת נוי לגלגל -170259706

V5E0601025AJHA713 - (גנט) מקורי3,219.00כןסקודה אוקטביה 13-16חישוק לגלגל

מקורי72.11לאטויוטה קורולה ש' 08-10בורג גלגל ספייר -519311215108

96770897TW16- ש' 16-18חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום C-4 מקורי2,393.68כןסיטרואן פיקסו

403002455R17 - (גנט) 5חישוק לגלגלD 13-19  מקורי2,045.20כןרנו קליאו

4321061M5127N17 - "16" קרוסאובר 17-21חישוק לגלגל (גנט) כסוף SX4 מקורי1,068.60כןסוזוקי

44733TF0G1211 - צלחת נוי לגלגל

הונדה ג'אז (היברידית) ש' 11-

מקורי421.58לא14

V3Q0407152E18 - 'מקורי1,216.00כןסקודה קארוק 18-21משולש למתלה קד' ימ

4321064RF0QET17 - "17" קרוסאובר 17-21חישוק לגלגל (גנט) כסוף SX4 מקורי2,513.40לאסוזוקי

מקורי4,426.70לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) -426114731013

V2K360102703C"16" 16 - (גנט) מקורי672לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20חישוק לגלגל

52910D341015 - (גנט) מקורי5,494.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חישוק לגלגל

52960G210016 - (כאפה) מקורי686כןיונדאי איוניק ש' 16-20צלחת נוי לגלגל

מקורי161.14כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18צלחת נוי לגלגל - 15 (ח)8200789772

8980058750

תפוח תחתון למשולש למתלה קד' ימ' -

מקורי343.92לאאיסוזו די. מקס ש' 0707-12

55220D3050(ח) מקורי525כןיונדאי טוסון ש' 15-20משולש למתלה קד' ימ' - 15

V658601025F20 - (גנט) מקורי3,341.00כןסקודה קאמיק - 20חישוק לגלגל

V5WA407152A20 - 'מקורי945לאסקודה אוקטביה ש' - 20משולש למתלה קד' ימ

4013A30914- 'מקורי1,019.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22משולש קד' שמ

40300EN10B(ח) 4/5חישוק לגלגל (גנט) -08D 08-11 'מקורי341.82כןניסאן טידה ש

V3V0601025C8Z8"17" 15-19 (גנט) מקורי3,927.00לאסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

52960C800115- צלחת נוי לגלגלi20 15-20 מקורי539כןיונדאי

SU001A120917 - (גנט) מקורי1,190.82כןטויוטה פרואייס ש' 17-18חישוק לגלגל

4252A09915- מקורי55כןמיצובישי טרייטון 15-19צלחת נוי לגלגל

מקורי1,786.03כןרנו קליאו  5D 11-13חישוק לגלגל (גנט) -11 (ח)8200876150

529601M00009-12 (15") מקורי375.7לאקאיה פורטה 09-12צלחת נוי לגלגל

מקורי268.23לאאופל זאפירה טורר ש' 12-21צלחת נוי לגלגל - 1326780612



מקורי3,415.67כןמאזדה CX-5 ש' 12-16חישוק לגלגל (גנט 19)  12-14 (ח)9965027090

GHP934300M13-16 'משולש קד' ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי644.16לא18

מקורי202.3כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20כאפה לגלגל - 12 (ח)8973019981

V6Q0601147LGJW(ח) 5צלחת נוי לגלגל 03-05D 03-05 'מקורי180כןפולקסווגן פולו ש

מקורי2,637.12כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חישוק לגלגל (גנט) - 820169855218

מקורי982.4לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -167113704013

V3T0121283B13 - מקורי81כןסקודה סופרב ש' 13-15כונס אויר ימין

מקורי3,937.57לאסיטרואן ג'אמפי - 18אינטרקולר - 980656218018

V3V012176420 - מקורי94לאסקודה סופרב ש' 15-22מוביל אוויר ימין במגן קדמי

1330Q515- מקורי1,972.87כןסיטרואן קקטוס 15-20מצנן מים

מקורי3,336.22לאב.מ.וו X3 ש' 13-21כונס אויר קדמי עליון - 5113749722718

62823BA63A(ח) מקורי220.96לאניסאן ג'וק 10-14כונס אויר שמאל למצנן מים -10

מקורי2,200.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18מצנן מים -164003609016

V5J0121283D08- מקורי90לאסקודה פביה ש' 08-14כונס אויר ניצב שמאל למצנן מים

מקורי848.59כןטויוטה פריוס ש' 13-15כונס אויר קדמי שמאל - 13 (ח)5329447030

164000T24015 - מקורי2,162.66לאטויוטה אוריס ש' 15-18מצנן מים תחתון

165930T03015 - מקורי73לאטויוטה אוריס ש' 15-18כונס למצנן

V57A121283AV 18 - מקורי117לאסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר קדמי שמאל

V6V0121283B20 - מקורי90לאסקודה פביה ש' 15-21מוביל אוויר קדמי שמאל

V5E380724820 - מקורי223לאסקודה אוקטביה ש' - 20כונס אויר

V6C081610315 - מקורי2,337.00לאסקודה פביה ש' 15-21מאייד מזגן

V6R0959455D13- מקורי1,774.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18מאוורר מנוע

מקורי729לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן טמפרטורה אגזוז - 392600310016

985P16LB8A20 - מקורי2,313.78לאניסאן סנטרה ש' - 20כרית אוויר וילון שמאל

284526FL1A17 - מקורי1,696.56לאניסאן קשקאי ש' 14-20תושבת לחיישן רדאר קדמי

D86404BA0A15 - טרייל ש' 15-23תפוח הגה שמאל X מקורי501.66לאניסאן

B0L967UC520 - ש' - 20מחזיק חיישן הילוך אח' פנימי CX-30 מקורי42.62כןמאזדה

V6F0839462C21 - מקורי340לאסיאט ארונה ש' - 18מנגנון חלון אחורי ימין

מקורי126כןיונדאי טוסון ש' 15-20מסנן שמן מנוע - 263003553115

95930F200016 - מקורי679כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן לוויני קדמי

254853J00015 - מקורי140לאיונדאי טוסון ש' 15-20מחבר לצינור מים

BCKA3229019 - 4/5תפוח חיצוני שמאלD -19 'מקורי74.25לאמאזדה 3 ש

מקורי232.26לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מסנן אוויר - 178017705019

254851J00014 - ש' 11-18מחבר לרדיאטור i25 מקורי192כןיונדאי אקסנט

58302A2A3013 - 5/סטיישן ש' 13-18רפידות בלם אחוריD מקורי317.3לאקאיה סיד

DA6B67Z4XC15 - 4תושבת שמאל למודול שינוי נתיבD/5D 15-21 'מקורי349.85כןמאזדה 2 ש

80525TBAA0117 - 5חיישן בקרת אקליםD 17-22 'מקורי360.07כןהונדה סיווק ש

8651A27918 - חיישן נסיעה לאחור

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,881.00כן21

2269000Q1D(ח) מקורי897.66כןניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן חמצן - 14

92202Q000021 - פנס ערפל קדמי ימיןi20 - 21 מקורי1,579.00כןיונדאי

מקורי95.31כןפיג'ו 301 ש' 13-18(ח) שפם תחתון פנס אח' ימ' -967854258013

CW (ח) פנס אחורי שמ' פנ' -177599711

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי692.82לא

921022W5102.0 16 - מקורי5,414.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס ראשי ימין

GHP969182C13-16 פנס איתות למראה שמאל

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי174.55לא18

GHK151150B13-16 'פנס אחורי ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,170.54לא18

מקורי603.54כןפג'ו 308 ש' 14-20פנס אחורי ימ' פנ' -967781828014



GHK2513G0D13-16 'פנס אחורי שמ' פנ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי474.96כן18

87613B800016 - מקורי792כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18פנס איתות למראה שמאל

מקורי854.24כןפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי ימ' 967807438014-15

92207C170018 - מקורי4,037.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19פנס אור יום שמ' קד' (במגן) לד

92102A754016 - מקורי3,442.10לאקאיה פורטה 13-18פנס ראשי ימין

87623C100018 - מקורי546כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס איתות למראה ימין

87613C100018 - מקורי546כןיונדאי סונטה ש' 18-19פנס איתות למראה שמאל

מקורי2,375.30לאב.מ.וו 300 ש' 12-18פנס ערפל קדמי שמאל - 6317731555913

מקורי5,036.48לאלקסוס  RX ש' 08-22פנס אחורי ימ' - 815514837016

92407J921018-20 (במגן) 'מקורי557לאיונדאי קונה ש' - 18פנס איתות שמ' קד

92102G600017-20 פנס ראשי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,602.70כן

D09K51160D5D 15-19  4פנס אחורי שמ' חיצוניD/5D 15-21 'מקורי464.69לאמאזדה 2 ש

D09K51150D5D 15-19 4פנס אחורי ימין חיצוניD/5D 15-21 'מקורי464.69לאמאזדה 2 ש

92202G600017-20 פנס ערפל קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,044.80כן

מקורי1,190.00כןטויוטה פריוס ש' 13-15פנס ערפל קדמי ימין -812104701013

92101G4020(ח) פנס ראשי שמאל - 18i30 - 18 מקורי6,214.00כןיונדאי

87623G400018 - פנס איתות למראה ימיןi30 - 18 מקורי302כןיונדאי

DB7A51150B4D 15- 4פנס אחורי ימין חיצוניD/5D 15-21 'מקורי734.28לאמאזדה 2 ש

DB7A513G0B4D 15- 4פנס אחורי שמאל פנימיD/5D 15-21 'מקורי347.71כןמאזדה 2 ש

6351GJ14 - 'מקורי1,017.15לאפיג'ו 2008 13-19פנס רוורס אח' ימ

92207F201016 - מקורי873כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18פנס תחתון קדמי שמאל לד

68307245AG18 - (במגן) 'מקורי1,136.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22פנס איתות שמ' קד

8118548D4015-19 ש' 08-22פנס ראשי שמאל RX  מקורי16,109.00לאלקסוס

265654344R15- מקורי62.55כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מחזיר אור במגן אחורי שמאל

260101CY1A14 - ש' 14-18פנס ראשי ימין QX70 מקורי9,497.14לאאינפיניטי

92102Q0050(PRESTIGE) 21 - פנס ראשי ימיןi20 - 21 מקורי4,329.00כןיונדאי

371502S000(ח) תושבת מצבר -14IX35 10-15 מקורי203כןיונדאי

163610T12015 - מקורי330לאטויוטה אוריס ש' 15-18מאוורר מנוע

165281KT0B(ח) מקורי807.63כןניסאן ג'וק 10-14בית מסנן אויר -10

1174G908 - מקורי179.2כןסיטרואן ג'אמפי 08-11מדיד שמן מנוע

266112B601(ח) ש' 11-15מדיד שמן מנוע -11 i35 מקורי234כןיונדאי אלנטרה

151000T041(ח) מקורי1,050.97כןטויוטה קורולה ש' 13-18מדיד שמן מנוע -13

37150B9100(ח) ש' 14-19תושבת מצבר -14 i10 מקורי560כןיונדאי

371501W100(ח) 4תושבת מצבר -12D 12-16 'מקורי124.2כןקאיה ריו ש

מחשב כריות אוויר -11 (ח)1767129

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי4,581.90כן

P501133AX13 - 4/5מכסה עליון לפילטר אווירD 13-18 'מקורי268.11לאמאזדה 3 ש

V1K0423810A13 - (מוט קישור) מקורי305לאסקודה אוקטביה 13-16זרוע הגה

43212F401017 - בית מיסב קדמי שמאל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,491.74כן22

DFR534300A20 - ש' - 20זרוע מתלה קדמי ימין CX-30 מקורי371.15לאמאזדה

21810D700015 - מקורי1,153.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20תושבת מנוע עליונה

934902T21013 - 5/סטיישן ש' 13-18סליל כרית אווירD מקורי704.4לאקאיה סיד

25414E600018 - מקורי296כןיונדאי סונטה ש' 18-19צינור מים לרדיאטור

479109155R15 - קדמי ABS מקורי516.97לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חיישן

Z60218861A13 - 4/5חיישן חמצןD 13-18 'מקורי480.31כןמאזדה 3 ש

V3Q0698451F15 - מקורי435לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23ערכת רפידות בלם אחורי

V04E905612C(ח) מקורי100כןסקודה אוקטביה 13-16מצת - 13



KAY02671XA17 - ש' 17-22קליפר אחורי שמאל CX-5 מקורי900.57לאמאזדה

V5QF122051BH17 - מקורי287כןסקודה קודיאק ש' 17-22צינור מים

58101A6A0216 - 5/סטיישן ש' 13-18רפידות בלם קדמיותD מקורי412.2לאקאיה סיד

V06K121085M15 - מקורי220כןסקודה סופרב ש' 15-22צינור מים

28113G210016 - מקורי179כןיונדאי איוניק ש' 16-20מסנן אוויר

8639A18918 - תושבת חיישן רדאר

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי167כן21

מקורי547.35כןפיג'ו 301 ש' 13-18תושבת מנוע - 13 (ח)9815650580

V04E906262EA12 - (למבדה) מקורי995כןסיאט לאון ש' 12-19חיישן חמצן

07DAY32648ZA15 - 4רפידות בלם אחוריD/5D 15-21 'מקורי315.21לאמאזדה 2 ש

28710G513016 - מקורי3,015.90לאקאיה נירו 16-23דוד אחורי

PE0114302B15 - 4מסנן שמן מנועD/5D 15-21 'מקורי49.92לאמאזדה 2 ש

V2Q042381219 - מקורי270כןסקודה סקאלה - 19תפוח הגה ימין

מקורי1,651.28כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מיכל תוסף דלק - 981629608009

24548494D 20 - '4 ש' - 20תפוח הגה קד' שמD/5/SW מקורי1,847.35לאפורד פוקוס

V2Q0907561B18 - מקורי4,937.00כןסיאט ארונה ש' - 18חיישן בקרת שיוט

V04C907660A15 - מקורי863לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23חיישן גובה שמן

B0J967Y30C

חיישן רדאר לשטח מת למגן אחורי ימין 

מקורי2,274.85לאמאזדה 3 ש' 4/5D -19= שמאל - 19

45046F901019 - 4תפוח הגה ימיןD 19 - 'מקורי394.1לאטויוטה קורולה ש

V04C129601M19 - מקורי975כןסקודה סקאלה - 19בית פילטר אוויר

55280G200016 - מקורי565כןיונדאי איוניק ש' 16-20מוט מקשר אחורי ימין

54611B900017 - ש' 14-19כרית בולם זעזועים קדמי i10 מקורי280לאיונדאי

מקורי846.45כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור דלק - 981304338016

551103022R15 - מקורי295.95כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מוט קישור למייצב

KB7W6912217 - ש' 17-22פנס איתות למראה ימין CX-5 מקורי136.51לאמאזדה

מקורי3,522.79לאב.מ.וו 500 ש' 12-16פנס אחורי ימ' - 6321747088614

מקורי1,073.53לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי שמאל 12-16 (ח)8981862180

921021R74518 - ש' 11-18פנס ראשי ימין i25 מקורי3,766.00כןיונדאי אקסנט

8301C81115 - מקורי13,208.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 15-18פנס ראשי שמאל

8331A18015- מקורי3,126.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס אחורי ימין פנימי

מקורי586.05כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18שפם תחתון פנס אח' ימ' -525754703013

8312A03617 - (במגן) 'ש' 17-19פנס איתות ימ' קד ASX מקורי4,957.00כןמיצובישי

8330B19617 - ש' 17-19פנס אחורי ימין חיצוני ASX מקורי2,599.00כןמיצובישי

D10E69182A17 - ש' 17-21פנס איתות למראה שמאל CX-3 מקורי220.29כןמאזדה

מקורי953לאפיאט 500X ש' 15-18פנס ראשי שמאל תחתון -5193740815

8944511730R=L 12-16 מקורי135.62לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20פנס ערפל קדמי

B1Z1941017S09- מקורי1,870.00לאסקודה אוקטביה 09-13פנס ראשי שמאל

92402A4020(ח) מקורי1,696.20לאקאיה קארנס ש' 13-18פנס אחורי חיצוני ימ' 13-16

260101294R14 - מקורי1,466.99לארנו טראפיק ש' 14-22פנס ראשי ימין

מקורי3,152.00כןיונדאי H350 17-18פנס ראשי ימין - 921025950017

V7N5941005F(ח) מקורי1,786.00לאסיאט אלהמברה ש' 13-18פנס ראשי שמאל-13

92304G600017-20 (בכנף) פנס צד קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי142.4לא

מקורי702.74כןפיג'ו 208 ש' 15-19פנס אחורי ימ' - 982560118015

92208Q0600

פנס תאורת יום ימין קדמי - 22 

(PREMIUM)22 - 'מקורי829לאיונדאי באיון ש

מקורי884.47כןפיג'ו 2008 13-19פנס אחורי שמ' פנ' - 981475848016



8301B587V 17 - ש' 17-19פנס ראשי שמאל ASX מקורי3,887.00כןמיצובישי

92207S100019 - מקורי5,952.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס תאורת יום עליון שמאל

92101S100019 - מקורי5,656.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס ראשי שמאל

מקורי376.76לאב.מ.וו 300 ש' 12-18מחזיר אור במגן אחורי ימין - 6314784716613

KD5351580B12 - ש' 12-16אור בולם דלת תא מטען CX-5 מקורי234.73לאמאזדה

8301D332V 18 - מקורי9,775.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פנס ראשי ימין

DB2R510K0C17-18 ש' 17-21פנס ראשי ימין CX-3 מקורי1,711.91לאמאזדה

DA6B51031F15-19  4פנס ראשי ימין לדD/5D 15-21 'מקורי3,177.40כןמאזדה 2 ש

B5J694511108- 'מקורי495לאסקודה פביה ש' 08-14פנס אחורי שמ

92405G500016-18 מקורי582.5כןקאיה נירו 16-23פנס ערפל שמאל אחורי

92502F600016- 'מקורי147.7כןקאיה נירו 16-23פנס לוח זיהוי אחורי ימ

מקורי13,344.00לאקרייזלר ג'יפ קומפאס 17-23פנס ראשי שמאל - 5220403421

54610D700016 - מקורי428.1כןקאיה ספורטג' ש' 16-21כרית בולם זעזועים

28210D320015 - מקורי444לאיונדאי טוסון ש' 15-20כונס אויר

99310G5000BBLPAS - 19 מקורי887.3כןקאיה נירו 16-23חיישן

98700D900016 - מקורי1,140.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21מנוע מגב אחורי

מקורי183.75לאשברולט ספארק 15-18חיישן גל זיזים - 1263855915

51750F200016 - מקורי1,566.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20נאבה קדמי

54500A910015 - מקורי1,997.90לאקאיה קרניבל ש' 15-20זרוע תחתון קדמי שמאל

885010K39015 - מקורי2,611.00כןטויוטה היילקס ש' 15-21מאייד מזגן

99310G5000SWP19 - מקורי887.3כןקאיה נירו 16-23חיישן חניה אחורי

V05E103603C17 - מקורי1,425.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19אגן שמן

56825H800018 - מקורי449.4כןקאיה סטוניק - 18תפוח הגה קדמי ימין

2730103HA016 - מקורי786כןיונדאי איוניק ש' 16-20סליל הצתה

51750H800018 - מקורי468.4לאקאיה סטוניק - 18נבה קדמית ימין

95650H810018 - מקורי9,372.20כןקאיה סטוניק - 18חיישן רדאר קדמי

39680TEXY41ZU18 - 4חיישן חניה אחוריD -18 'מקורי334.05לאהונדה סיווק ש

28313FL03018 - 'ש' - 18בית בולם קד' שמ XV מקורי1,719.00לאסובארו

מקורי1,344.95לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת מנוע שמאל - 123062502019

מקורי985לאיונדאי i10 ש' 14-19חיישן חמצן - 392100400514

28140G220016 - מקורי476כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור ינידקת אוויר

מקורי1,668.39כןטויוטה RAV-4 ש' - 19חיישן ABS קדמי שמאל - 895434207019

28110D340016 - מקורי529.2לאקאיה ספורטג' ש' 16-21בית פילטר אוויר

מקורי360לאטויוטה RAV-4 ש' - 19צלחת בלם קדמי ימין = שמאל - 435124814019

V2Q0959655AM20 - מקורי2,221.00לאסקודה קאמיק - 20מחשב כרית אוויר

256002E50015 - מקורי691כןיונדאי טוסון ש' 15-20יחידת בקרה למערכת קירור

V8V0698151C17 - מקורי593לאסקודה קודיאק ש' 17-22סט רפידות בלם קדמי

מקורי210לאטויוטה RAV-4 ש' - 19תושבת מצבר - 744054202019

56820H800018 - מקורי449.4לאקאיה סטוניק - 18תפוח הגה שמאל

55311E610115 - מקורי1,285.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17בולם זעזועים אחורי

V07C133588P17 - מקורי35לאסקודה אוקטביה ש' 17-19גומיה

55250G210016 - מקורי367כןיונדאי איוניק ש' 16-20זרוע מתלה אחורי שמאל

28113G685021 - פילטר אוויר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי156.5לא

מקורי987.61לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מנגנון חלון אחורי ימין - 698034206119

54610G200016 - מקורי552כןיונדאי איוניק ש' 16-20כרית בולם זעזועים

V81A955987A17 - ש' 17-22כיסוי למתיז מים שמאל Q2 מקורי123כןאודי

מקורי289.88לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פילטר אוויר - 1371851394414

V04C905199E(ח) מקורי95לאסקודה אוקטביה 13-16מחבר - 13

92141G200016 - מקורי129לאיונדאי איוניק ש' 16-20תושבת פנס ראשי ימין

28110H610019 - מקורי492לאיונדאי אקסנט 19-22בית פילטר אוויר



4243102320

צלחת בלם אחורי ימין = שמאל - 19 

5D5D/SW 19 - 'מקורי250לאטויוטה קורולה ש

95720A9200ABP18 - מקורי854.9לאקאיה קרניבל ש' 15-20חיישן שמירת מרחק

1628HV13 - מקורי2,094.28לאפיג'ו 301 ש' 13-18חיישן חמצן

51716G600017 - (יד סרן) בית נבה קדמי ימין

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי936.5כן

V04E109479A13 - מקורי353לאסקודה ראפיד ש' 13-18מותחן רצועה

V04E109119F13 - מקורי535לאסקודה אוקטביה 13-16רצועת טיימינג

V06L115562B15 - מקורי99לאסקודה סופרב ש' 15-22מסנן שמן

8917309A1013 - מקורי255.85לאטויוטה קורולה ש' 13-18חיישן כרית אוויר

985101957R17 - 4 ש' 17-23מחשב כרית אווירD מקורי3,010.24לארנו גרנד קופה

87621FL000W618 - ש' - 18חיישן מרחק אחורי XV מקורי2,022.00לאסובארו

99310S1100M2F19 - מקורי662כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20חיישן מרחק קדמי

V5QF131877M17 - מקורי9,301.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22מיכל אוריאה

מקורי550כןטויוטה קורולה ש' 13-18זרוע ימין לגשר תחתון - 511070201013

22690AA99012 - ש' 12-17חיישן חמצן XV מקורי995לאסובארו

87139YZZ1605 - 4פילטר אוויר למזגןD 05-07 'מקורי94.5לאטויוטה קורולה ש

581014HA5008 - רפידות בלם קדמיi800 08-21 מקורי523לאיונדאי

V1EA959651A20 - מקורי1,185.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן כרית אוויר

392102A80011 - ש' 11-18חיישן לחץ דיפרנציאל i25 מקורי599לאיונדאי אקסנט

215102B03115 - מקורי326.56לאיונדאי טוסון ש' 15-20אגן שמן

165762992R13 - מקורי1,796.04לארנו קפצ'ור ש'  13-22צינור לטורבו

V251615219(ח) מקורי207כןסקודה ראפיד ש' 13-18פין קליפר - 13

22641AA61012 - ש' 12-17חיישן למבדה XV מקורי1,420.00לאסובארו

V5WA423810C

זרוע הגה קד' ימ'+שמ' (מוט קישור) - 

מקורי307לאסקודה אוקטביה ש' - 2020

044660F01119 - 4רפידות בלם אחוריD 19 - 'מקורי423לאטויוטה קורולה ש

מקורי143.81כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מדיד שמן מנוע - 153012503019

51712J910018 - מקורי583לאיונדאי קונה ש' - 18צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי1,964.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנגנון חלון אחורי שמאל - 698400274019

V8S0498625A20 - מקורי1,169.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20מיסב גלגל קדמי

מקורי1,927.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19מנגנון חלון קדמי שמאל - 698200280119

מקורי3,950.33כןשברולט ספארק 15-18סרן אחורי - 9537437215

פנס אחורי שמ' - 246820056412

מרצדס T246 קלאס B ש' 12-

מקורי893.79לא19

מקורי5,296.00לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס ראשי שמאל-811500687015

מקורי1,789.49לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס איתות שמאל במגן-814400603015

92401F250019 - 'מקורי1,600.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס אחורי שמ

מקורי1,066.55לאטויוטה קאמרי ש' 15-17פנס אחורי שמאל פנימי-815900641015

92302F250019 - מקורי801לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20פנס ערפל קדמי ימין

92207E600015 - מקורי1,836.00כןיונדאי סונטה ש' 15-17פנס ערפל קדמי שמאל לד

92401J900018-20 'מקורי1,646.00כןיונדאי קונה ש' - 18פנס אחורי שמ

92406C870019 - מחזיר אור במגן אחורי ימיןi20 15-20 מקורי557כןיונדאי

מקורי296.86לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14פנס ערפל אח' שמ' - 6324735000715

92430N700021 - מקורי3,930.00לאיונדאי טוסון ש' - 21פנס אמצעי בדלת תא מטען

מקורי5,043.93לאטויוטה אוונסיס 15-18פנס ראשי שמאל -811700538015

92202C880019 - פנס ערפל קדמי ימיןi20 15-20 מקורי1,636.00כןיונדאי

מקורי2,145.93כןטויוטה אוונסיס 15-18פנס אחורי שמאל פנימי -815900516015

811700D50012 - מקורי3,736.45לאטויוטה יאריס ש' 12-13פנס ראשי שמאל לד

מקורי1,256.00לאאיווקו  דיילי 15-18פנס אחורי ימ' - 580152322115

92401S110019 - מקורי3,260.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פנס אחורי שמ' לד



92405B9501

סט פנס ערפל אח' ימין + שמאל (עגול) 

מקורי776כןיונדאי i10 ש' 14-19- 17

92405GI10021 - 'ש' - 21פנס ערפל אח' שמ EV 5 מקורי426לאיונדאי איוניק

SU001A343617 - מקורי876כןטויוטה פרואייס ש' 17-18פנס ערפל קדמי ימין = שמאל

811300DJ7017 - מקורי2,505.45כןטויוטה יאריס ש' 14-19פנס ראשי ימין

87613C500015 - מקורי540.5כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס איתות למראה שמאל

92401C550018 - מקורי2,596.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20פנס אחורי שמאל חיצוני

81270F401017 - 'פנס לוח זיהוי אח

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי346.33כן22

8113052K0114 - מקורי1,125.83לאטויוטה ספייס וורסו 11-16פנס ראשי ימין

8118560N2018 - פנס ראשי שמאל

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי14,484.46כן21

מקורי2,403.31לאפורד קוגה ש' 13-18פנס אחורי ימ' - 17 (ח)2069452

92201H840018-20 מקורי791.4לאקאיה סטוניק - 18פנס ערפל קדמי שמאל

8115006D7018-20 מקורי12,826.08לאטויוטה קאמרי ש' - 18פנס ראשי שמאל

8118560J2014-17 פנס ראשי שמאל לד

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי6,335.00לא21

8113042650V 16 - ש' 13-18פנס ראשי ימין RAV-4 מקורי5,268.05לאטויוטה

מקורי7,139.51כןטויוטה RAV-4 ש' - 19פנס אחורי שמ' - 815614223019

3565054G00(ח) 5D-02-04 '4/5פנס אחורי ימD 02-04 'מקורי2,055.20לאסוזוקי ליאנה ש

8264A31015 - מקורי1,134.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מתיז מים ימין במגן קדמי

V5Q0129620D20 - מקורי155כןסקודה אוקטביה ש' - 20פילטר אוויר

V6C0199555B(ח) מקורי952כןסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת מנוע - 13

485308Z02815 - מקורי523.61כןטויוטה אוריס ש' 15-18בולם זעזועים אחורי ימין = שמאל

28113D330015 - מקורי149כןיונדאי טוסון ש' 15-20מסנן אוויר

V8V0907224A15 - מקורי20כןסקודה פביה ש' 15-21תושבת לראדר קדמי

43211KK01015 - מקורי1,251.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21יד סרן קדמית ימין

V5E0837462B17 - מקורי544לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מנגנון חלון קדמי ימין

177050Y27017 - מקורי535לאטויוטה יאריס ש' 14-19בית פילטר אוויר

17701K0040(HYBRID) 20 - מקורי329.91כןטויוטה יאריס ש' - 20בית פילטר אוויר

V5Q0412331C15 - מקורי297לאסקודה סופרב ש' 15-22כרית בולם קדמי

מקורי650.07לאטויוטה יאריס ש' - 20תפוח הגה קד' שמ' - 450470945020

31030G200016 - מקורי1,277.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20צינור מילוי דלק

V5E5955711B17 - מקורי1,381.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18מנוע מגבים אחורי

58302L1A0020 - מקורי319לאיונדאי סונטה ש' - 20ערכת רפידות בלם אחורי

123050T16015 - מקורי723כןטויוטה אוריס ש' 15-18תושבת מנוע

V5Q0122051BD13 - מקורי475כןסקודה אוקטביה 13-16צינור מים לרדיאטור

82403K601020 - ש' - 20מנגנון חלון קדמי שמאל i10 מקורי321לאיונדאי

42431K001020 - מקורי282לאטויוטה יאריס ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

82450F200019 - מקורי878לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מנגנון חלון קדמי שמאל

תומך לרדיאטור - 904804002117

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי64.91לא22

V759327380RCZ - 16 ש' 16-18חיישן C-4 מקורי1,016.28כןסיטרואן פיקסו

מקורי1,963.00כןפיאט 500X ש' 15-18תושבת מנוע ימין - 5209784915

מקורי1,565.21כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20תושבת מנוע - 238253520

77960TM8G8209 - מקורי5,211.18כןהונדה אינסייט 09-14מחשב כרית אוויר

V1Z0601173UZ715 - מקורי9כןסקודה סופרב ש' 15-22כיסוי בורג בג'נט

698200D44014 - מקורי2,425.96לאטויוטה יאריס ש' 14-19מנגנון חלון קדמי שמאל

56820C810019 - תפוח הגה שמאלi20 15-20 מקורי360כןיונדאי

V5E383746220 - מקורי679לאסקודה אוקטביה ש' - 20מנגנון חלון קדמי ימין

81280H600019 - מקורי171לאיונדאי אקסנט 19-22כבל מכסה מטען



83401H601019 - מקורי662לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון חלון אחורי שמאל

83402H601019 - מקורי590לאיונדאי אקסנט 19-22מנגנון חלון אחורי ימין

V5Q0199855AD17 - מקורי243לאסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת גיר

V3QF907561A17 - מקורי3,440.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן רדאר

51716H640019 - מקורי1,029.00לאיונדאי אקסנט 19-22בית בולם (יד סרן) קדמית ימין

82450C101018 - מקורי1,180.00לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנגנון חלון קדמי שמאל

455000D27114 - מקורי3,950.00לאטויוטה יאריס ש' 14-19מסרק הגה מושלם

V06K133201AA15 - מקורי2,471.00לאסקודה סופרב ש' 15-22סעפת יניקה

מקורי2,225.00לאטויוטה קורולה ש' 13-18מסרק הגה - 455100271013

PAF115025A19 - 4/5מאוורר מנועD -19 'מקורי2,332.50לאמאזדה 3 ש

4341002A1019 - '4גל הנעה קדמי ימD 19 - 'מקורי5,967.99לאטויוטה קורולה ש

174300T47117 - צינור אגזוז אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי4,597.00לא22

מקורי441.11לאטויוטה יאריס ש' 14-19אגן שמן גיר - 351065209014

56820D700015 - 'מקורי226כןיונדאי טוסון ש' 15-20תפוח הגה קד' שמ

מקורי11כןטויוטה קורולה ש' 13-18אטם פקק ריקון (שייבה) - 900804303713

מקורי4,393.93לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19תיבת הגה כח - 455100242019

57533F401019 - (תומך לאגזוז) 4חיזוק מרכזי תחתוןD 19 - 'מקורי747.06כןטויוטה קורולה ש

V5G099856115 - מקורי872לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת לרדאר קדמי

V5E3955965A20 - מקורי219לאסקודה אוקטביה ש' - 20מתיז מים קדמי שמאל

V5WA413031SV 20 - 'מקורי923לאסקודה אוקטביה ש' - 20בולם זעזועים קד

מקורי6,923.58כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19גשר קדמי ערסל מנוע - 512010224119

48820K001020 - 'מקורי889.23לאטויוטה יאריס ש' - 20זרוע למוט מייצב קד' שמ'=ימ

מקורי5,097.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19גשר קדמי - 512010230119

מקורי109לאיונדאי i10 ש' 14-19מצת - 188481008017

V2Q091533120 - מקורי434לאסקודה קאמיק - 20תושבת מצבר

273012B10015 - מקורי472לאיונדאי טוסון ש' 15-20סליל הצתה

54660D700015 - מקורי1,272.00לאיונדאי טוסון ש' 15-20בולם קדמי ימין

מקורי3,521.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19גשר אחורי - 512060210019

174300T54019 - 4דוד אחוריD 19 - 'מקורי4,802.05לאטויוטה קורולה ש

מקורי3,031.71לאטויוטה RAV-4 ש' - 19מחשב פנס ראשי ימין - 810164283019

מקורי4,031.35לאטויוטה קאמרי ש' - 18חיישן שטח מת - 881623307021

מקורי393.25כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18גומיה חיצוני לציריה שמאל - 32933316

תפוח הגה ימין = שמאל - 450466924518

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי418.69כן21

51712L170021 - מקורי639לאיונדאי סנטה פה ש' - 21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

מקורי3,640.54לאסיטרואן ברלינגו - 19מחשב כרית אוויר - 163473778019

אגן שמן מנוע - 215100330017

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי391.3כן

מקורי270כןטויוטה קורולה ש' 13-18חיישן לחץ אוויר - 13 (ח)4260702031

58101CMA1018 - מקורי439לאיונדאי קונה ש' - 18ערכת רפידות בלם קדמי

99110CM00018 - מקורי5,214.00כןיונדאי קונה ש' - 18חיישן רדאר קדמי

55310C820015 - בולם זעזועים אחוריi20 15-20 מקורי1,143.00לאיונדאי

95720D3000EB16 - מקורי390לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן חניה אחורי שמאל פנימי

V8V0598625C16 - מקורי1,319.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מיסב + נבה

56820Q000021 - 'תפוח הגה קד' שמi20 - 21 מקורי388לאיונדאי

מקורי3,152.05לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מחשב כרית אוויר - 980391738009

957203W10010 - מקורי882.1כןקאיה ספורטג' ש' 10-12חיישן חניה אחורי

99310H6000T2X21 - מקורי579לאיונדאי אקסנט 19-22חיישן מרחק אחורי



28110A605016 - 5/סטיישן ש' 13-18בית מסנן אווירD מקורי475.5לאקאיה סיד

V5Q0907561K17 - (בקרת שיוט) מקורי4,855.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18חיישן רדאר

43512F401017 - צלחת בלם קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי331.78לא22

95655G600017 - 'ש A.E.B יחידת בקרה

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי9,352.40כן

מקורי418.42כןפיג'ו 2008 13-19טבעת מרווח - 13 (ח)503527

791702W50016 - מקורי2,357.00לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18חיישן להפעלת מכסה מנוע

מקורי55.79לאפיג'ו 2008 13-19שייבה - 50337513

935752L01112 - מתג חלון חשמל קדמי ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי282לא/סטישין

58930G630017 - קדמי שמאל ABS חיישן

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי562כן

543029535R17 - 4 ש' 17-23בולם זעזועים קדמיD מקורי649.18כןרנו גרנד קופה

424500D11214 - מקורי2,225.67כןטויוטה יאריס ש' 14-19מיסב + נבה אחורי

21810AA10021 - מקורי990כןיונדאי אלנטרה ש' - 21תושבת מנוע

V06L109259D15 - מקורי633כןסקודה סופרב ש' 15-22חיישן אוגן

1770A25315 - מקורי361לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מסנן סולר

V5WA69815120 - מקורי410לאסיאט לאון ש' - 20ערכת רפידות בלם קדמי

163610T19019 - 4מאוורר מנוע ימיןD 19 - 'מקורי425כןטויוטה קורולה ש

58960Q000021 - אחורי ימין ABS חיישןi20 - 21 מקורי181לאיונדאי

מקורי1,093.02כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20צינור מזגן - 898129150412

285336FV7B15 - טרייל ש' 15-23תושבת לחיישן חניה X מקורי382.41לאניסאן

58930N900021 - קדמי שמאל ABS מקורי385לאיונדאי טוסון ש' - 21חיישן

163630T19019 - 4מנוע מאוורר ימיןD 19 - 'מקורי2,851.84כןטויוטה קורולה ש

95910N7070-21 מקורי3,555.00לאיונדאי טוסון ש' - 21יחידת בקרה לכרית אוויר

מקורי274כןיונדאי i10 ש' 08-14אטם מכסה שסתומים - 224410240008

546134EA0C14 - מקורי170.73כןניסאן קשקאי ש' 14-20תותב למוט מייצב

V1S0919275D15 - מקורי690לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן מרחק

99140BY01021 - מקורי3,947.00לאיונדאי אלנטרה ש' - 21חיישן רדאר שמאל במגן אחורי

מקורי717.78כןסיטרואן ברלינגו - 19צלחת בלם אחורי - 42494619

2510003HB016 - מקורי1,296.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20משאבת מים

V3T5919486A13 - מקורי90לאסקודה אוקטביה 13-16תושבת לחיישן חניה אחורי

54650G620017 - בולם קדמי שמאל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי1,024.50לא

K88204CG0A15 - טרייל ש' 15-23מחשב כרית אוויר X מקורי4,173.95לאניסאן

V04E906262CR18-20 מקורי747לאסיאט ארונה ש' - 18חיישני חמצן

V06L905110H15 - מקורי336לאסקודה סופרב ש' 15-22סליל הצתה

מקורי449.62כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20תושבת מנוע אחורית - 898181071112

V5Q0121049AD12 - מקורי716כןסיאט לאון ש' 12-19צינור מים

402064EA0B14 - מקורי404.07לאניסאן קשקאי ש' 14-20צלחת בלם קדמית

255545857R17 - 4 ש' 17-23סליל כרית אווירD מקורי1,959.06כןרנו גרנד קופה

986722W50014 - מקורי725לאיונדאי סנטה פה ש' 12-15עין למתיז מים קדמי ימין

402064CE0A15 - טרייל ש' 15-23צלחת בלם קדמית X מקורי397.53לאניסאן

B0N267XA0D19 - 4/5חיישן רדאר קדמיD -19 'מקורי2,638.67לאמאזדה 3 ש

V8V049862517 - מקורי1,249.00לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מיסב קדמי ימין = שמאל

V06L121012H13 - מקורי687כןסקודה אוקטביה 13-16משאבת מים

BAHD28910A13 - 4/5בולם זעזועים אחורי ימין = שמאלD 13-18 'מקורי406.96לאמאזדה 3 ש

KD4767UC16419 - מקורי520.09כןמאזדה 6  ש' - 19חיישן חניה אחורי

1267J615 - מקורי288.59לאפיג'ו 208 ש' 15-19נגד לפיקוד מנוע מאוורר

מקורי337.39כןשברולט ספארק 15-18מדף אחורי - 9523519015



מקורי1,037.21לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20צלחת בלם קדמית - 897948805012

V04E121600CC17 - מקורי1,782.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19משאבת מים

מקורי306.97לאפיג'ו 5008 17-21סט קפיצים לרפידות קדמיות - 982513718017

V6C0122049A17 - מקורי314כןסקודה ראפיד ש' 13-18צינור מים

מקורי3,620.00לאטויוטה קורולה ש' 08-10יחידת קלאץ - 313601203008

97762F205016 - מקורי633כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18צינור מזגן

V2Q0199555AE18-20 מקורי767לאסיאט ארונה ש' - 18תושבת מנוע

8638A21018 - מקורי6,503.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן רדאר קדמי

LFB71520510 - מקורי137.16לאמאזדה 5 ש' 10-18מכסה לרדיאטור

V04E905110P17 - מקורי384לאסיאט איביזה  ש' 17-22סליל הצתה

מקורי489כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19רפידות בלם קדמי - 44650247019

G33Y3325XA08 - מקורי294.13לאמאזדה 6  ש' 08-13צלחת בלם קדמית

392102E40115 - מקורי1,066.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן חמצן

V6J3945106DFR 12-14 מקורי66כןסיאט איביזה  ש' 09-16מחזיר אור במגן אחורי ימין

525760D26214-16 'מקורי395.42כןטויוטה יאריס ש' 14-19תומך שמ' למגן אח

810260K04112 - מקורי2,284.65כןטויוטה היילקס ויגו ש' 06-15פנס ערפל קדמי שמאל

92101F101016- מקורי3,528.40לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ראשי שמאל

92202F100016- מקורי1,090.80כןקאיה ספורטג' ש' 16-21פנס ערפל ימין קדמי

מקורי686כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19פנס איתות למראה ימין - 817300220019

מקורי2,095.46לאב.מ.וו 700 ש' 09-22פנס אחורי שמ' לד - 6321718219709

V8R094509309- ש' 09-16פנס אחורי שמ' עליון Q5 מקורי1,162.00לאאודי

AP135TOV 18 - 'חליפי571.1כןטויוטה קאמרי ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

AP25VW09-13 חליפי2,150.56לאפולקסווגן גולף ש' 09-13פח אחורי פנימי

AP2MA99-04 (עם מנוע) 'חליפי350כןמאזדה לנטיס ש' 99-04מיכל למתיז מים קד

AP334MI15 - 'חליפי568.66כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

AP3RE5D 07-09 5פח אחורי פנימיD 07-10  חליפי258.67כןרנו קליאו

AP59HO

מיכל למתיז מים שמשה קד' עליון 03-

חליפי78.99כןהונדה CR-V ש' 0803-08

APL280SK08 - 'חליפי396.02לאסקודה סופרב ש' 08-13פנס אחורי ימ' פנ

APL395AU09- ש' 09-16פנס אחורי ימ' תחתון Q5 חליפי948.02לאאודי

APL777SE12- (סטיישן) 'חליפי560.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ' פנ

APL778SE12-(מושחר) 'חליפי906.02לאסיאט איביזה  ש' 09-16פנס אחורי ימ

APL821RE13-17 חליפי1,360.02לארנו קפצ'ור ש'  13-22פנס ראשי שמאל

986202P600V 13 - 'מקורי168.5לאקאיה סורנטו ש' 13-15מיכל למתיז מים שמשה קד

PE072055XB12- ש' 12-16צינור אגזוז+הממיר CX-5 מקורי1,623.44לאמאזדה

85770P2000WK21 - מקורי153.5לאקאיה סורנטו ש' - 21כיסוי נוי לפח אחורי

KD312880XE12- (סרן) 'ש' 12-16גשר אח CX-5 מקורי3,841.03לאמאזדה

V5Q0955453S13- 'מקורי359כןסיאט לאון ש' 12-19מיכל למתיז מים שמשה קד

289109HM0A16 - 'מקורי1,383.10לאניסאן אלטימה ש' 16-18מיכל למתיז מים שמשה קד

98620J910018 - 'מקורי491כןיונדאי קונה ש' - 18מיכל למתיז מים שמשה קד

23052384D 20 - '4 ש' - 20מיכל למתיז מים שמשה קדD/5/SW מקורי452.78כןפורד פוקוס

71570J905018 - מקורי664לאיונדאי קונה ש' - 18פח משקף אח' שמאל תחתון

71580J9050(ח) מקורי664כןיונדאי קונה ש' - 18פח משקף אח' ימין תחתון - 18

791105FA0J20 - מקורי1,500.23כןניסאן מיקרה - 20פח אחורי פנימי עליון

קטם למיכל מתיז מים שמשה קד' - 123417011

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי81לא

71560C850019 - פח משקף אח' ימיןi20 15-20 מקורי2,628.90כןיונדאי

7619164R005PK13 - קרוסאובר 13-16כיסוי סטרייקר לפח אחורי SX4 מקורי637.2כןסוזוקי

7815C20720- מקורי1,246.00לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20צינור מזגן

V1K0423811K17 - מקורי335כןסקודה קודיאק ש' 17-22תפוח הגה שמאל



V575955776

תושבת חיישן בקרה לשטח מת ימין - 

מקורי71כןסיאט אטקה ש' 1616-21

מקורי578.22לאפיג'ו 3008 17-21ערכת רפידות בלם קדמי - 163692548021

28110M610020 - מקורי592לאקאיה אקס סיד - 20בית פילטר אוויר

1308A01220 - מקורי323לאמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20חיישני חום מנוע

V5Q0980546A16 - מקורי3,351.00לאסיאט אטקה ש' 16-21מצלמה קדמית

V06L903137A17 - מקורי162לאסקודה אוקטביה ש' 17-19רצועת מנוע

562106462R17 - 4 ש' 17-23בולם זעזועים אחוריD מקורי701.55כןרנו גרנד קופה

243127929RUSM - 17 4 ש' 17-23כיסוי יחידתD מקורי281.4לארנו גרנד קופה

214819674R17 - 4 ש' 17-23מאוורר למנועD מקורי2,017.50לארנו גרנד קופה

214432B02015 - מקורי188כןיונדאי טוסון ש' 15-20מחזיר שמן

מקורי774.75כןפיג'ו 3008 17-21סט צלחות בלם אחורי - 160958288017

628408501R16 - מקורי60.3לארנו זואי 16-20בולם גומי למכסה מנוע

SH0114302A13 - מסנן שמן

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי64.01לא18

282103X01011 - ש' 11-15מיכל אוויר i35 מקורי599לאיונדאי אלנטרה

VWHT003862B21 - אחורי ימין ABS מקורי256לאסיאט איביזה  ש' 17-22חיישן

23672954D 20 - 4 ש' - 20ערכת רפידות בלם אחוריD/5/SW מקורי291.01לאפורד פוקוס

17230R3AG0012 - מיכל אבק

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי1,812.08לא

מקורי261.06לאפיג'ו 3008 17-21תושבת תחתונה לאינטרקולר - 980377898017

224019133R09 - מקורי106.75כןרנו קנגו 09-18מצת למנוע

87611SJ00119 - מקורי7,246.00לאסובארו פורסטר - 19חיישן בקרת שיוט למגן אחורי

272764273R17 - 4 ש' 17-23דלתית למסנן מזגןD מקורי271.46לארנו גרנד קופה

V3Q0959655AK13 - מקורי2,509.00לאסקודה אוקטביה 13-16יחידת בקרה כריות אוויר

מקורי478.11לאפיג'ו 2008 - 20סט רפידות בלם קדמי - 162903838020

V05C103601D21 - מקורי1,237.00לאסיאט ארונה ש' - 18אגן שמן מנוע

V05E121111AB21 - מקורי2,385.00לאסיאט ארונה ש' - 18משאבת מים

48760F401019 - 4זרוע מתלה אחורי ימיןD 19 - 'מקורי974.49כןטויוטה קורולה ש

28220C820015 - מיכל ואקוםi20 15-20 מקורי1,297.00לאיונדאי

מקורי616.77כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סט רפידות לבלם קדמי - 16 (ח)1613260780

25380A900015 - מקורי2,480.70לאקאיה קרניבל ש' 15-20מאוורר מנוע

מקורי291.2לאטויוטה קורולה ש' 13-18סט רפידות בלם אחורי - 44660229213

AT117TOV 18 - חליפי8,626.72כןטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה תא מטען

AT139MI15- חליפי7,127.70כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען

BCYM7075Z4D 19 - 4/5פח אחוריD -19 'מקורי1,258.84לאמאזדה 3 ש

289103AF1A15- 'מקורי432.68כןניסאן אלמרה ש' 15-17מיכל למתיז מים שמשה קד

852605X00A07 - מקורי2,168.35לאניסאן נבארה ש' 07-09פח אחורי

מקורי400.18לאטויוטה קורולה ש' 4D 03-04מיכל למתיז מים שמשה קד' 853150207003-04

V5Q0955453T17 - 'ש' 12-19מיכל למתיז מים שמשה קד A3 מקורי891לאאודי

מקורי164.88כןשברולט קרוז 08-20ריפוד שמאל בתא מטען -08 (ח)96980252

71585H600019 - מקורי478כןיונדאי אקסנט 19-22פח משקף אח' ימין

V2K5955453C16 - 'מקורי982כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי3,394.68כןטויוטה לנד קרוזר V8 ש' 09-14פח אחורי פנימי 09-11 (ח)5830260530

71580F250019 - מקורי610.65כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20פח משקף אח' ימין

98610S150021 - 'מקורי680כןיונדאי סנטה פה ש' - 21מיכל למתיז מים שמשה קד

986202F001(ח) 'מקורי145.6כןקאיה סראטו ש' 06-09מיכל למתיז מים שמשה קד

V5Q0955453BE16 - 'מקורי942לאסיאט אטקה ש' 16-21מיכל למתיז מים שמשה קד

71550N700021 - מקורי2,353.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פח משקף אח' שמאל

71560N700021 - מקורי2,353.00כןיונדאי טוסון ש' - 21פח משקף אח' ימין



V6F0955451H(ח) מקורי418כןסיאט איביזה  ש' 17-22מיכל למתיז מים שמשה קד' - 17

מקורי176.79כןשברולט אפיקה ש' 07-09מיכל למתיז מים שמשה קד' -07 (ח)96647641

3845062J0106-10  'מקורי698.1לאסוזוקי סוויפט ש' 06-10מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי1,978.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18פח אחורי פנימי -583070237013

V5Q0955453BCV 16 - 'מקורי797לאסיאט אטקה ש' 16-21מיכל למתיז מים שמשה קד

מקורי261.16לאטויוטה אוונסיס 09-14מיכל למתיז מים שמשה קד' -853150512011

583870D090C012- מקורי345.08לאטויוטה יאריס ש' 12-13כיסוי פח אחורי

3845068K00M09- 'מקורי131.3כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מיכל למתיז מים שמשה קד

691002D510(ח) 4D 04-07 מקורי1,296.86כןיונדאי אלנטרה ש' 04-07פח אחורי

6478060340A1(ח) פח אחורי -14

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי3,870.19כן21

מקורי5,173.40כןטויוטה אוריס ש' 15-18פח אחורי -583070233015

52401FG0219P(ח) 4D 08- ש' 08-13פח אחורי פנימי B3 מקורי1,200.00כןסובארו

853150H03015- 'מקורי476.4לאטויוטה אייגו ש' 15-21מיכל למתיז מים שמשה קד

52401FG0009P(ח) 5D -08 ש' 08-13פח אחורי פנימי B3 מקורי1,001.00כןסובארו

58307F401117 - פח אחורי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,905.00לא22

V6F986345982V18 - מקורי532לאסיאט ארונה ש' - 18כיסוי נוי לפח אחורי

6471602170C05D 19 - 5כיסוי נוי לפח אחוריD/SW 19 - 'מקורי60לאטויוטה קורולה ש

מקורי4,440.15לאטויוטה קאמרי ש' - 18פח אחורי - 583070622118

AT143MI18 - דלת תא מטען

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

חליפי7,220.75כן21

AT21SK17-20 חליפי6,545.85כןסקודה קודיאק ש' 17-22דלת תא מטען

AT2CI13 - חליפי3,498.09כןסיטרואן סי אליזה ש' 13-18מכסה תא מטען

AT34RE13- 5פס קישוט למטען ניקלD 13-19  חליפי465.68כןרנו קליאו

AT5MA17 - ש' 17-22דלת תא מטען CX-5 חליפי3,506.02כןמאזדה

AT60TO13- חליפי3,379.25כןטויוטה קורולה ש' 13-18מכסה תא מטען

AT7HO12 - 4מכסה תא מטעןD 12-17 'חליפי3,667.55כןהונדה סיווק ש

KB8A50850CE417 - ש' 17-22פס קישוט תחתון למטען CX-5 מקורי1,221.11לאמאזדה

67005F402017- דלת תא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,712.00כן22

873712W000(ח) מקורי407כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15פס קישוט למטען -12

73700A6000(ח) 5D 13- דלת תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,288.00לא/סטישין

873213U00013- מקורי590.3לאקאיה ספורטג' ש' 13-15גומי למכסה מטען

KB7W519C0C17 - ש' 17-22ספוילר שמאל לתא מטען CX-5 מקורי311.81כןמאזדה

K0100JD9AB(5 מקומות) מקורי5,349.23לאניסאן קשקאי ש' 08-14דלת תא מטען -08

מקורי11,235.50כןטויוטה קאמרי ש' 12-14מכסה תא מטען 12-14 (ח)6440106610

מקורי8,730.00לאיונדאי H350 17-18דלת תא מטען שמאל - 737035902017

927001Y00011- 5פנס בלימה דלת תא מטעןD 11-16 מקורי377.3לאקאיה פיקנטו

960305FA3B(לבן) מקורי2,331.47לאניסאן מיקרה - 20ספוילר עליון לתא מטען - 20

792201R000(ח) ש' 11-18ציר דלת תא מטען ימין - 11 i25 מקורי374כןיונדאי אקסנט

73700F100016- מקורי7,465.30כןקאיה ספורטג' ש' 16-21דלת תא מטען

901018953R12 - מקורי6,932.54כןרנו מאסטר ש' 09-22דלת תא מטען שמאל

817201J020(ח) ידית דלת תא מטען -14i20 12-15 מקורי234כןיונדאי

מקורי1,056.58כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט למטען - 206767217

73700A902015- מקורי6,319.80לאקאיה קרניבל ש' 15-20דלת תא מטען

מקורי912.91לאטויוטה אוונסיס 15-18סט קישוטים למכסה תא מטען -768010591315

C5136889XD10- מקורי238.59כןמאזדה 5 ש' 10-18ריפוד פח אחורי

67005B408006-11 מקורי3,041.70לאדייהטסו טריוס ש' 06-11דלת תא מטען



20105314D 20 - 4 ש' - 20מנעול מכסה תא מטעןD/5/SW מקורי1,113.87כןפורד פוקוס

908105FA1E(כתום) מקורי412.58כןניסאן מיקרה - 20פס קישוט למטען - 20

מקורי9,998.03לאב.מ.וו 120 ש' 15-19דלת תא מטען - 4100742069515

מקורי2,223.68לאשברולט ספארק 11-15דלת תא מטען -9514756011

מקורי188.77לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר שמאל לדלת תא מטען - 898180461112

מקורי248.03כןטויוטה קורולה ש' 08-10מנעול מכסה תא מטען -646101239008

7681112A80A010-11 מקורי573לאטויוטה קורולה ש' 10-13פס קישוט (לצבע) למכסה מטען

מקורי1,269.72כןסיטרואן ג'אמפי ש' 98-04פח אחורי פנימי 98-04 (ח)724396

289131HA3A11- 'מקורי65.64לאניסאן מיקרה אקו ש' 11-13פקק למיכל למתיז מים שמשה קד

857701C310WK(ח) מקורי151כןיונדאי גטס ש' 06-09כיסוי נוי לפח אחורי -06

מקורי4,606.15כןפורד S-MAX ש' 06-14פח אחורי פנימי -06 (ח)1464773

3845065J0006-11 'מקורי456.3לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15מיכל למתיז מים שמשה קד

6431N3(ח) מקורי491.04כןפיג'ו 5008 10-16מיכל למתיז מים שמשה קד' -11

691001W010(ח) 4פח אחורי פנימי -12D 12-16 'מקורי1,952.20כןקאיה ריו ש

691001Y040DS(ח) 5פח אחורי פנימי -11D 11-16 מקורי1,302.30כןקאיה פיקנטו

8260A425V 15 - 'מקורי531כןמיצובישי טרייטון 15-19מיכל למתיז מים שמשה קד

5301F243(ח) מקורי759כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פח משקף אח' שמאל - 20

V5C6955453Q(ח) מקורי1,123.00כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15מיכל למתיז מים שמשה קד' -11

7240A222XA18 - כיסוי נוי לפח אחורי

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,302.00לא21

986202K00010- 'מקורי121.7כןקאיה סול ש' 10-11מיכל למתיז מים שמשה קד

852487500R(ח) 5פח אחורי-13D 13-19  מקורי1,004.73כןרנו קליאו

5257A50921 - מקורי3,945.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21פח אחורי

79100W000P22 - מקורי3,909.00כןמיצובישי אקליפס קרוס ש' - 22פח אחורי

58307B1010(ח) מקורי740.2כןדייהטסו סיריון ש' 06-11פח אחורי פנימי 06-11

76841TF0G0109 -  'מקורי355.48לאהונדה ג'אז ש' 09-11מיכל למתיז מים שמשה קד

691003K010(ח) מקורי939.78כןיונדאי סונטה ש' 06-09פח אחורי פנימי 06-09

3845061M1013-'קרוסאובר 13-16מיכל למתיז מים שמשה קד SX4 מקורי269.1כןסוזוקי

69100A700013- מקורי1,569.40לאקאיה פורטה 13-18פח אחורי פנימי

791000652R17 - 4 ש' 17-23פח אחוריD מקורי3,079.66כןרנו גרנד קופה

849217144R14 - מקורי138.28לארנו קליאו סטיישן 14-18כיסוי נוי לפח אחורי

8260A40518 - 'מקורי697כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

28910EL400

מיכל למתיז מים שמשה קד'+מנוע -08 

4D4/5D 08-11 'מקורי1,051.01לאניסאן טידה ש

BN8V6889XD(ח) 4כיסוי נוי לפח אחורי 04-06D 04-09 'מקורי170.71כןמאזדה 3 ש

98621D400016- 'מקורי202.4לאקאיה אופטימה ש' 16-20מיכל למתיז מים שמשה קד

GS1D70750A08-12 מקורי1,037.60לאמאזדה 6  ש' 08-13פח אחורי פנימי

986202Z00014- 'מיכל למתיז מים שמשה קדIX35 10-15 מקורי291כןיונדאי

98621G510016- 'מקורי488.8כןקאיה נירו 16-23מיכל למתיז מים שמשה קד

691001C350(ח) מקורי855כןיונדאי גטס ש' 03-05פח אחורי  03-09

98620C5000V 15 - 'מקורי389.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20מיכל למתיז מים שמשה קד

69100A6000(ח) פח אחורי פנימי -13

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי1,912.00כן/סטישין

8398068P00ZAMM(ח) מקורי625.9כןסוזוקי בלנו ש' 16-18ספוילר לדלת תא מטען - 16

מקורי3,250.00לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת תא מטען -670055281011

908106PA0C20 - מקורי650.33לאניסאן ג'וק - 20פס קישוט למטען כסוף

DB7A52710A15 - 4ציר ימין לדלת תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי219.6כןמאזדה 2 ש

SU001A454917 - מקורי11,671.00לאטויוטה פרואייס ש' 17-18דלת תא מטען שמאל

6700542670V 19 - ש' - 19דלת תא מטען RAV-4 מקורי17,555.00כןטויוטה

73700G200016 - מקורי7,475.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מכסה תא מטען



85770G600017 - כיסוי סטרייקר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי312.7לא

8394061M00ZCC13 - (ללוחית רישוי) קרוסאובר 13-16פס קישוט למטען SX4 מקורי1,123.00כןסוזוקי

87371D700015-18 מקורי1,056.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20פס קישוט למטען

מקורי5,588.51לאטויוטה ספייס וורסו 11-16דלת תא מטען עם מצלמה - 670055281315

41007320545(F56) 14-20 מקורי8,543.06לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14דלת תא מטען

מקורי1,315.67כןשברולט ספארק 15-18פס קישוט למטען - 15 (ח)94517816

מקורי10,340.00כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21דלת תא מטען ימין - 5332578314

68100SMGE01ZZ5D 06 5/3דלת תא מטעןD 06-12 'מקורי3,266.93כןהונדה סיוויק ש

YP0004978018 - דלת תא מטעןX - 18 מקורי10,231.80לאאופל גרנדלנד

87321G600017 - גומי לדלת תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי315.9לא

8394062R11JDY17 - מקורי1,582.70כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21פס קישוט למטען שחור

H43006LBDA20 - מקורי6,456.51לאניסאן סנטרה ש' - 20מכסה תא מטען

5801C67721 - מקורי9,324.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת תא מטען

8468162R0000017 - מקורי308.5לאסוזוקי איגניס ש' 17-21גומי למכסה מטען

מקורי163.57כןטויוטה אוריס ש' 15-18ציר דלת תא מטען-688102105115

69200H90004D - 17 5מכסה תא מטעןD/4D 17-22 'מקורי3,403.20כןקאיה ריו ש

A177740140019- ש' -19דלת תא מטען A קלאס W177 מקורי16,976.04לאמרצדס

V5JA863957D(ח) מקורי168כןסקודה ראפיד ש' 13-18קלקר לכלי נהג בתא מטען -13

87321G200016 - מקורי835לאיונדאי איוניק ש' 16-20גומי אטימה למכסה תא מטען

8251054P1115 - מקורי847.8כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מנעול מכסה תא מטען

73700H90005D - 17 5דלת תא מטעןD/4D 17-22 'מקורי5,678.50כןקאיה ריו ש

90100W080P(LUXURY) 21 - מקורי8,284.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21דלת תא מטען

768010D92217 - מקורי728.3כןטויוטה יאריס ש' 14-19פס קישוט למטען

7680102K3019 - 4פס קישוט למטעןD 19 - 'מקורי1,712.00כןטויוטה קורולה ש

737001C210(ח) מקורי2,417.00כןיונדאי גטס ש' 06-09דלת תא מטען 06-09

V6J4827024A(ח) מקורי2,987.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16דלת תא מטען -15

81230J7200CW 19 - 5/סטיישן ש' - 19מנעול מכסה תא מטעןD מקורי623.8כןקאיה סיד

V8W9827505C20 - 4/5מנעול מכסה תא מטעןD 20 - 'ש A3 מקורי606לאאודי

מקורי8,273.57כןסיטרואן ברלינגו - 19דלת תא מטען שמאל - 982043688019

73700H840018 - מקורי7,571.80כןקאיה סטוניק - 18דלת תא מטען

M313863X2408- מקורי3,608.00לאמיצובישי פג'רו  ש' 08-12כיסוי גלגל ספייר שחור

6700560F613D 14 - דלת תא מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי18,123.00לא21

79220F200016 - מקורי451כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18ציר מכסה תא מטען ימין

72800S112019 - (פתיחה חשמלית) מקורי7,056.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20דלת תא מטען

73700C850019 - מכסה תא מטעןi20 15-20 מקורי5,276.00לאיונדאי

85770G4500TRY18 - כיסוי סטרייקרi30 - 18 מקורי493כןיונדאי

V8X3827023(ח) ש' 11-18דלת תא מטען -11 A1 מקורי5,430.00כןאודי

76871F4900V 17 - ספוילר לדלת תא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,168.24לא22

67881F401117 - גומי למכסה מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,147.03כן22

72800R200022 - מקורי9,485.30לאקאיה ספורטג' ש' 22-23דלת תא מטען

מקורי912כןטויוטה RAV-4 ש' - 19גומי למכסה מטען - 678814207019

מקורי7,489.95לאאלפא רומאו ג'ולייטה 10-14דלת תא מטען -5050928110

68497996AA18 - מקורי10,143.00לאקרייזלר ג'יפ רנגלר 18-22דלת תא מטען

73700G5500(חשמלי) מקורי7,581.30כןקאיה נירו 16-23דלת תא מטען - 21

81800S100019 - מקורי721לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20מנעול מכסה תא מטען



מקורי9,718.00לאיונדאי H350 17-18דלת מטען שמאל - 737035900017

76088020905D 19 - 5ספוילר שמאל לתא מטעןD/SW 19 - 'מקורי624כןטויוטה קורולה ש

מקורי266.21לאסיטרואן C-1 ש' 10-13מנעול דלת תא מטען -87198810

87310S150021 - מקורי1,282.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט למטען

67881K001020 - מקורי1,025.46לאטויוטה יאריס ש' - 20גומי למכסה מטען

81800N900021 - מקורי983כןיונדאי טוסון ש' - 21מנעול מכסה תא מטען

905030012R15 - מקורי328כןדאצ'יה לודג'י ש' 15-18מנעול מכסה תא מטען

מקורי1,879.00לאפיאט 3D 08-20 500מדף אחורי - 73562612208

87373J900018 - מקורי458לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למטען

67005K0030(HYBRID) 20 - מקורי5,976.00כןטויוטה יאריס ש' - 20דלת תא מטען

6440133760V 18 - מקורי11,217.37לאטויוטה קאמרי ש' - 18מכסה תא מטען

692001M03009- מקורי2,680.80לאקאיה פורטה 09-12מכסה תא מטען

81230AA01021 - מקורי617כןיונדאי אלנטרה ש' - 21מנעול מכסה תא מטען

6775042060C019 - ש' - 19ריפוד פנימי לדלת תא מטען RAV-4 מקורי2,223.00לאטויוטה

72800Q041022 - מקורי6,976.00לאיונדאי באיון ש' - 22דלת תא מטען

66100TB9G00ZZ(ח) (סטיישן) -מקורי6,743.54כןהונדה סיוויק טורר ש' 14-17פח אחורי פנימי  14

69100H90105D - 17 5פח אחוריD/4D 17-22 'מקורי2,258.10כןקאיה ריו ש

791002325RCW 17 - מקורי735.84לאדאצ'יה לוגאן 17-18פח אחורי

BBM468894(ח) 4/5כיסוי נוי לסטרייקר אחורי -09D 09-13 'מקורי88.63כןמאזדה 3 ש

71560J750020 - מקורי1,844.60כןקאיה אקס סיד - 20פח משקף אח' ימין

98620H90104D - 17 '5מיכל למתיז מים שמשה קדD/4D 17-22 'מקורי162.4כןקאיה ריו ש

AQ10SU12-15 'ש' 12-17קשת לכנף אח' שמ XV חליפי785.57כןסובארו

AQ116HY19-20 חליפי234.8כןיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' שמאל

AQ129HY14-16 ש' 14-19מגן בוץ אחורי ימין i10 חליפי94.92כןיונדאי

AQ142TO13-15 'ש' 13-18קשת לכנף אח' שמ RAV-4 חליפי1,050.91כןטויוטה

AQ143MI07- 'קשת לכנף אח' שמ

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

חליפי706.02לא15

AQ149TO16 - 'ש' 13-18קשוט לכנף אח' שמ RAV-4 חליפי1,218.99כןטויוטה

AQ14MA17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ CX-5 חליפי463.81כןמאזדה

AQ14NI08-'חליפי1,296.61כןניסאן קשקאי ש' 08-14קשת לכנף אח' ימ

AQ14SU19 - 'חליפי1,171.30כןסובארו פורסטר - 19פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ155TO

קשת קדמית (פנימי) לכנף אחורי שמאל 

חליפי438.39כןטויוטה RAV-4 ש' - 19- 19

AQ17BM15 - 'ש' 10-19פס קישוט לכנף אח' ימ X6 חליפי1,814.37כןב.מ.וו

AQ19HO03-05 'ש' 03-08קשת לכנף אח' ימ CR-V חליפי306.5כןהונדה

AQ3DG12 - 'חליפי2,486.72כןדודג' ראם 12-19קשת לכנף אח' ימ

AQ3HY03-09 'חליפי2,860.00כןיונדאי גטס ש' 03-05כנף אח' שמ

AQ58KI10- 'חליפי520.12כןקאיה ספורטג' ש' 10-12פס קישוט לכנף אח' שמ

AQ66HY11- 'ש' 11-15כנף אח' ימ i35 חליפי2,860.02לאיונדאי אלנטרה

AQ7AU19 - 'ש' - 19פס קישוט לכנף אח' שמ Q3 חליפי1,807.10כןאודי

AQ81MI- 13- 'חליפי981.1כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף אח' ימ

AQ85RE13- 'חליפי1,145.62כןרנו קפצ'ור ש'  13-22קשת לכנף אח' ימ

AQ87RE16 - 'חליפי905.36כןרנו קדג'אר 16-20קשת לכנף אח' שמ

AQ89FI

פס קישוט אחורי לדופן אחורי שמאל עם 

חליפי1,299.83כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 07-14חור (ארוך) - 07

AQ89FO03-08 'חליפי417.27כןפורד קונקט ש' 03-13קשת לכנף אח' שמ

AQ8DC15- 'חליפי993.37כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21קשת לכנף אח' שמ

V5E3810969A20 - מקורי282לאסקודה אוקטביה ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל

5301G85317 - 'ש' 17-19כנף אח' שמ ASX מקורי4,992.00לאמיצובישי



6160102530SW 19 - '5כנף אח' ימD/SW 19 - 'מקורי5,455.00כןטויוטה קורולה ש

D65242451B(ח) 5תפס דלתית מיכל דלק -07D 07-14 'מקורי29.6כןמאזדה 2 ש

V65880990920 - מקורי129לאסקודה קאמיק - 20דלתית מיכל דלק

72910N700021- מקורי195לאיונדאי טוסון ש' - 21ציר דלת תא מטען

מקורי208.49כןשברולט ספארק 15-18כיסוי סטרייקר - 15 (ח)95408364

68500TR0E00ZZ12- 4מכסה תא מטעןD 12-17 'מקורי5,492.33כןהונדה סיווק ש

87311Q041022 - מקורי1,546.00לאיונדאי באיון ש' - 22פס קישוט למטען

87310S101019 - מקורי1,367.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20פס קישוט למטען

SU001B047321 - מקורי9,307.00לאטויוטה פרואייס סיטי - 21דלת תא מטען שמאל

מקורי132.59כןשברולט ספארק 11-15בולם ימין דלת תא מטען -11 (ח)95962016

V5FA827505A4PK20 - מקורי431כןסיאט לאון ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

68154524AA14 - מקורי16,795.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22דלת תא מטען

מקורי139.73כןשברולט ספארק 11-15בולם שמאל דלת תא מטען -11 (ח)95962017

מקורי385.23לאשברולט ספארק 15-18ידית לדלת תא מטען - 9547336015

מקורי11,539.06כןשברולט אקווינוקס ש' 16-22דלת תא מטען 8451364816-17

V8Y4827025A20- 4/5מכסה תא מטען ספורטבקD 20 - 'ש A3 מקורי9,595.00לאאודי

מקורי3,176.72כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16פס קישוט למטען1609404380

V565827023D17-20 מקורי7,701.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת תא מטען

מקורי109.66כןשברולט קרוז 08-20ציר שמאל למכסה תא מטען -12 (ח)95037513

V6V0827566

לחצן פתיחת מכסה תא מטען (ידית 

מקורי633לאסקודה ראפיד ש' 13-18גדולה)-13

42597987V 17 - מקורי5,481.40לאשברולט טראקס ש' 17-18דלת תא מטען

V4M0827025E20- ש' 15-21דלת תא מטען Q7 מקורי15,540.00לאאודי

52026214

דלת תא מטען עם חורים לספוילר- 07 

V3D 08-20 500 מקורי6,996.00לאפיאט

74810T0AA0213 - ש' 13-18ידית פתיחה לדלת תא מטען CR-V מקורי900.66לאהונדה

K01004EAMA14-16 מקורי5,167.41כןניסאן קשקאי ש' 14-20דלת תא מטען

98012086ZD(ח) מקורי1,402.62כןפג'ו 308 ש' 14-20פס קישוט למטען -14

6910061M0100013- קרוסאובר 13-16דלת תא מטען SX4 מקורי2,947.50כןסוזוקי

8253A11013- זרוע למגב אחורי

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי275לא16

פנס בלימה דלת תא מטען -208573911

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי856.69לא

מקורי6,359.16כןפיג'ו 2008 - 20דלת תא מטען - 983104588020

מקורי10,991.71כןפורד S-MAX ש' 06-14דלת תא מטען -10 (ח)1719623

74890TZAE11ZC20 - מקורי1,283.33כןהונדה ג'אז ש' - 20פס קישוט למטען

מקורי8,343.12כןפיג'ו 2008 13-19דלת תא מטען - 981578608016

5815A06713- מקורי1,624.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15גומי למכסה תא מטען

B00105738015 - מקורי179.98לאפיג'ו 108 ש' 15-20מנעול מכסה תא מטען

BHY15261XC(ח) 4D 13-16 4/5מכסה תא מטעןD 13-18 'מקורי2,601.77כןמאזדה 3 ש

מקורי7,598.04לאפיג'ו 208 ש' - 20דלת תא מטען - 982757738020

BBP3561H1C09- (לבד) 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 09-13 'מקורי816.45לאמאזדה 3 ש

6160202560SW 19 - '5כנף אח' שמD/SW 19 - 'מקורי5,455.00כןטויוטה קורולה ש

8530PF08- מקורי397.33כןפיג'ו 207 ש' 08-12בטנה לכנף אח' ימין

V6V6809909V 15 - מקורי88כןסקודה פביה ש' 15-21דלתית מיכל דלק

D2914415 - 'מקורי961.47לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט לכנף אח' שמ

5301H09718 - 'כנף אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי7,201.00לא21

V5658218229B917 - מקורי85כןסקודה קודיאק ש' 17-22מגן בוץ אחורי ימין



715031Y3C0(ח) 3D 13- '3כנף אח' שמD 13-16 מקורי5,401.40לאקאיה פיקנטו

5370B809

בטנה לכנף אחורי שמאל (חלק אחורי) -

18 

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי434כן21

760308688R20 - 'מקורי4,467.00כןרנו גרנד סניק ש' - 20כנף אח' ימ

773500D08117 - מקורי519.88לאטויוטה יאריס ש' 14-19דלתית מיכל דלק

87741C870016- 'קרוס 16-18קשת קישוט לכנף אח' שמ i20 מקורי631כןיונדאי

7400A51118 - 'פס קישוט לכנף אח' שמ

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי1,773.00כן21

959774404D 07-10 דלתית מיכל דלק

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי260.27לא

8547J6(ח) מקורי134.05כןפיג'ו 206 ש' 99-07פס קישוט לכנף אח' ימ' 99-07

788301KA0A10-12 מקורי764.59כןניסאן ג'וק 10-14דלתית מיכל דלק

788743595R16 - 'מקורי1,280.44לארנו קדג'אר 16-20קשת לכנף אח' ימ

587410D05012 - מקורי461.92כןטויוטה יאריס ש' 12-13מדבקה שקופה לכנף אחורי ימין

מקורי1,039.76כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל - 243083220

V57A854989A9B922 - 'מקורי185לאסקודה קארוק - 22קשת לכנף אח' שמ

KD53561H1(ח) ש' 12-16בטנה לכנף אח' ימין - 12 CX-5 מקורי256.53כןמאזדה

G6712JD0M0(ח) 'מקורי1,334.53כןניסאן קשקאי ש' 08-14דופן פנימי לכנף אח

71503B9C0014- 'ש' 14-19כנף אח' שמ i10 מקורי3,621.00לאיונדאי

KBYW70410D17 - 'ש' 17-22כנף אח' ימ CX-5 מקורי5,036.88כןמאזדה

7407A274WA15 - 'מקורי926לאמיצובישי טרייטון 15-19פס קישוט לכנף אח' ימ

7187062R105PK17-19 מקורי388.6כןסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט אחורי לכנף אחורי ימין

868423U00113- מקורי69.9לאקאיה ספורטג' ש' 13-15מגן בוץ אחורי ימין

86821B900014-16 ש' 14-19בטנה לכנף אח' שמאל i10 מקורי314כןיונדאי

5228A59520 - 'ש' - 20פס קישוט לכנף אח' שמ ASX מקורי1,917.00כןמיצובישי

5370B62715 - מקורי632לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מגן בוץ אחורי שמאל

G8112JD0MA(5 מקומות) מקורי2,249.50לאניסאן קשקאי ש' 08-14כנף אח' ימ' -08

5301F22820 - 'מקורי3,006.00כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20כנף אח' ימ

788193BB0A15 - מקורי139.85לאניסאן אלמרה ש' 15-17בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי482.85כןטויוטה קאמרי ש' 07-11מנעול מכסה תא מטען 07-11 (ח)6460033130

68100T8KG00ZZ15- ש' 15-18דלת תא מטען HRV מקורי6,961.58לאהונדה

737002S03010- דלת תא מטעןIX35 10-15 מקורי2,899.00לאיונדאי

812301M040(ח) מקורי333.5כןקאיה פורטה 09-12מנעול מכסה תא מטען -09

KD4550810A85(ח) ש' 12-16פס קישוט למטען -12 CX-5 מקורי694.56כןמאזדה

91111SG00013 - מקורי1,880.00לאסובארו פורסטר 13-18פס קישוט למטען

68100T1GE50ZZV 13-15 ש' 13-18דלת תא מטען CR-V מקורי5,606.28לאהונדה

692003X12011- ש' 11-15מכסה תא מטען i35 מקורי3,168.00לאיונדאי אלנטרה

817701W20012-5בולם שמאל דלת תא מטעןD 12-16 'מקורי303לאקאיה ריו ש

מקורי4,551.55כןסיטרואן C-5 ש' 09-11מכסה תא מטען 09-10 (ח)860694

מקורי1,411.18כןפיג'ו 3008 17-21סט פסי קישוט למטען ימין + שמאל - 1678183380

901003261R14- מקורי4,481.67לארנו קליאו סטיישן 14-18דלת תא מטען

V3V5827933GRU18 - מקורי1,510.00כןסקודה סופרב ש' 15-22ספוילר למכסה תא מטען

817501C510WK(ח) מקורי137כןיונדאי גטס ש' 06-09כיסוי נוי דלת תא מטען -06

901001568R4D 17 - 4 ש' 17-23מכסה תא מטעןD מקורי8,203.91לארנו גרנד קופה

5801B675V 15 - מקורי5,961.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען

מקורי2,913.00לאטויוטה אוונסיס 09-14מכסה תא מטען-644010509011

מקורי5,688.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18דלת תא מטען 670054243113-15

V3G5827025A15- מקורי7,090.00לאפולקסווגן פאסט ש' 15-23מכסה תא מטען

V3V0827566N17 - מקורי2,852.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19ידית פתיחה למכסה תא מטען

73700A2200-13 5/סטיישן ש' 13-18דלת תא מטען סטיישיןD מקורי5,708.70לאקאיה סיד



מקורי420.1כןטויוטה קאמרי ש' 12-14פס קישוט למטען -12 (ח)7681106540

906069264R20 - מקורי297.49לארנו קליאו - 20ידית פתיחה לדלת תא מטען

74913TGGA01

כיסוי ספוילר תחתון לדלת תא מטען 17-

1.0L 5D 17-22 'מקורי175.82לאהונדה סיווק ש

792203X00011-ש' 11-15ציר ימין למכסה תא מטען i35 מקורי182כןיונדאי אלנטרה

92700A200013- 5/סטיישן ש' 13-18פנס בלמים דלת תא מטעןD מקורי365.2לאקאיה סיד

81770A220013- 5/סטיישן ש' 13-18בולם דלת תא מטען שמאלD מקורי365.9לאקאיה סיד

7680102A9213-15 מקורי1,555.38לאטויוטה קורולה ש' 13-18פס קישוט למטען

V5J6827025G(ח) 5D 08- מקורי2,941.00כןסקודה פביה ש' 08-14דלת תא מטען

81770A6000(ח) בולם שמאל לדלת תא מטען -12

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי400כן/סטישין

901005942R09 - (ללא חלון ) מקורי8,893.36לארנו מאסטר ש' 09-22דלת תא מטען ימין

V6V6827705G20 - מקורי251כןסקודה פביה ש' 15-21גומי למכסה מטען

GHK156820A17 - מנעול מכסה תא מטען

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי388.06כן18

767494CC0B15- טרייל ש' 15-23בטנה לכנף אחורי שמאל X מקורי671.96לאניסאן

22068854D 20 - '4 ש' - 20כנף אח' ימD/5/SW מקורי12,484.72לאפורד פוקוס

86840C500015-17 מקורי1,067.70כןקאיה סורנטו ש' 15-20בטנה לכנף אחורי ימין

מקורי31.59לאשברולט ספארק 15-18מגן בוץ אחורי ימין - 9451327615

מקורי8,027.18לאפורד פומה ש' - 21כנף אח' ימ' - 240502621

D10J5034017 - ש' 17-21מגן בוץ אחורי ימין CX-3 מקורי233.91לאמאזדה

98270086VV1.2 19 - 'מקורי769.72כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ

V4L0809907AGRU(ח) ש' 08-14דלתית מיכל דלק -08 Q7 מקורי340כןאודי

8526NC(ח) מקורי4,744.89לאפיג'ו 207 ש' 08-12כנף אח' ימ'- 08-09

108158400D21 - מקורי327.49לאטסלה מודל 3 ש' - 21בטנה לכנף אח' ימין

מקורי552כןטויוטה קורולה ש' 10-13תריס אוורור כנף אח' -10 (ח)6294012170

2498282

פס קישוט לכנף אחורי ימין (חלק אחורי) 

מקורי1,470.29לאפורד פומה ש' - 21- 21

71503F1C0016-18 מקורי8,016.60לאקאיה ספורטג' ש' 16-21כנף אחורית שמאל

7733064J0006 - מקורי387.6לאסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15פתח איוורור לכנף אחורית

מקורי441.74לאשברולט אקווינוקס ש' 16-22בטנה לכנף אח' שמאל - 2348377316

7282153R0000017 - מקורי755.3כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי3,182.53לאטויוטה אוונסיס 15-18כנף אחורית שמאל -616120513015

767488691R15 - מקורי276.79כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18בטנה לכנף אח' ימין

8525PZ(ח) מקורי4,505.12לאפיג'ו 207 ש' 08-12כנף אח' שמ'- 08-09

V6P0810970A

 5D (טורבו) בטנה לכנף אח' ימין דגם

מקורי719לאסיאט איביזה  ש' 12-14 טורבוש-13

86842D750019 - מקורי305כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ אחורי ימין

868211W71015- 5בטנה לכנף אחורי שמאלD 12-16 'מקורי280לאקאיה ריו ש

7407A677V 18 - 'מקורי1,898.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי1,666.98כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18קשוט לכנף אח' שמ' - 756064213016

71503J7C005D 19 - '5/סטיישן ש' - 19כנף אח' שמD מקורי6,498.30לאקאיה סיד

G81016LBMB20 - 'מקורי5,459.36לאניסאן סנטרה ש' - 20כנף אח' שמ

מקורי6,487.96כןפיג'ו 2008 - 20כנף אח' ימ' - 166073318020

מקורי6,487.96כןפיג'ו 2008 - 20כנף אח' שמ' - 166073328020

7725073S105PK20 - 'מקורי536.7לאסוזוקי איגניס ש' 17-21פס קישוט לכנף אח' ימ

98257365XT20 - 'מקורי1,117.04לאפיג'ו 2008 - 20פס קישוט לכנף אח' ימ

767490015RV 15-17 מקורי627.96לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23בטנה לכנף אח' שמאל

KB7W4241017 - ש' 17-22דלתית מיכל דלק CX-5 מקורי161.8לאמאזדה



525920F010

בטנה לכנף אח' שמאל (חלק אחורי) - 

מקורי339.1כןטויוטה וורסו 1313-18

6724A18115- מקורי7,260.00כןמיצובישי טרייטון 15-19דלת תא מטען

D09H6231017 - ש' 17-21מנעול מכסה תא מטען CX-3 מקורי448.39לאמאזדה

V5E6867769D6V020 - מקורי842כןסקודה אוקטביה ש' - 20מדף  אחורי

מקורי5,506.93לאב.מ.וו X2 ש' 18-דלת תא מטען -4100742383218

מקורי8,152.37לאאופל קורסה ש' 15-19דלת תא מטען - 1342801515

B1Z5827550B(ח) מקורי529כןסקודה אוקטביה 09-13בולם דלת תא מטען -09

859101Y000EQ11- 5מדף אחוריD 11-16 מקורי770.9כןקאיה פיקנטו

G33M62310B5D 17 - 4/5מנעול מכסה תא מטעןD 13-18 'מקורי471.05לאמאזדה 3 ש

מקורי3,968.74כןטויוטה פריוס ש' 13-15ספוילר על דלת תא מטען -13 (ח)7608547910

D651624B0B15 - 4מתג פתיחה מכסה תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי256.06כןמאזדה 2 ש

V6VE82702322 - מקורי6,229.00לאסקודה פביה ש' - 22דלת תא מטען

18389575D 11- דלת תא מטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי4,188.72לא

9965C27070"17" 17 - (גנט) ש' 17-22חישוק לגלגל CX-5 מקורי2,020.11כןמאזדה

52910J930018-20 (גנט) מקורי5,105.00לאיונדאי קונה ש' - 18חישוק לגלגל

מקורי427.83כןטויוטה אוונסיס 09-14צלחת נוי לגלגל -09 (ח)4260205101

צלחת נוי לגלגל 07-10 (ח)96653144

שברולט אוואו ביג ש' 07-10 

4Dמקורי165.23כן

מקורי3,548.31לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20חישוק לגלגל (גנט) - 12 "17"8982181520

מקורי445.74לאטויוטה אוונסיס 09-14צלחת נוי לגלגל- 426020512109-12

9965D06560"15" 13 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD 13-18 'מקורי1,558.08לאמאזדה 3 ש

4321062R70QC8מקורי2,048.90כןסוזוקי איגניס ש' 17-21חישוק לגלגל (גנט) - 17 שחור

403151742R"15" 15 - מקורי177.67לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

מקורי101.54כןפיג'ו 207 ש' 08-12כאפה לצלחת נוי -08 (ח)542106

V3C8601025A8Z8(ח) חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום 08-10CC 08-11 'מקורי3,657.00כןפולקסווגן פאסט ש

9965B37080"18" 19 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD -19 'מקורי3,202.19לאמאזדה 3 ש

54500H600019 - 'מקורי741לאיונדאי אקסנט 19-22משולש למתלה קד' שמ

52910S133019 - (גנט) מקורי5,853.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20חישוק לגלגל

מקורי1,593.69לאמאזדה CX-5 ש' 12-16חישוק לגלגל (גנט) - 996507709015

מקורי197.26כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17צלחת נוי לגלגל -12 (ח)95154381

מקורי1,378.82כןפיג'ו 3008 17-21משולש למתלה קד' ימ' - 981686548017

מקורי3,415.67לאמאזדה CX-5 ש' 17-22חישוק לגלגל (גנט) - 17 "19"9965497090

52910G512016-18 (גנט) מקורי3,307.70כןקאיה נירו 16-23חישוק לגלגל מגנזיום

426110D62014 - (גנט) מקורי5,691.83כןטויוטה יאריס ש' 14-19חישוק לגלגל

9965537090

חישוק לגלגל (גנט) - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי3,445.82לאמאזדה

BS4N51920

תריס אוורור בכנף אחורית ימין=שמאל -

045D 04-08 'מקורי138.14כןמאזדה  3 ש

מקורי579.05כןסיטרואן ג'אמפי - 18בטנה לכנף אח' ימין - 18 (ח)9810967880

87741D700015- 'מקורי1,161.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20קשת לכנף אח' שמ

BEPN503404D 19 - 4/5מגן בוץ אחורי ימיןD -19 'מקורי115.12לאמאזדה 3 ש

75606F401017 - 'קשת לכנף אח' שמ

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,120.50כן22

1517G009 - מקורי272.53כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18דלתית מיכל דלק

87742C870016- קרוס 16-18קשת קישוט לכנף אחורי ימין i20 מקורי592כןיונדאי

מקורי343.61כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18מגן בוץ אחורי שמאל - 525924208013



מקורי231.78כןטויוטה קורולה ש' 13-18מדבקה שקופה לכנף אח' ימ' - 587410218013

V5F480983713- 'מקורי5,106.00לאסיאט לאון ש' 12-19כנף אח' שמ

KPF151W50B

קשת לכנף אחורי ימין - 22 

(EXECUTIVE)17-22 'ש CX-5 מקורי667.99לאמאזדה

71503F2C0119 - 'מקורי5,295.00כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20כנף אח' שמ

695102L20009 - (סטישין)09-12דלתית מיכל דלק CW i30 מקורי85כןיונדאי

71504G2C0016 - מקורי5,558.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כנף אחורית ימין

71503G2C0016 - מקורי5,558.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20כנף אחורית שמאל

מקורי5,455.00לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף אח' ימ' - 19 (יבוא מקביל)6160102650

71504C1C00(ח) מקורי5,977.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17כנף אח' ימ'-15

71504C5C50(ח) מקורי9,651.10כןקאיה סורנטו ש' 15-20כנף אח' ימ' - 18

98168336XT19 - 'איירקרוס - 19קשת לכנף אח' שמ C-5 מקורי1,366.43לאסיטרואן

86842B950017 - ש' 14-19מגן בוץ אחורי ימין i10 מקורי165כןיונדאי

69510C550018 - מקורי409.8כןקאיה סורנטו ש' 15-20דלתית מיכל דלק

86840C560018 - מקורי821.2לאקאיה סורנטו ש' 15-20בטנה לכנף אח' ימין

87741J7CA020 - 'מקורי713.1לאקאיה אקס סיד - 20פס קישוט לכנף אח' שמ

71503H6C0019 - 'מקורי3,443.00כןיונדאי אקסנט 19-22כנף אח' שמ

951897915D 11- 4/5בטנה לכנף אח' ימיןD 11-17 'מקורי82.41לאשברולט סוניק ש

868211C000(ח) מקורי50כןיונדאי גטס ש' 03-05ביטנה לכנף אח' שמ' 03-05

8.68E+15(ח) מקורי378.2כןקאיה סורנטו ש' 03-06בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי140.41לאאם ג'י EHS ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 1064689321

מקורי384.2לאסאנגיונג רקסטון - 18פס קישוט לכנף אח' שמ' - 795303600018

77350KK02015 - מקורי284לאטויוטה היילקס ש' 15-21דלתית מיכל דלק

87741H840018 - 'מקורי400.2לאקאיה סטוניק - 18פס קישוט לכנף אח' שמ

מקורי327.95כןטויוטה RAV-4 ש' - 19קישוט עליון לכנף אחורית ימין - 627914203019

86841B950017 - ש' 14-19מגן בוץ אחורי שמאל i10 מקורי165כןיונדאי

54501L100020 - 'מקורי1,547.00כןיונדאי סונטה ש' - 20משולש למתלה קד' ימ

52910C571018 - (גנט) מקורי6,126.20כןקאיה סורנטו ש' 15-20חישוק לגלגל

52910G610017-20 (גנט) חישוק לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי881לא

V81A601025"16" 17 - (גנט) ש' 17-22חישוק לגלגל Q2 מקורי4,618.00לאאודי

מקורי86.43כןשברולט ספארק 15-18כאפה לגלגל - 15 (ח)42371986

4520268K00M(ח) מקורי1,347.40כןסוזוקי אלטו ש' 09-14משולש קד' שמאל 09-11

מקורי1,734.20כןטויוטה פריוס ש' 07-12חישוק לגלגל (גנט) 07-11 (ח)4261147070

52910K2100V 20 - (גנט) מקורי3,651.00כןיונדאי וניו - 20חישוק לגלגל

54501N900021 - 'מקורי1,222.00כןיונדאי טוסון ש' - 21משולש למתלה קד' ימ

54500A4000(ח) מקורי1,040.80כןקאיה קארנס ש' 13-18משולש למתלה קד' שמ' - 13

MR99280513- צלחת נוי לגלגל

מיצובישי L200 הנטר ש' 07-

מקורי85לא15

52910G6400(X LINE) 20 - (גנט) חישוק לגלגל

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי2,971.20כן

480680K09015 - 'מקורי1,855.00לאטויוטה היילקס ש' 15-21משולש למתלה קד' ימ

52910Q030021 - (גנט) חישוק לגלגלi20 - 21 מקורי7,106.00כןיונדאי

4250F83820 - (גנט) ש' - 20חישוק לגלגל ASX מקורי3,491.00כןמיצובישי

מקורי506.47כןשברולט ספארק 11-15חישוק לגלגל (גנט) -11 (ח)95484909

מקורי119.94כןפיג'ו 5008 10-16כאפה לצלחת נוי -11 (ח)542172

545050399R13 - '5משולש למתלה קד' שמD 13-19  מקורי1,055.68לארנו קליאו

529102T30016 - (ברזל) מקורי986כןיונדאי איוניק ש' 16-20חישוק לגלגל

426110DK5021 - (גנט) מקורי5,754.71כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21חישוק לגלגל

52910H870021 - (גנט) מקורי3,543.80כןקאיה סטוניק - 18חישוק לגלגל



4013A58321 - 'מקורי1,496.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21משולש למתלה קד' שמ

403004974RPrestige 15- (גנט) מקורי2,208.47כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23חישוק לגלגל

8975274920(  LSE) 21 - (גנט) מקורי4,098.68לאאיסוזו די. מקס ש' - 21חישוק לגלגל

V565601025E8Z817 - (גנט) מקורי2,591.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22חישוק לגלגל

5401Q9(ח) מקורי589.6כןסיטרואן ג'אמפי 08-11חישוק לגלגל (גנט)-08-11

42700TGNG915חישוק לגלגל (גנט) - 17 "17" שחורD 17-22 'מקורי4,138.29לאהונדה סיווק ש

V5NA601025B8Z8"18" 17 - (גנט) מקורי7,626.00לאפולקסווגן טיגואן ש' 17-22חישוק לגלגל

42700TGNG81V 17 - (גנט) 5חישוק לגלגלD 17-22 'מקורי3,259.54לאהונדה סיווק ש

מקורי2,148.89לאאם ג'י EHS ש' - 21חישוק לגלגל (גנט) - 1102003821

529101J00014 (גנט) חישוק לגלגלi20 09-12 מקורי682.5כןיונדאי

4325263J10CZ208- 4/5כאפה לגלגלD 08-14 'ש SX4  מקורי142.5לאסוזוקי

98167196TW19 - מקורי490.05כןסיטרואן ברלינגו - 19צלחת נוי לגלגל

96776556VT(ח) מקורי265.13לאפיג'ו 301 ש' 13-18צלחת נוי לגלגל -13

V5K0601027A03C(ח) מקורי435כןפולקסווגן ג'טה ש' 11-15חישוק לגלגל (גנט) -11

מקורי862.52כןשברולט ספארק 15-18משולש למתלה קד' ימ' - 9536836815

4.26E+76מקורי502.01לאטויוטה קורולה ש' 13-18חישוק לגלגל

423596885X41- 15  (גנט) מקורי683.9לאשברולט ספארק 15-18חישוק לגלגל

529603X00011- ש' 11-15צלחת נוי לגלגל i35 מקורי635כןיונדאי אלנטרה

96725584TW(ח) מקורי161.36כןפג'ו 308 ש' 14-20צלחת נוי לגלגל -14

432017881027S(ח) מקורי3,345.10כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15חישוק לגלגל (גנט) -09

מקורי671לאפיאט טיפו ש' 16-18צלחת נוי לגלגל - 73565052516

מקורי1,081.98לאפיג'ו 301 ש' 13-18משולש קד שמאל -967503188013

מקורי844.86כןטויוטה קורולה ש' 13-18משולש קד' שמ' -13 (ח)4806902130

מקורי2,536.96לאאם ג'י EHS ש' - 21חישוק לגלגל (גנט) - 1048551221

403003923R"17" 19 - (גנט) 4 ש' 17-23חישוק לגלגלD מקורי2,886.25כןרנו גרנד קופה

529103X00011-13 (גנט) ש' 11-15חישוק לגלגל i35 מקורי885כןיונדאי אלנטרה

4321061M610BKקרוסאובר 13-16חישוק לגלגל  17 (גנט) -13 אפור SX4 מקורי2,243.80לאסוזוקי

מקורי348לאפיאט דובלו ש' 10-18צלחת נוי לגלגל - 15 "15"51983638

529101Y250(ח) 3D 13- (גנט) 3חישוק לגלגלD 13-16 מקורי1,883.80כןקאיה פיקנטו

545008682R09- 4משולש קד ' ימיןD 09-15 'מקורי1,176.90לארנו פלואנס ש

403155FA0B20 - מקורי371.75לאניסאן מיקרה - 20צלחת נוי לגלגל

403003BA7A"15" 15 - (גנט) מקורי974.68כןניסאן אלמרה ש' 15-17חישוק לגלגל

403005396R19 - (גנט) מקורי2,550.27כןרנו קדג'אר 16-20חישוק לגלגל

20202FL03118 - 'ש' - 18משולש למתלה קד' שמ XV מקורי2,562.00לאסובארו

V5WA407152(ח) מקורי1,095.00לאסקודה אוקטביה 13-16משולש למתלה קד' ימ' - 13

מקורי1,281.58לאטויוטה יאריס ש' 14-19משולש למתלה קד' ימ' -480680915014

מקורי1,271.21לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18משולש למתלה קד' שמ' - 164318858009

מקורי1,281.58לאטויוטה יאריס ש' 14-19משולש למתלה קד' שמ' -480690914014

V1J0601147LGJW(ח) מקורי259כןפולקסווגן גולף ש' 98-04צלחת נוי לגלגל -98

42700TARG8115- מקורי4,126.23לאהונדה ג'אז ש' 15-19חישוק לגלגל (גנט) אלומיניום

403153HN0CV 13 - מקורי335.88כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19צלחת נוי לגלגל

מקורי492.55כןפורד טרנזיט ש' 14-21צלחת נוי לגלגל -14 (ח)1573029

42700TT0G9112 - (גנט) 4חישוק לגלגלD 12-17 'מקורי3,271.07לאהונדה סיווק ש

מקורי751.56לאסיטרואן ברלינגו - 19חישוק לגלגל (ברזל) - 967539918019

V1K0407152BL16 - 'מקורי935כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20משולש למתלה קד' ימ

868221C000(ח) מקורי50כןיונדאי גטס ש' 03-05ביטנה לכנף אח' ימ' 03-05

65638K005020 - מקורי938כןטויוטה יאריס ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל

69511D950019 - מקורי460.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21דלתית מיכל דלק

69510A2200CW 13 - 5/סטיישן ש' 13-18דלתית מיכל דלקD מקורי359לאקאיה סיד

מקורי565כןטויוטה פריוס ש' 16-20בטנה לכנף אח' ימין - 525914708019



84126F200016 - מקורי198כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18מדבקה שקופה לכנף אחורית ימין

616010D36020 - 'מקורי4,499.00לאטויוטה יאריס ש' - 20כנף אח' ימ

86842D700015 - מקורי333כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן בוץ אחורי ימין

715031GC10(ח) 4D 07- 'מקורי1,897.80כןקאיה ריו ש' 07-12כנף אח' שמ

6.10E+2521 - 'מקורי12,733.86לאטויוטה היילנדר - 21כנף אח' שמ

767496216R15 - מקורי482.83כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21בטנה לכנף אח' שמאל

86822C8AA019 - בטנה לכנף אח' ימיןi20 15-20 מקורי871לאיונדאי

71504A8C00מקורי8,193.60לאקאיה אופטימה ש' 16-20כנף אח' ימ' - 18 היברידי

86821J900018 - מקורי1,137.00כןיונדאי קונה ש' - 18בטנה לכנף אח' שמאל

86870C550015 - מקורי134.9לאקאיה סורנטו ש' 15-20מגן בוץ אחורי שמאל

מקורי6,171.20לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20כנף אח' שמ' - 12 (דאבל קבינה)8981045517

8529Y9(ח) מקורי231.55כןפיג'ו 206 ש' 99-07בטנה לכנף אח' שמאל 99-07

מקורי250.54כןרנו קנגו ש' 04-08בטנה לכנף אח' ימין 04-08 (ח)8200153676

86821D750019 - מקורי818לאיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אח' שמאל

86822D750019 - מקורי818כןיונדאי טוסון ש' 15-20בטנה לכנף אח' ימין

מקורי508כןפיאט קובו ש' 12-17טפט לכנף אח' ימ' -12 (ח)735539389

656380D01021 - מקורי1,122.00לאטויוטה יאריס קרוס ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

69513D700015 - מקורי353לאיונדאי טוסון ש' 15-20בית דלתית מיכל דלק

64850M68K00(ח) מקורי75כןסוזוקי אלטו ש' 09-14דלתית מיכל דלק 09-11

75605K2011(SKY) 21 - מקורי1,240.76כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21קשת לכנף אחורי ימין

529060D010(ECO) 21 - מקורי941.85כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21בטנה לכנף אח' שמאל

6160216A0022 - 'מקורי9,859.07לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22כנף אח' שמ

86821L100020 - מקורי1,624.00כןיונדאי סונטה ש' - 20בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי781.6לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22דלתית מיכל דלק - 773501627022

מקורי1,295.69לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22בטנה לכנף אח' שמאל - 525921605022

81280F200016 - מקורי176.8לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18כבל דלתית מילוי דלק

81590C800019 - כבל דלתית מילוי דלקi20 15-20 מקורי134לאיונדאי

87742S1AA0CA21 - 'מקורי470לאיונדאי סנטה פה ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

52960B910014- ש' 14-19צלחת נוי לגלגל i10 מקורי755כןיונדאי

54501G210016 - 'מקורי851כןיונדאי איוניק ש' 16-20משולש למתלה קד' ימ

44733TARG0115 - מקורי538.38כןהונדה ג'אז ש' 15-19צלחת נוי לגלגל

מקורי1,229.21כןרנו קנגו 09-18משולש למתלה קד' שמ' - 820058656109

V2Q0407152E(ספורט) מקורי1,555.00כןסקודה סקאלה - 19משולש למתלה קד' ימ' - 20

529103X70014- ש' 11-15חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום i35 מקורי2,949.00לאיונדאי אלנטרה

V2Q0407151E(ספורט) מקורי1,820.00לאסקודה סקאלה - 19משולש למתלה קד' שמ' - 20

545011Y20015- '5משולש למתלה קד' ימD 11-16 מקורי351.2לאקאיה פיקנטו

V3V0601025AMHA7V 15 - (גנט) מקורי6,143.00כןסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

4260B0H01015- מקורי393.03לאטויוטה אייגו ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

V5WA407151A20 - 'מקורי945לאסקודה אוקטביה ש' - 20משולש למתלה קד' שמ

4268A050(ח) מקורי53כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22בורג לגלגל רזרבי -14

V6C0601027F03C"15" 13 - (גנט) מקורי732כןסקודה ראפיד ש' 13-18חישוק לגלגל

529600X30011- ש' 08-14צלחת נוי לגלגל i10 מקורי642כןיונדאי

52960C7100(ח) כאפה לגלגל -15i20 15-20 מקורי165כןיונדאי

V5E0601025BE8Z8"16" 17 - (גנט) מקורי1,940.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חישוק לגלגל

DN203717010-  '15 4צלחת נוי לגלגלD 10-14 'מקורי176.08לאמאזדה 2 ש

V3V0601025BFL815 - (גנט) מקורי3,319.00לאסקודה סופרב ש' 15-22חישוק לגלגל

426020D410V 14 - מקורי740.94כןטויוטה יאריס ש' 14-19צלחת נוי לגלגל

מקורי420כןטויוטה קורולה ש' 08-10צלחת נוי לגלגל 426021272008-12

GHP934350M13-16 'משולש קד' שמ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי644.16לא18

V8W0601025AN"19" 17 - (גנט) ש' 17-22חישוק לגלגל A5 מקורי9,641.00לאאודי



5416K4(ברלינגו) מקורי290.46כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צלחת נוי לגלגל 09-11

529601G50007- מקורי187.9לאקאיה ריו ש' 07-12צלחת נוי לגלגל

282203X32011- ש' 11-15בית מסנן אויר תחתון i35 מקורי599לאיונדאי אלנטרה

מקורי108לאיונדאי i30 - 18מדיד שמן מנוע - 266110380118

G95101202015 - מקורי9,977.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18מצבר היברידי

KD5356040A(ח) ש' 12-16תושבת מצבר -12 CX-5 מקורי112.23כןמאזדה

8201A191(ח) תושבת מצבר -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי219.39כן16

V03C103601BK(ח) מקורי1,272.00כןפולקסווגן קאדי ש' 10-15אגן שמן מנוע - 12

V6R0915331C13- מקורי300לאסקודה ראפיד ש' 13-18תושבת מצבר

281103X00011-ש' 11-15בית מסנן אוויר i35 מקורי639כןיונדאי אלנטרה

266112B000(ח) 4מדיד שמן מנוע -12D 12-16 'מקורי109כןקאיה ריו ש

צינור אויר לפילטר -174584411

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי295.37לא

מקורי214לאיונדאי קונה ש' - 18תריס איוורור בכנף אחורית שמאל - 975101730018

98342177XT21 - 'מקורי1,599.22כןאופל מוקה ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ

86822H650021 - מקורי526לאיונדאי אקסנט 19-22בטנה לכנף אח' ימין

75395TLAA0116 - 'ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' שמ CR-V מקורי609.12לאהונדה

715041JC0109-11 'כנף אח' ימi20 09-12 מקורי2,795.00לאיונדאי

57601FE010(ח) דלתית מיכל דלק 01-08

סובארו אימפרזה/ג.לאונה 00-

מקורי300כן08

774214657R15-17 'מקורי3,759.27כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כנף אח' שמ

כנף אח' שמ' (מכלול) -4D 11 (ח)1717674

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי8,369.72כן

87742N700021 - 'מקורי594כןיונדאי טוסון ש' - 21פס קישוט לכנף אח' ימ

75390TLAA0116 - 'ש' 13-18פס קישוט לכנף אח' ימ CR-V מקורי475.9לאהונדה

V575810972F16 - מקורי284כןסיאט אטקה ש' 16-21בטנה לכנף אחורי ימין

71504K2C0020 - 'מקורי6,323.00כןיונדאי וניו - 20כנף אח' ימ

74777JD00A08-12-מקורי489.28כןניסאן קשקאי ש' 08-14מגן בוץ אחורי שמאל

V5E0810970E13-מקורי349לאסקודה אוקטביה 13-16בטנה לכנף אח' ימין

מקורי458.19כןטויוטה קורולה ש' 08-10תריס איוורור בכנף אח' 629403305008-09

86825AA000

בטנה לכנף אחורי שמאל חלק אחורי - 

מקורי821כןיונדאי אלנטרה ש' - 2121

87741K4500SAW(חשמלי) מקורי628לאיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט לכנף אח' שמ' - 21

715031WC20(ח) 5כנף אח' שמ' -12D 12-16 'מקורי6,199.10כןקאיה ריו ש

51439FG0119P(ח) 5D 08-09 'ש' 08-13כנף אח' שמ B3 מקורי6,248.00כןסובארו

65638B101006-11 מקורי364.3לאדייהטסו סיריון ש' 06-11בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי7,846.72כןפיג'ו 5008 10-16כנף אח' ימ' -11 (ח)852736

BNYW70410(ח) 4כנף אח' ימ' ללא קישוט לסף 04-08D 04-09 'מקורי2,289.53לאמאזדה 3 ש

76804ED50A08- 4/5תריס איוורור בכנף אחורי ימיןD 08-11 'מקורי255.81לאניסאן טידה ש

V6P0810969A09 - מקורי719לאסיאט איביזה  ש' 09-16בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי487.13כןפיג'ו 5008 10-16בטנה לכנף אח' ימין -11 (ח)853497

6451155GV0P31(ח) 4D 02-04 '4/5כנף אח' שמD 02-04 'מקורי3,032.90כןסוזוקי ליאנה ש

63910TBAA00ZZ18 - 4דלתית מיכל דלקD -18 'מקורי671.79כןהונדה סיווק ש

V5F0810971A5D FR 14 - מקורי456לאסיאט לאון ש' 12-19בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי611כןפיאט טיפו ש' 16-18בטנה לכנף אחורי ימין חלק אחורי -5198723216

857301C120WK(ח) מקורי780.15כןיונדאי גטס ש' 06-09ריפוד דופן (כנף) אח' שמאל 06-08

GSYT7141008-11 'מקורי4,669.31לאמאזדה 6  ש' 08-13כנף אח' שמ

77008AX60A13- מקורי101.93לאניסאן ג'וק 10-14תריס אחורי

מקורי2,907.63לאטויוטה קאמרי ש' 07-11כנף אח' ימ' 07-11 (ח)6160133310

V8W0810172F16 - ש' 16-19בטנה לכנף אח' ימין A4 מקורי608לאאודי



מקורי246.35לארנו סניק ש' 04-09תריס אוורור כנף אחורי 770083835804-08

V81A80983817 - 'ש' 17-22כנף אח' ימ Q2 מקורי6,420.00לאאודי

V6F080983817 - 'מקורי4,676.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22כנף אח' ימ

מקורי387.85לאפורד טרנזיט ש' 14-21פס קישוט קצר לדופן אמצעית שמ' -184492114

868221Y00011-14 5בטנה לכנף אח' ימיןD 11-16 מקורי97.8לאקאיה פיקנטו

מקורי883.61כןפורד טרנזיט ש' 14-21קישוט לכנף אח' שמ' - 180593214

MR991956(ח) מקורי411.45כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 05-07בטנה לכנף אח' ימין 05-06

V6F980983818 - 'מקורי4,676.00לאסיאט ארונה ש' - 18כנף אח' ימ

767494EA0A14- מקורי874.99כןניסאן קשקאי ש' 14-20בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי385.57כןפיג'ו  307 ש' 02-05בטנה לכנף אח' שמאל 02-07 (ח)853306

מקורי671.31כןסיטרואן ג'אמפי 08-11בטנה לכנף אח' שמאל -160733238009

735422844

פס קישוט לדופן אחורי ימין - קצר -14 

מקורי892כןפיאט דוקאטו/בוקסר ש' 14-21(ח)

D6Y170410E07-11 '5כנף אח' ימD 07-14 'מקורי4,566.49לאמאזדה 2 ש

V6F9853378D3Q718 - מקורי961כןסיאט ארונה ש' - 18קישוט עליון לכנף אחורית ימין

V6R0809857LGRU10- 5דלתית מיכל דלקD 10-17 'מקורי630כןפולקסווגן פולו ש

MR508208(ח) מקורי1,447.00כןמיצובישי פג'רו קינג ש' 00-07פס קישוט לכנף אח' ימ' 00-07

04646TR0G00ZZ12- '4כנף אח' שמD 12-17 'מקורי5,485.41לאהונדה סיווק ש

V5FA809905GGRU20 - מקורי485כןסיאט לאון ש' - 20דלתית מיכל דלק

68365025AA20 - 'מקורי10,495.80לאדודג' ראם - 20כנף אח' שמ

868223K500(ח) מקורי393.75כןיונדאי סונטה ש' 06-09בטנה לכנף אח' ימין 08-09

V6V6809601D15- 'מקורי2,837.00לאסקודה פביה ש' 15-21כנף אח' שמ

8533G6(ח) פיקסו ש' 10-18בטנה לכנף אח' שמאל -10 C-3 מקורי398.39כןסיטרואן

מקורי423.01כןפיג'ו 301 ש' 13-18בטנה לכנף אח' ימין-967869048013

767470010R(ח) מקורי178.33כןרנו לטיטיוד ש' 13-15בטנה לכנף אח' שמאל -13

1517C910- ש' 10-13דלתית מיכל דלק C-1 מקורי205.7לאסיטרואן

מקורי1,087.61לאפורד פיאסטה ש' 13-18בטנה לכנף אח' שמאל -182879413

868211R00011- ש' 11-18בטנה לכנף אח' שמאל i25 מקורי247לאיונדאי אקסנט

V80A853817AMX317 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ Q5 מקורי1,981.00לאאודי

868431W200(ח) 5מגן בוץ אחורי שמאל -12D 12-16 'מקורי101.7כןקאיה ריו ש

57731FJ050(ח) מקורי160כןסובארו אימפרזה 13-16מגן בוץ אחורי שמאל -13

V4KE80983819 - 'מקורי10,413.00לאאודי אי-טרון - 19כנף אח' ימ

7552168L0011- מקורי239.9לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי361לאטויוטה קורולה ש' 10-13בטנה לכנף אח' ימין -525911220010

מקורי128.51לאאם ג'י ZS ש' 18-23פס קישוט לכנף אח' שמ' - 1025236918

1073168S0B21 - 'ש' - 21כנף אח' ימ X מקורי3,521.12לאטסלה מודל

מקורי463.23כןשברולט טראקס ש' 13-16בטנה לכנף אח' שמאל -9514265513

V5FF809606B21 - 'מקורי3,252.00לאקופרה פורמנטור - 21כנף אח' ימ

V81A853817AGRUV 17 - 'ש' 17-22פס קישוט לכנף אח' שמ Q2 מקורי1,790.00לאאודי

V5FF809605B21 - 'מקורי3,496.00לאקופרה פורמנטור - 21כנף אח' שמ

5370B29514- מקורי240כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22בטנה לכנף אח' שמאל

695101Y00011 - 5דלתית מיכל דלקD 11-16 מקורי299.4לאקאיה פיקנטו

מקורי4,223.00לאשברולט ספארק 15-18כנף אח' ימ' - 4254459615

מקורי3,838.38כןשברולט ספארק 15-18כנף אח' שמ' - 4242907015

74591TV0E0012- בטנה לכנף אח' שמאל

הונדה סיוויק ש' 12-15  

5/3D+CWמקורי751.78לא

868412K500(ח) מקורי49.7כןקאיה סול ש' 12-13מגן בוץ אחורי שמאל-12

V8R0810171C09- ש' 09-16בטנה לכנף אח' שמאל Q5 מקורי672לאאודי

8547K4(ח) מקורי178.81כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 04-08פס קישוט לכנף אח' ימ' -04

715041MC10(ח) מקורי3,523.20לאקאיה פורטה 09-12כנף אח' ימ' 09-10

J1010SJ00419 - מקורי400לאסובארו פורסטר - 19סט מגני בוץ אחורי ימין + שמאל



525920D06003-06-מקורי205.1לאטויוטה יאריס ש' 03-06בטנה לכנף אח' שמאל

G81004CCMA18 - 'טרייל ש' 15-23כנף אח' ימ X מקורי6,697.57לאניסאן

כנף אח' שמ' -616020240113

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי2,965.00לא15

מקורי5,455.00כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19כנף אח' שמ' - 616020267019

5370A073(ח) מקורי91כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 10-12בטנה לכנף אח' שמאל 10-13

תריס אוורור כנף אח' ימין -629300205013

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי190.26לא15

7587342010

קשת קדמית (פנימי) לכנף אחורי ימין - 

מקורי582.21כןטויוטה RAV-4 ש' - 1919

788A22543R

פס קישוט לכנף אח' ימ' (קשת) -12 

מקורי997.18כןרנו מגאן ש' 3D3/5D/CW 10-16 (ח)

מקורי627לאטויוטה RAV-4 ש' - 19דלתית מיכל דלק - 773504210019

מקורי5,765.00לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18כנף אח' ימ'-616014210013

30131503CCSEPP21 - 'ש' - 21כנף אח' שמ EHS מקורי4,719.90לאאם ג'י

7407A30313- 'מקורי1,165.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 13-15קשת לכנף אח' שמ

715032PC70(ח) מקורי5,462.40כןקאיה סורנטו ש' 13-15כנף אח' שמ' -13

715032VC10(ח) מקורי4,435.00לאיונדאי ולוסטר ש' 11-16כנף אח' שמ' -11

760316779R13-'5כנף אח' שמD 13-19  מקורי5,339.24לארנו קליאו

KD534241012- ש' 12-16דלתית מיכל דלק CX-5 מקורי283.93לאמאזדה

868802P500(ח) מקורי132.5כןקאיה סורנטו ש' 13-15מגן בוץ אחורי שמאל -13

78819JD00A08 - מקורי270.75לאניסאן קשקאי ש' 08-14בטנה לכנף אח' שמאל

מקורי585.98כןטויוטה קורולה ש' 13-18דלתית מיכל דלק -773501256013

868413X000(ח) ש' 11-15מגן בוץ אחורי שמאל -11 i35 מקורי105כןיונדאי אלנטרה

98140714XT17 - 'מקורי1,433.60כןפיג'ו 5008 17-21פס קישוט לכנף אח' שמ

71503A2C0013-5 שD '5/סטיישן ש' 13-18כנף אח' שמD מקורי6,888.20לאקאיה סיד

מקורי1,770.69לאב.מ.וו X4 ש' 18-21פס קישוט לכנף אח' שמ' - 5177718167719

מקורי1,589.00כןפיאט 3D 08-20 500בטנה לכנף אח' ימין -08 (ח)51786809

V5J7810972A(ח) מקורי198כןסקודה רומסטאר ש' 08-15בטנה לכנף אח' ימין -08

103529000G21 - 'ש' - 21פס קישוט לכנף אח' שמ X מקורי194.61לאטסלה מודל

04636TGGA00ZZ17- 5כנף אחורית ימיןD 17-22 'מקורי6,093.59לאהונדה סיווק ש

V65881096920 - מקורי327לאסקודה קאמיק - 20בטנה לכנף אח' שמאל

V65780970220 - מקורי92לאסקודה קאמיק - 20בית דלתית מילוי דלק

71504A6C0012- 'כנף אח' ימ

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,325.00לא/סטישין

86822A600012- בטנה לכנף אח' ימין

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי758לא/סטישין

715033UC0013- 'מקורי4,554.90לאקאיה ספורטג' ש' 13-15כנף אח' שמ

7281154P0000015 - מקורי700כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22בטנה לכנף אח' ימין

8201589161R+L -16 'מקורי2,053.90כןרנו קדג'אר 16-20סט קשתות לכנף אח

7282154P0000015 - מקורי700כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22בטנה לכנף אח' שמאל

5370B52415- מקורי590כןמיצובישי טרייטון 15-19בטנה לכנף אחורי ימין

525920D28012- מקורי798כןטויוטה יאריס ש' 12-13בטנה לכנף אח' שמאל

75450TR6A004D 06-12 '4תריס איוורור בכנף אחD 06-12 'מקורי581.96לאהונדה סיווק ש

AR38MA03-07  חליפי136.02לאמאזדה 6 ש' 03-07כונס אויר תחתון ימין לרדיאטור

AR39RE09- 4כונס אויר ימיןD 09-15 'חליפי306.02לארנו פלואנס ש

AR41PE14 - חליפי367.97כןפג'ו 308 ש' 14-20מסיט אוויר למגן אחורי

AR42RE13 - 5מוביל אוויר למצנן שמאלD 13-19  חליפי306.02לארנו קליאו

1530A19218 - אינטרקולר

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,610.00לא21

532860F09013 - מקורי438.29לאטויוטה וורסו 13-18מוביל אוויר שמאל



GHP95625313 - כונס אויר שמאל לרדיאטור

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי87.47כן18

1360A077

כ.+מאוורר מושלם למצנן מים בצורת 

"ח" -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי396כן16

253501W05112 - 4כונס אוירD 12-16 'מקורי430.2לאקאיה ריו ש

V5JA121284B13- מקורי95כןסקודה ראפיד ש' 13-18כ.למצנן מים ימין

5379A17414-19 מקורי171.94כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22מוביל אויר ימין

165940T04019 - 4מוביל אוויר קדמי עליוןD 19 - 'מקורי100כןטויוטה קורולה ש

165940T09019 - 5מוביל אוויר עליוןD/SW 19 - 'מקורי233.14כןטויוטה קורולה ש

628107790R15 - מקורי194.95כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אויר מרכזי במגן קדמי

LF8B15240(ח) L=R 10- מקורי95.77כןמאזדה 5 ש' 10-18תומך מצנן מים

מקורי2,584.57כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מצנן מים - 164002513019

כונס אויר שמאל למצנן - 532946016014

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי1,955.34לא21

1355A22517 - ש' 17-19כונס למצנן ASX מקורי1,039.00כןמיצובישי

282102V100(ח) ש' 11-18כונס אויר עליון - 11 i25 מקורי38כןיונדאי אקסנט

214816CA0A19 - מקורי1,327.85לאניסאן אלטימה ש' - 19מאוורר כפול מושלם

A447500053115 - ש' 15-18תומך שמאל למצנן מים V-CLASS מקורי433.32לאמרצדס

21457HV80A17 - מקורי3,203.66לאניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן מים משני

V1K0121251BR(ח) מקורי1,590.00כןפולקסווגן גולף ש' 09-13מצנן מים 09-10

25310G200016- מקורי1,987.60לאקאיה נירו 16-23מצנן מים פנימי

668630027R09- 4קצה טורפדו שמאלD 09-15 'מקורי460.45לארנו פלואנס ש

5379A67817 - מוביל אוויר קדמי ימין

מיצובישי ספייס סטאר ש' 17-

מקורי23לא19

214102590R17 - 5מצנן מיםD 13-19  מקורי2,157.48כןרנו קליאו

167110Y23017 - מקורי1,327.38כןטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אוויר למצנן מים

DFR550A50A20 - ש' - 20מוביל אוויר שמאל במגן קדמי CX-30 מקורי162.18כןמאזדה

214104BD0A18 - טרייל ש' 15-23מצנן מים X מקורי2,426.79לאניסאן

1.25E+03(ח) מקורי1,522.86כןפיג'ו 206 פלוס + ש' 11-13כונס אויר כפול מושלם -11

214998904R18 - מקורי212.65כןדאצ'יה דאסטר ש' 15-23מוביל אוויר קדמי שמאל

253501H700

כ.+מאוורר מושלם למצנן מים (דיזל) -

מקורי520.7כןקאיה סיד 5D/סטיישן ש' 1010-12 (ח)

מקורי6,956.98כןטויוטה RAV-4 ש' - 19מאורר מושלם - 163602502019

21410HV70A17 - מקורי3,323.45לאניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן מים

21400JD20AV 14 - מקורי2,201.22לאניסאן קשקאי ש' 14-20מצנן מים

7104LJ11- מקורי445.58כןפיג'ו 5008 10-16דופן ימין לכונס אויר כפול מושלם

25380D720019 - מקורי2,582.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21מאוורר מנוע מושלם

21558HV30A17 - מקורי306.53כןניסאן קשקאי ש' 14-20כונס למצנן ימין

V81A12133117 - ש' 17-22כונס אויר שמאל למצנן Q2 מקורי45לאאודי

D2723914 - מקורי772.32לאפורד טרנזיט ש' 14-21כונס אוויר תחתון

מקורי4,384.00לאטויוטה אוריס ש' 15-18מדחס מזגן - 883704703315

מקורי3,851.21כןפיג'ו 5008 17-21כ.+מאוורר מושלם למצנן מים - 980589748017

214C10001R11 - מקורי3,581.86כןרנו מאסטר ש' 09-22אינטרקולר

25380H905017 - 5מאוורר מנועD/4D 17-22 'מקורי2,521.50כןקאיה ריו ש

מקורי400.23לאפיג'ו 3008 17-21כונס אויר לאינטרקולר - 981061718017

281904A73008 - אינטרקולרi800 08-21 מקורי2,432.00לאיונדאי

1711176G01(ח) מקורי664.8כןסוזוקי אלטו ש' 09-14מאוורר 10-11

25380A580013 - 5/סטיישן ש' 13-18מאוורר מנועD מקורי1,369.10לאקאיה סיד

16361K005020 - מקורי1,867.46כןטויוטה יאריס ש' - 20מאוורר למצנן מים

165950Y10017 - מקורי74לאטויוטה יאריס ש' 14-19מוביל אוויר שמאל



25310S870021 - מקורי2,838.00כןיונדאי פאליסייד - 21מצנן מים

29134H610021 - מקורי94כןיונדאי אקסנט 19-22מוביל אוויר קדמי ימין

25310C527015 - מקורי2,668.80לאקאיה סורנטו ש' 15-20מצנן מים דיזל

29134Q530020 - מקורי79.2כןקאיה סלטוס ש' - 20מוביל אוויר קדמי ימין

164000T350V 19 - 4מצנן מיםD 19 - 'מקורי2,997.00לאטויוטה קורולה ש

16595F303021 - מקורי223.61כןטויוטה יאריס קרוס ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

1770069L3100011 -  מקורי2,480.30כןסוזוקי סוויפט ש' 11-16מצנן מים

מקורי1,361.00כןאלפא מיטו 10-16מצנן מים -10 (ח)51896964

52014745AB12 - מקורי479לאדודג' ראם 12-19כונת תחתון למצנן מים

מקורי1,515.00לאג'ילי גיאומטרי C ש' - 22מצנן מים - 802503220022

25310A580016 - 5/סטיישן ש' 13-18מצנן מיםD מקורי2,349.40לאקאיה סיד

29135C820019 - כונס אויר עליוןi20 15-20 מקורי259לאיונדאי

253102P36015 - מקורי2,339.50לאקאיה סורנטו ש' 15-20מצנן מים

29134P400021 - מקורי92.2לאקאיה סורנטו ש' - 21מוביל אוויר קדמי ימין

25310G645021 - מצנן מים

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי3,057.40לא

V5Q0959455AH12 - ש' 12-19מנוע מאוורר A3 מקורי1,422.00לאאודי

215586921R15 - מקורי286.38לאדאצ'יה דאסטר ש' 15-23כונס אוויר לאינטרקולר

252311J378(ח) מניפה למצנן מים -09i20 09-12 מקורי268.32כןיונדאי

29136N760021 - מקורי370לאיונדאי טוסון ש' - 21מוביל אוויר קדמי שמאל

25310N703022 - מקורי2,926.10לאקאיה ספורטג' ש' 22-23מצנן מים

F2523JD0MA(ח) מקורי1,904.28כןניסאן קשקאי ש' 08-14תומך שמאל לראדיאטור -08

7178261M0000013 - קרוסאובר 13-16כונס אויר שמאלי לרדיאטור SX4 מקורי66.4לאסוזוקי

מקורי1,069.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מצנן מים - 10 519380131.3

1770061M00קרוסאובר 13-16מצנן מים -13 גיר רגיל SX4 מקורי4,856.50כןסוזוקי

1770078R1019 - מקורי4,655.00לאסוזוקי ג'ימני ש' - 19מצנן מים

39185893V 16 - מקורי2,772.66לאאופל אסטרה ש' 16-19מצנן מים

V8Y0121284L20 - 4/5מוביל אוויר קדמי ימיןD 20 - 'ש A3 מקורי117לאאודי

מקורי2,406.78כןפורד פומה ש' - 21מצנן מים - 237215821

25310B915014- ש' 14-19מצנן מים i10 מקורי1,915.00לאיונדאי

מקורי2,899.00לאפיאט דובלו ש' 10-18מאוורר - 5183397310

V5Q0121251GRV 15-19 מקורי1,960.00כןסקודה סופרב ש' 15-22מצנן מים

V5Q0129621B13 - מקורי175כןפולקסווגן גולף ש' 13-20כונס אויר פנימי עליון

מקורי2,602.30לאב.מ.וו מיני קופר ש' -14מצנן מים - 1711761763916

מגן מנוע קדמי (קד' קד') -174634811

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,590.70לא

S6Q0959455AE(ח) מקורי1,458.00כןסיאט איביזה  ש' 09-16מאוורר למצנן מים 09-11

19010R1AA5112 - 4מצנן מיםD 12-17 'מקורי2,183.84לאהונדה סיווק ש

V6C0121253B09 - מקורי1,320.00לאסיאט איביזה  ש' 09-16אינטרקולר

מקורי2,876.92לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18אינטרקולר - 1331108013

V04E129611G15-19 מקורי2,500.00כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23בית פילטר אוויר

253102Y510(ח) מקורי2,565.00כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מצנן מים -13

מקורי3,703.39לאשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17מצנן מים  - 13 1.4 טורבו95316049

253802Z000(ח) מקורי2,611.40כןקאיה ספורטג' ש' 13-15מאוורר מושלם למצנן מים -13

214992066R13 - 5כונס אויר שמאלי (חיצוני) למצנןD 13-19  מקורי447.76לארנו קליאו

291362Y00013- מקורי98לאקאיה ספורטג' ש' 13-15כ.+מאוורר מושלם למצנן מים ימין

V5F0121292D13 - מקורי106כןסיאט לאון ש' 12-19מוביל אוויר תחתון בפח חזית

167110M10014- מקורי792.22לאטויוטה יאריס ש' 14-19כונס אויר למאוורר למצנן מים

V5E0121284B17 - מקורי106לאסקודה אוקטביה ש' 17-19מסיט רוח ימין



1711184MA000016 - מקורי476.1כןסוזוקי סלריו 16-18מאוורר מנוע

מקורי269.12כןפורד פיאסטה ש' 13-18כונס אויר מקרן שמאל -178303613

190155R100315 - מקורי756.31לאהונדה ג'אז ש' 15-19כונס אוויר ימין למצנן מים

253101Y65015- 5מצנן מיםD 11-16 מקורי926.4כןקאיה פיקנטו

V57A12128418 - מקורי70כןסקודה קארוק 18-21מוביל אוויר קדמי ימין

7429H6(ח) מקורי147.5כןפיג'ו 107 ש' 08-14מוביל אוויר -10

מקורי550.8לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16כונס אויר לאינטרקולר - 981420798014

1776052R0000017 - מקורי684.5כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21כונס אויר

25310C577015- מקורי2,668.80לאקאיה סורנטו ש' 15-20מצנן מים

1330X211- מקורי1,669.76לאפיג'ו 508 ש' 11-18מצנן מים

V7E0145804BV 15 - אינטרקולר

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי2,480.00לא15-22

V5Q0121251HQ18 - מקורי2,116.00כןסקודה קארוק 18-21מצנן מים

282103X020(ח) ש' 11-15שופר לבית פילטר אוויר - 11 i35 מקורי263כןיונדאי אלנטרה

V04E145749F13 - מקורי1,056.00לאסקודה אוקטביה 13-16מצנן מים

1330P808 - מקורי2,161.29לאפיג'ו 207 ש' 08-12מצנן מים

מקורי2,132.16לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16מאוורר מנוע - 980631388014

מקורי1,697.94לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18אינטרקולר - 980029128009

מקורי605.78לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 14-16צינור טורבו לאינטרקולר - 981543418014

25310D7000V 15 - מקורי2,878.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20מצנן מים

167120T05015 - מקורי178לאטויוטה אוריס ש' 15-18מוביל אוויר למצנן מים

V6V0121284B20 - מקורי90לאסקודה פביה ש' 15-21מוביל אוויר קדמי ימין

164000Y26017 - מקורי4,321.88לאטויוטה יאריס ש' 14-19מצנן מים

V3Q0121205B17 - מקורי2,189.00כןסקודה קודיאק ש' 17-22כונס אויר כפול מושלם

מקורי2,072.53לאב.מ.וו 120 ש' 15-19מצנן מים נוסף - 1711762805715

253801M050(ח) מקורי1,346.60לאקאיה פורטה 09-12כ.+מאוורר מושלם למצנן מים -09

163630D12013 - מקורי1,273.14כןטויוטה קורולה ש' 13-18מנוע למאוורר

מקורי6,624.43לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מצנן מים אוטומט - 898194393212

48609F401019 - 4תושבת בולם קדמיD 19 - 'מקורי484לאטויוטה קורולה ש

TK483438017 - ש' 17-22תושבת בולם קדמי CX-5 מקורי156.35לאמאזדה

58101D7A5015 - מקורי500לאיונדאי טוסון ש' 15-20ערכת רפידות בלם קדמי

DA6A28700E15 - 4בולם זעזועים אחוריD/5D 15-21 'מקורי363.24לאמאזדה 2 ש

284427774R19 - 4 ש' 17-23מצלמה אחוריתD מקורי910.09לארנו גרנד קופה

D85203SG1A17 - מקורי932.1לאניסאן סנטרה ש' 17-19תפוח הגה ימין

9094702A4710 - מקורי162.82לאטויוטה קורולה ש' 10-13צינור בלם אחורי

8983699771(  LSE) 21 - מקורי674.79לאאיסוזו די. מקס ש' - 21תושבת מנוע שמאל

3394261M1017 - קרוסאובר 17-21תושבת רדאר קדמי SX4 מקורי72.5לאסוזוקי

צינור דלק - 772133538003

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי315לא08

GMJ666CM0A13 - מערכת פיקוד מוטילמדיה

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי1,559.81לא18

BCKA3224019 - 4/5זרוע הגהD -19 'מקורי363.39לאמאזדה 3 ש

986301H51013 - 5/סטיישן ש' 13-18עין למתיז מים לשמשה קדמיתD מקורי86.3לאקאיה סיד

91845C501018 - מקורי801.6כןקאיה סורנטו ש' 15-20צמת חשמל לחיישני מרחק

מקורי459.86כןשברולט סילברדו 13-19מסנן סולר - 2330409615

BHN968381B0213 - 4/5כיסוי בית פיוזיםD 13-18 'מקורי49.53לאמאזדה 3 ש

P501133AY13 - 4/5בית תחתון לפילטר אווירD 13-18 'מקורי281.82לאמאזדה 3 ש

21810F200016 - מקורי1,235.00כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18תושבת מנוע עליונה

43211F401017 - בית מיסב קדמי ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,491.74לא22



V5Q3413031K18 - מקורי995לאסקודה קארוק 18-21בולם קדמי ימין

28112F200016 - מקורי294כןיונדאי אלנטרה ש' 16-18בית פילטר אוויר

BDNF3304X20 - ש' - 20נבה לגלגל קדמי CX-30 מקורי522.27לאמאזדה

55250D700016 - מקורי564.3לאקאיה ספורטג' ש' 16-21זרוע עזר למתלה אחורי

מקורי284.82כןפיג'ו 208 ש' 15-19מתיז מים ימין = שמאל - 980434088015

226408209R09 - 4חיישן טמפרטורה פליטהD 09-15 'מקורי1,329.62כןרנו פלואנס ש

263203CAA015 - מקורי147.5לאקאיה קרניבל ש' 15-20מסנן שמן

V6C0423811A13 - מקורי303לאסקודה ראפיד ש' 13-18תפוח הגה שמאל

מקורי905.17לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18בית פילטר אוויר מושלם - 177003632016

DFR56788ZB20 - ש' - 20מחשב הגה CX-30 מקורי3,993.88לאמאזדה

23043264D 20 - '4 ש' - 20תפוח הגה קד' ימD/5/SW מקורי2,118.48לאפורד פוקוס

מקורי1,548.24לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מאייד מזגן - 898139376212

D07A67S99B17 - ש' 17-22פיוז ראשי CX-5 מקורי421.11כןמאזדה

KD4966CS0B19 - 4/5סליל כרית אווירD -19 'מקורי720.23כןמאזדה 3 ש

V3QF907561D17 - מקורי3,460.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חיישן רדאר קדמי

887110D55017 - מקורי525לאטויוטה יאריס ש' 14-19צינור מזגן

K12367UC55117 - ש' 17-22מחזיק חיישן חניה אחורי CX-5 מקורי28.81לאמאזדה

V6C0122051AF(ח) מקורי221כןסקודה ראפיד ש' 13-18צינור לרדיאטור - 13

V036905715H(ח) מקורי368כןסקודה ראפיד ש' 13-18סליל הצתה - 13

39680TEXY11ZA17 - 5חיישן חניה למגן קדמיD 17-22 'מקורי365.7לאהונדה סיווק ש

86636SG01013 - מקורי338לאסובארו פורסטר 13-18עין למתיז מים לפנס ימין

V5TA95599318 - מקורי69כןסקודה קארוק 18-21מתיז מים לשמשה אחורי

V5Q1819021J18 - מקורי1,235.00כןסקודה קארוק 18-21מאוורר פנימי

28116F210016 - מקורי181לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18מתאם מוביל לבית מסנן אויר

215902F60016 - מקורי974.1כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן גובה שמן

45047F901019 - 4תפוח הגה שמאלD 19 - 'מקורי394.1כןטויוטה קורולה ש

58101K7A0020 - ש' - 20ערכת רפידות בלם קדמי i10 מקורי520לאיונדאי

123000636R17 - 4 ש' 17-23גלגל תנופהD מקורי3,293.63לארנו גרנד קופה

V04C103601C13 - מקורי1,274.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18אגן שמן

מקורי474כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19תושבת מצבר - 744040280019

מקורי89.9כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מסנן שמן - 41523701019

מקורי183.12כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19מגן חום תחתון לאגזוז - 171683712019

82460G202016 - מקורי1,099.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנוע הרמת חלון דלת קדמית ימין

V5E591948517 - מקורי33כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת חיישן חניה אחורי

G910F4801316 - ש' 13-18מיכל קירור מערכת היברידית RAV-4 מקורי1,452.00לאטויוטה

852070K04015 - מקורי1,230.91לאטויוטה היילקס ש' 15-21מתיז מים לפנס ימין במגן קדמי

KD4561J6X(ח) 4/5מסנן אוויר למזגן - 13D 13-18 'מקורי177.41כןמאזדה 3 ש

V5E5919485A17 - מקורי37כןסקודה אוקטביה ש' 17-19תושבת חיישן חניה אחורי שמאל

123050T33220 - תושבת מנוע ימין

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי1,098.56לא22

V5Q0407253A15 - מקורי2,719.00כןסקודה סופרב ש' 15-22בית מיסב קדמי שמאל

178010M04020 - פילטר אוויר

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי137לא22

93490G221016 - מקורי616כןיונדאי איוניק ש' 16-20סליל כרית אוויר

V2Q0907686B18 - מקורי1,830.00לאסקודה סופרב ש' 15-22חיישן בקרה אחורי לשטח מת ימין

1500A61720 - מקורי142כןמיצובישי ספייס סטאר ש' - 20פילטר אוויר

V2Q059861118 - מקורי1,338.00כןסיאט ארונה ש' - 18מייסב אחורי

V8V069815115 - מקורי518לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18סט רפידות בלם קדמי

56820D350019 - מקורי524לאיונדאי טוסון ש' 15-20תפוח הגה שמאל

28110G690021 - בית פילטר אוויר

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי475.8לא



938103S70011 - ש' 11-15מתג אור בלם אחורי i35 מקורי157כןיונדאי אלנטרה

99310Q5000BKL20 - מקורי837.9לאקאיה סלטוס ש' - 20חיישן חניה אחורי

392322U00016 - מקורי769.3לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן טמפרטורה

V036919081D15 - מקורי352לאסקודה פביה ש' 15-21חיישן לחץ שמן

97762F120015 - מקורי638כןיונדאי טוסון ש' 15-20צינור פריקה למזגן

3773754P0015 - מקורי72.7כןסוזוקי ויטרה ש' 15-22מסגרת לחיישן חניה קדמי +צדדי

V7H049861115 - נבה קדמית

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי1,450.00לא15-22

מקורי172.03לאלינק אנד קו 01 - 22תושבת רדאר קדמי - 889032169022

95720D3000C3S16 - מקורי735.2לאקאיה נירו 16-23חיישן חניה אחורי

B6R041131513 - מקורי221לאסקודה ראפיד ש' 13-18מוט מייצב שמאל

V5E0955965C17 - מקורי273כןסקודה אוקטביה ש' 17-19מתיז מים לפנס ראשי שמאל

84308020805D 19 - 5סליל כרית אווירD/SW 19 - 'מקורי2,693.34כןטויוטה קורולה ש

91921H520019 - אחורי ימין ABS מקורי272לאיונדאי אקסנט 19-22חיישן

58302H6A0019 - מקורי323לאיונדאי אקסנט 19-22ערכת רפידות בלם אחורי

V6C081667913 - מקורי1,032.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18שסתום התפשטות

מקורי118.9לאקאיה ספורטג' ש' 16-21פלג - 188461107016

V2Q0407256AD18 - מקורי1,805.00לאסיאט ארונה ש' - 18בית מיסב ימין

887100Z29013 - מקורי950לאטויוטה קורולה ש' 13-18צינור מזגן

21810S120019 - מקורי1,320.00כןיונדאי סנטה פה ש' 19-20תושבת מנוע

99310S100019 - מקורי1,039.00לאיונדאי סנטה פה ש' 19-20חיישן חניה אחורי

V5QF129607A20 - מקורי1,595.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20בית פילטר אוויר

V5Q0121203DS20 - מקורי1,379.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מאוורר מנוע

110616064R15 - מקורי556.44כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21פלאנש למשאבת מים

214815FP0A20 - מקורי2,758.84כןניסאן מיקרה - 20מאוורר מנוע

מקורי483לאטויוטה פריוס ש' 16-20אגן שמן מנוע - 121023701016

V05L907660B20 - מקורי595כןסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן גובה שמן

מקורי366.67כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18סליל הצתה - 59709116

165005FM0B20 - מקורי556.26כןניסאן מיקרה - 20פילטר אוויר

58302J9A7018 - מקורי404לאיונדאי קונה ש' - 18ערכת רפידות בלם אחורי

58411J950018 - מקורי510לאיונדאי קונה ש' - 18צלחת בלם אחורי ימין = שמאל

V5WB423061J20 - מקורי9,069.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מסרק הגה

V3Q0199315D20 - מקורי3,125.00כןסקודה אוקטביה ש' - 20גשר ערסל מנוע

מקורי126לאיונדאי טוסון ש' 15-20מסנן שמן - 263003553015

V6F985369218 - מקורי38כןסיאט ארונה ש' - 18תושבת לחיישן בלימה בסורג קדמי

976261R00011 - ש' 11-18שסתום התפשטות i25 מקורי650לאיונדאי אקסנט

V5E4998001

סט מגבים שמשה קדמי שמאל + ימין - 

מקורי300כןסקודה אוקטביה ש' - 2020

391802B00011 - ש' 11-15חיישן מיקום גל ארכובה i35 מקורי370לאיונדאי אלנטרה

V6R0615301C13 -  מקורי364כןסקודה ראפיד ש' 13-18צלחת בלם קדמית

בולם זעזועים אחורי ימין = שמאל - 485306936503

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 03-

מקורי490כן08

V44395546515 - מקורי13כןסקודה סופרב ש' 15-22אטם גומי למש' מתיז חלון

95107230

צמת חוטים לפנס+מתג פתיחת מטען - 

מקורי510.55לאשברולט אורלנדו ש' 1212-18

V5Q012717716 - מקורי286לאפולקסווגן קאדי ש' 16-20מסנן סולר

977012H04007 - מדחס מזגן

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי4,573.00לא/סטישין

435020D10114 - מקורי460לאטויוטה יאריס ש' 14-19נבה קדמית

V3Q0959655CM17 - מקורי2,485.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19יחידת בקרה לכריות אוויר



577242W00016 - מקורי319לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18זרוע הגה פנימי

548302W00016 - מקורי348כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18מקשר למוט מייצב קדמי

28110G210016 - מקורי930.3לאקאיה נירו 16-23בית פילטר אוויר

4605B47515 - מקורי577כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20רפידות בלם קדמי

163630T09013 - מנוע מאווורר

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי1,052.00לא15

מקורי163כןיונדאי i20 15-20פלג - 188680811515

מקורי1,297.00לאטויוטה RAV-4 ש' - 19בית מיסב קדמי שמאל - 432123313019

V04E12962013 - מקורי135לאפולקסווגן גולף ש' 13-20מסנן אוויר

מקורי530כןיונדאי i10 ש' - 20סליל הצתה - 273010800020

DA6A3417017 - ש' 17-21מוט מקשר למייצב CX-3 מקורי120.56לאמאזדה

83404C401020 - ש' - 20מנגנון חלון אחורי ימין i10 מקורי393לאיונדאי

83450F200019 - מקורי378לאיונדאי אלנטרה ש' 19-20מנגנון חלון אחורי שמאל

תושבת מנוע - 123613014309

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 09-

מקורי785כן13

V04E103601L15 - מקורי1,234.00לאסקודה סופרב ש' 15-22אגן שמן

4060A46417 - ש' 17-19בולם קד ימ ASX מקורי1,131.00לאמיצובישי

V5Q0816803D15 - מקורי4,951.00לאסקודה פביה ש' 15-21מדחס מזגן

V05L906433A20 - מקורי417לאסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן קמשפט

SU001A394517 - מקורי111לאטויוטה פרואייס ש' 17-18תושבת תחתונה למצנן

93490H821019 - מקורי560כןיונדאי אקסנט 19-22סליל כרית אוויר

51720H800019 - מקורי314לאיונדאי אקסנט 19-22מיסב לגלגל קדמי

51750C100015 - מקורי2,096.00כןיונדאי טוסון ש' 15-20נבה קדמי

8934133210A015 - מקורי790.83לאטויוטה קאמרי ש' 15-17חיישן חניה אחורי

93490C151018 - מקורי611לאיונדאי סונטה ש' 18-19סליל כרית אוויר

215102B70018 - מקורי327כןיונדאי קונה ש' - 18אגן שמן מנוע

מקורי271.88לאטויוטה פריוס ש' 16-20תפוח למשולש קד ימין - 433301911516

V2Q095965315 - מקורי381לאסקודה פביה ש' 15-21סליל כרית אוויר

V5WA91927520 - מקורי513כןסקודה אוקטביה ש' - 20חיישן מרחק קדמי

V5E3853655ZD420 - מקורי66כןסקודה אוקטביה ש' - 20כיסוי חיישן בלימה

מקורי3,052.70לאסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18מחשב רדאר - 161754678016

91920F200019 - אחורי שמאל ABS מקורי397.28כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20חיישן

58302F2A3019 - מקורי495כןיונדאי אלנטרה ש' 19-20ערכת רפידות בלם אחורי

מקורי365.42לאטויוטה יאריס ש' 14-19תפוח הגה ימין - 450460948014

מקורי623כןיונדאי i10 ש' 14-19שסתום בקרה לחץ שמן - 243550301114

56820G250019 - מקורי382כןיונדאי איוניק ש' 16-20תפוח הגה שמאל

V65483946120 - מקורי464לאסקודה קאמיק - 20מנגנון חלון אחורי שמאל

57724D3000

זרוע הגה קד' ימ'+שמ' (מוט קישור) - 

מקורי260כןיונדאי טוסון ש' 1515-20

V565919491A17 - מקורי40לאסקודה קודיאק ש' 17-22תושבת חיישן אחורי

מקורי881לאיונדאי i10 ש' 14-19סליל הצתה - 273010303517

מקורי504.39כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18צינור מיכל אויר - 177513608013

07PAH9133A0A4D 19 - 4/5פילטר אווירD -19 'מקורי241.49כןמאזדה 3 ש

165283RC2A17 - מקורי226.02לאניסאן סנטרה ש' 17-19פילטר אוויר

V6V6919485C20 - מקורי57לאסקודה פביה ש' 15-21תושבת לחיישן מרחק אחורי מרכזי

83481G200016 - מקורי1,038.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מנגנון חלון אחורי ימין

88210F407020 - חיישן רדאר קדמי

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי3,120.39לא22

מקורי694כןטויוטה וורסו 13-18משאבת מים - 161000967013

93490D921019 - מקורי975לאיונדאי טוסון ש' 15-20סליל כרית אוויר

V3V095598815 - מקורי103לאסקודה סופרב ש' 15-22עין למתיז מים שמאל



281123X00012 - בית מסנן אוויר

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי189לא/סטישין

971332W00016 - מקורי193לאיונדאי סנטה פה ש' 16-18פילטר אוויר

285753299R17 - 4 ש' 17-23מחשב שליטה לפנס ראשי ימיןD מקורי961.81כןרנו גרנד קופה

V6C0122101AP(ח) מקורי411כןסקודה ראפיד ש' 13-18צינור שמן לאינטרקולר - 13

58411G270019 - מקורי451כןיונדאי איוניק ש' 16-20דיסק בלם אחורי ימין  = שמאל

8.87E+3619 - 4צינור מזגן דקD 19 - 'מקורי2,608.61כןטויוטה קורולה ש

584001R30011 - ש' 11-18קליפר בלם אחורי ימין i25 מקורי1,006.00לאיונדאי אקסנט

מקורי774.08לאטויוטה RAV-4 ש' - 19פחית משולש לוו גרירה - 510954201019

95650H8000A.E.B - 18 מקורי7,930.30כןקאיה סטוניק - 18יחידת בקרה

3870A11514 - מקורי1,619.00לאמיצובישי אטראז' ש' 14-22בית בולם קדמי שמאל

921361HC1A13 - מקורי587.39כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19חיישן לחץ

מקורי3,675.75כןטויוטה קאמרי ש' - 18חישן גובה אחורי שמאל - 894084702018

226A01KC0A13 - מקורי1,311.49כןניסאן מיקרה אקו ש' 13-19חיישן חמצן

485206481R(ח) 4 ש' 17-23תפוח הגה שמאל - 17D מקורי614.18כןרנו גרנד קופה

28795D301015 - מקורי122כןיונדאי טוסון ש' 15-20מגן חום לאגזוז

מקורי347.83כןשברולט קרוז 08-20תושבת לבולם זעזועים קדמי - 1350513108

044650W14111 - ש' 11-19סט רפידות בלם קדמי CT200H מקורי289לאלקסוס

PAH9133AYA4D 19 - 4/5בית פילטר אווירD -19 'מקורי139.8כןמאזדה 3 ש

מסנן אוויר - 270094000412

מרצדס W176 קלאס A ש' 12-

מקורי395.52לא18

מקורי541.11לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18בית יציאת מים (פלאנץ) - 2519392213

VN91108201(ח) מקורי14כןסקודה יטי 14-18בורג לציריה - 14

V2K1945257C16 - מקורי188כןפולקסווגן קאדי ש' 16-20בית פנס אחורי שמאל

מקורי1,032.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן טמפרטורה לאגזוז - 392600302019

957203U500XX16 - מקורי695.8לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן מרחק אחורי

98076688ZD(ח) מקורי381.99כןפיג'ו 2008 13-19בלם יד - 13

מקורי1,259.00לאיונדאי אקסנט 19-22חיישני חמצן - 392100375521

28601G213016 - מקורי4,376.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20צינור פליטה

25380Q030021 - מאוורר מנועi20 - 21 מקורי5,102.00לאיונדאי

מקורי729.55כןסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18מסנן סולר מושלם - 967613348015

95910G540016 - מקורי3,088.90לאקאיה נירו 16-23מחשב כרית אוויר

8619A01808 - 4סליל כרית אווירD 08-15 'מקורי1,528.00לאמיצובישי לנסר ש

164004395R16 - מקורי513.85לארנו קדג'אר 16-20מסנן סולר

177500T01013 - שופר אוויר

טויטה אוריס + היברידי ש' 13-

מקורי389לא15

99310Q0000PSW21 - חיישן מרחק אחוריi20 - 21 מקורי558לאיונדאי

91921D301015 - אחורי ימין ABS מקורי483כןיונדאי טוסון ש' 15-20חיישן

25336C800019 - מקורי121לאיונדאי אקסנט 19-22תושבת רדיאטור תחתונה

56825N910021 - 'מקורי524כןיונדאי טוסון ש' - 21תפוח הגה קד' ימ

144608957R17 - 4 ש' 17-23צינור אוויר לאינטרקולרD מקורי1,488.93לארנו גרנד קופה

8.87E+0619 - 4צינור מזגןD 19 - 'מקורי707.18כןטויוטה קורולה ש

95760G200019 - מקורי3,873.00לאיונדאי איוניק ש' 16-20מצלמת רוורס

99310N9600YFS21- מקורי697כןיונדאי טוסון ש' - 21חיישן חניה אח' חיצוני

5038H413 - מקורי342.19כןפיג'ו 2008 13-19תושבת קפיץ

B45A3304X13 - 4/5נבה לגלגל קדמיD 13-18 'מקורי904.67כןמאזדה 3 ש

51712AA00021 - מקורי541לאיונדאי אלנטרה ש' - 21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

KD353304XF17 - ש' 17-22נבה לגלגל קדמי ימין CX-5 מקורי902.83לאמאזדה

מקורי1,725.37לאפיג'ו 208 ש' 15-19צינור מזגן - 15 (ח)9806807780

99110Q000021 - חיישן רדאר קדמיi20 - 21 מקורי3,769.00לאיונדאי



58930Q000021 - קדמי שמאל ABS חיישןi20 - 21 מקורי524לאיונדאי

מקורי344.29כןסיטרואן ברלינגו - 19פיית יניקת שמן - 10186619

97775G209016 - מקורי2,598.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20צינור למזגן

מקורי1,043.86כןפיג'ו 2008 13-19תפוח הגה שמאל - 162895028013

V8W0615301T09 - ש' 09-16צלחת בלם קדמית A5 מקורי665לאאודי

מקורי310.66לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20צלחת בלם אחורי ימין = שמאל - 221099320

8651A251HC15 - מקורי1,892.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן נסיעה לאחור

V04C905110L17 - מקורי312כןסקודה אוקטביה ש' 17-19סליל הצתה

מקורי813.11לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18צינור מילוי - 982630208009

28791F200016 - מקורי691כןיונדאי איוניק ש' 16-20מגן חום לאגזוז

98630G300021- מקורי80לאיונדאי טוסון ש' - 21עין למתיז מים ימין ושמאל

מקורי691.09כןסיטרואן פיקסו C-4 ש' 16-18בולם זעזועים אחורי - 981740458016

99140L102020 - מקורי3,851.00לאיונדאי סונטה ש' - 20חיישן רדאר שמאל במגן אחורי

מקורי812.86לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18חיישן ABS אחורי ימין - 895454807013

255002B40015 - טרמוסטטi20 15-20 מקורי120כןיונדאי

מקורי317לאקאיה פיקנטו 5D 11-16אגן שמן גיר - 452800241011

5813A07815 - מקורי1,207.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20חיישן ימין מנעול דלת תא מטען

מקורי626.13כןפיג'ו 208 ש' 15-19תושבת מנוע - 980665898015

149564959R17 - 4 ש' 17-23סולונואיד לטורבוD מקורי426.45לארנו גרנד קופה

V6C0959653(ח) מקורי410לאסקודה ראפיד ש' 13-18סליל כרית אוויר - 13

KAY02648Z12 - ש' 12-16רפידות בלם אחורי CX-5 מקורי264.13לאמאזדה

5038G613 - מקורי599.66כןפיג'ו 301 ש' 13-18תושבת בולם

87623FL000EN17 - מקורי142כןסובארו אימפרזה ש' 17-18חיישן מרחק אחורי

מקורי718.56כןפיג'ו 2008 13-19תושבת מנוע - 967825148016

V2Q0122051BF18 - מקורי230לאסיאט ארונה ש' - 18צינור מים תחתון

B45A28200A19 - 4/5זרוע ימין מתלה אחוריD -19 'מקורי422.99כןמאזדה 3 ש

551107916R13 - מקורי411.43לארנו קפצ'ור ש'  13-22מוט מייצב ימין

8934133220A3

חיישן מרחק אחורי מרכזי = קדמי צדדי 

19 -4D 19 - 'מקורי1,019.50כןטויוטה קורולה ש

1306J515 - מקורי52.43לאפיג'ו 208 ש' 15-19פקק למיכל עיבוי עם שסתום

V2Q0122051AD17 - מקורי280לאסיאט איביזה  ש' 17-22צינור מים תחתון

969850X00016 - מקורי269לאיונדאי איוניק ש' 16-20חיישן טמפרטורה

V5WA121203K20 - מקורי2,609.00כןסיאט לאון ש' - 20מאוורר מנוע

8934820070A019 - 4תושבת לחיישן מרחק אחוריD 19 - 'מקורי167.52לאטויוטה קורולה ש

99310F1200H8G19 - מקורי887.3לאקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן מרחק אחורי

4605C48421 - מקורי593לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21ערכת רפידות בלם אחורי

מקורי126.88כןטויוטה קורולה ש' - 5D/SW 19תושבת לחיישן מרחק אחורי - 893483313019

מקורי29כןיונדאי איוניק ש' 16-20אום לגלגל - 529501414016

4615A28921 - מקורי891לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21צלחת בלם קדמי ימין = שמאל

V8K0698151F09 - ש' 09-16רפידות בלם קדמי A5 מקורי1,027.00לאאודי

96773146ZD12 - מקורי5,713.86לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18כרית אוויר בהגה

172027726R09 - מקורי2,025.56כןרנו קנגו 09-18משאבת דלק

BCKE2615X19 - 4/5נאבה אחורית ימיןD -19 'מקורי424.28לאמאזדה 3 ש

256312B05111 - ש' 11-15מתאם כניסת נוזל צינון i35 מקורי124לאיונדאי אלנטרה

97775J720020 - מקורי2,515.30לאקאיה אקס סיד - 20צינור מזגן

מקורי387לאטויוטה קורולה ש' - 4D 19רפידות בלם אחורי - 44660240019

284384EA1E14 - מקורי609.67לאניסאן קשקאי ש' 14-20חיישן מרחק אחורי

1355A52821 - מקורי5,232.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21מאוורר מנוע



285334CC5C15 - טרייל ש' 15-23תושבת חיישן מרחק קדמי X מקורי276.63לאניסאן

V5QF959655N18 - מקורי2,201.00לאסיאט ארונה ש' - 18יחידת בקרה לכריות אוויר

מקורי566.33לאטויוטה קורולה ש' 13-18בית מסנן שמן - 156093704113

259977997R17 - 4 ש' 17-23תושבת לחיישן מרחק מרכזיD מקורי691.74לארנו גרנד קופה

V6RA959653A17 - מקורי444לאסיאט איביזה  ש' 17-22סליל כרית אוויר

956701R00011 - לגלגל קדמי שמאל ABS ש' 11-18חיישן i25 מקורי739כןיונדאי אקסנט

D10604CC0A15 - טרייל ש' 15-23סט רפידות לבלם קדמי X מקורי567.31לאניסאן

175650J03113 - מקורי62.69כןטויוטה קורולה ש' 13-18תומך לצינור אגזוז

215060007R15 - מקורי31.51כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18תושבת עליון למצנן

מקורי965לאפיאט קובו ש' 12-17מצמד מושלם - 7175331812

22104164D 20 - 4 ש' - 20ערכת רפידות בלם קדמיD/5/SW מקורי409.55לאפורד פוקוס

190305BAA0118 - 4מנוע למאווררD -18 'מקורי3,114.34כןהונדה סיווק ש

מקורי1,089.07לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מפוח למזגן - 898165412012

ZLY11321507 - 5חיישן זרימת אווירD 07-14 'מקורי591.96לאמאזדה 2 ש

P51R1811012 - ש' 12-16מצת CX-5 מקורי102.79לאמאזדה

284383TA4A15 - טרייל ש' 15-23חיישן רוורס X מקורי764.63כןניסאן

223650901R17 - 4 ש' 17-23חיישן מהירות טורבוD מקורי896.7כןרנו גרנד קופה

8639A32921 - מקורי485לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21תושבת רדאר קדמית

V3B095587515 - מקורי178כןסקודה סופרב ש' 15-22מחבר מים

964002W00016 - מקורי8,225.00כןיונדאי סנטה פה ש' 16-18יחידת בקרה חכמה מערכת שיוט

95720D3000HW216 - מקורי735.2כןקאיה ספורטג' ש' 16-21חיישן מרחק

מקורי686.04לאפיג'ו 208 ש' 15-19צינור מזגן - 967839398015

V04E145875G13 - מקורי125כןסקודה אוקטביה 13-16מוביל לצינור

V6C0122101D(ח) מקורי349כןסקודה ראפיד ש' 13-18צינור למצנן מים - 17

165004ED0C16 - מקורי879.16כןרנו קדג'אר 16-20פילטר אוויר מושלם

מקורי862.77לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20מנגנון לחלון דלת קדמית שמאל - 898209999012

V1K0122291BN17 - מקורי133לאסיאט איביזה  ש' 17-22חיבור מים

מקורי2,449.24לארנו קנגו 09-18מניפה למאוור מנוע - 770107186309

V2Q0698451C21 - מקורי275לאסיאט ארונה ש' - 18ערכת רפידות בלם אחורי

410608481R13 - 5רפידות בלם קדמיD 13-19  מקורי374.29לארנו קליאו

144604BE2B18 - טרייל ש' 15-23צינור טורבו X מקורי1,070.99לאניסאן

58302G6A1017 - סט רפידות לבלם אחורי

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי317.4לא

517123X00016 - מקורי409לאיונדאי אלנטרה ש' 16-18צלחת בלם קדמית

מקורי1,129.58לאפיג'ו 3008 17-21מיסב לגלגל קדמי - 164785738017

110601560R15 - מקורי563.14לאדאצ'יה לודג'י ש' 15-18פלאנש מים

V04E998907A(ח) מקורי188לאסקודה ראפיד ש' 13-18סט אטמים למזרק - 13

AT115TO

פס קישוט למטען תחתון - 19 

EXPERIENCE19 - 'ש RAV-4 חליפי1,237.54כןטויוטה

AT12TO19 - 4מכסה תא מטען עם חור למצלמהD 19 - 'חליפי7,306.02לאטויוטה קורולה ש

AT17SK13- חליפי2,111.20כןסקודה ראפיד ש' 13-18ספוילר למכסה תא מטען

AT1CV08- 'חליפי642.6כןשברולט מאליבו ש' 08-12מסגרת ניקל ללוחית רישוי אח

AT49HY11- ש' 11-15מכסה תא מטען i35 חליפי2,692.80כןיונדאי אלנטרה

AT50RE13 - חליפי280.05כןרנו קפצ'ור ש'  13-22תושבת לוחית רישוי אחורית

V565827025C(AMBITION) 17-20 מקורי7,505.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת תא מטען

737002W020(ח) מקורי7,670.00כןיונדאי סנטה פה ש' 12-15דלת תא מטען -12

מקורי978.75לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18גומי לדלת מטען  -678814206013

מקורי342.71כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18ציר דלת תא מטען י מין = שמאל - 688104207016

909004CE0A15 - טרייל ש' 15-23ריפוד דלת תא מטען X מקורי1,311.94לאניסאן

7680147110A016-18 מקורי4,745.88לאטויוטה פריוס ש' 16-20פס קישוט לתא מטען

V8P4827023H(ח) ש' 09-11דלת תא מטען -09 A3 מקורי2,041.00כןאודי



מקורי188.77כןאיסוזו די. מקס ש' 12-20ציר ימין לדלת תא מטען - 898180462112

מקורי12,662.61כןאופל מוקה ש' - 21דלת תא מטען - 983749988021

V7E0827025AK15 - דלת תא מטען

פולקסווגן טרנספורטר T6 ש 

מקורי15,780.00כן15-22

GBFN5695119 - מקורי202.33לאמאזדה 6  ש' - 19גומי אטימה לדלת תא מטען

מקורי3,872.46כןפורד קוגה ש' 13-18פס קישוט למטען - 13 (ח)2179754

90450JD01B(ח) מקורי136.21כןניסאן קשקאי ש' 08-14בולם דלת תא מטען-08 5מקומות

מקורי9,356.79לאפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20דלת תא מטען - 242230420

KE6004C017(אביזר חברה) טרייל ש' 15-23סט פסי קישוט ניקל - 18 X מקורי2,257.38לאניסאן

מקורי1,188.92כןפורד פוקוס 4D/5/SW ש' - 20גומי למכסה מטען - 234404920

מקורי2,394.00לאטויוטה אוונסיס 15-18מכסה תא מטען -644010517015

87370E620015-מקורי2,801.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17כיסוי מכסה תא מטען

69350B1012(ח) מקורי632.7כןדייהטסו סיריון ש' 06-11מנעול דלת מטען 06-11

23800994D 20 - 4 ש' - 20מכסה תא מטעןD/5/SW מקורי11,291.69כןפורד פוקוס

23009424D 20 - 4 ש' - 20גומי למכסה מטעןD/5/SW מקורי840.17כןפורד פוקוס

643300D750C014 - מקורי2,504.10לאטויוטה יאריס ש' 14-19מדף אחורי

מקורי2,790.00לאפיאט 500X ש' 15-18קישוט ניקל לדלת תא מטען + ידית -73563539315

A118750060019 - קלאס ש' 13-22מכסה תא מטען CLA מקורי24,221.98לאמרצדס

9033100Q0C20 - מקורי690.79לאניסאן ג'וק - 20מנעול מכסה תא מטען

5933A01320 - מקורי1,268.00לאמיצובישי טרייטון - 20פס קישוט למטען

90602JD00B

מתג לפתיחת דלת מטען חשמלי  

מקורי745.74לאניסאן קשקאי ש' 08-14קשקאי 08

B61T52720(ח) 4/5ציר שמאל למכסה תא מטען - 17D 13-18 'מקורי416.31כןמאזדה 3 ש

60809FL0109PV 18 - ש' - 18דלת תא מטען XV מקורי10,848.00לאסובארו

76812F490117 - פס קישוט עליון למטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי737.23כן22

797701J00017 - ציר דלת תא מטען

 5D/X 17-21 קאיה פיקנטו

LINEמקורי75.7לא

60809XC02A9P20 - מקורי6,847.00לאסובארו איבולטיס - 20דלת תא מטען

63032AL00020 - מקורי2,178.00לאסובארו איבולטיס - 20מנעול מכסה תא מטען

HC3Z1540602AA17 - ש' 17-21פס קישוט עליון פנימי למטען F -350 מקורי363.8לאפורד

846316CA0A20 - מקורי276.31לאניסאן סנטרה ש' - 20מנעול מכסה תא מטען

81230J900018 - מקורי813לאיונדאי קונה ש' - 18מנעול מכסה תא מטען

מקורי16,395.72כןטויוטה RAV-4 ש' 13-18דלת תא מטען - 670054258016

2446970V 14 - מקורי17,083.52לאפורד טרנזיט ש' 14-21דלת תא מטען שמאל

5815A11821 - מקורי1,775.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' - 21גומי למכסה מטען

85770J9000TRY18 - מקורי263לאיונדאי קונה ש' - 18כיסוי סטרייקר לתא מטען

K01003WFAAV 14 - מקורי3,728.31לאניסאן נוט ש' 14-17דלת תא מטען

מקורי1,049.87לאטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18גומי לדלת תא מטען -678814703013

מקורי565.2כןשברולט סוניק ש' 4/5D 11-17כיסוי נוי דלת תא  מטען -11 (ח)95084460

794205491R15 - מקורי372.08כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מדף אחורי

1848164SW 11-בולם דלת תא מטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי486.51לא

692003D061(ח) מקורי4,371.84כןיונדאי סונטה ש' 02-05מכסה מטען 02-05

73700J780020 - מקורי6,165.50כןקאיה אקס סיד - 20דלת תא מטען



מקורי11,772.11לאאופל קורסה ש' - 20דלת תא מטען - 983747368020

מקורי7,522.20כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 98-05דלת תא מטען 98-05 (ח)6910052832

מקורי1,609.89כןטויוטה קורולה רנקס 5D 03-04דלת תא מטען 03-07 (ח)6700502060

81230H840018 - מקורי377.6לאקאיה סטוניק - 18מנעול מכסה תא מטען

מקורי3,100.00כןטויוטה פריוס פלוס ש' 13-18דלת תא מטען 670054747013-14

87321C800015 - גומי למכסה מטעןi20 15-20 מקורי251כןיונדאי

81230H80005D 17 - 5מנעול מכסה תא מטעןD/4D 17-22 'מקורי302כןקאיה ריו ש

670050D54017 - מקורי2,258.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת תא מטען

7403A14310- 4תפס לקישוט גגD 08-15 'מקורי37לאמיצובישי לנסר ש

81260A500012 - לחצן פתיחת דלת מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי181לא/סטישין

מקורי3,781.00כןטויוטה RAV-4 ש' 07-09דלת תא מטען 07-08 (ח)6700542372

7680142230B013 - ש' 13-18פס קישוט אמצעי למטען RAV-4 מקורי1,056.58כןטויוטה

670050D590V 17 - מקורי2,554.00כןטויוטה יאריס ש' 14-19דלת תא מטען

מקורי83.37כןטויוטה קורולה ש' 13-18סטרייקר מכסה תא מטען - 646210201013

A247740840020- ש' 20-דלת תא מטען GLA H247 מקורי18,515.71לאמרצדס

6910068L0011- מקורי2,307.80לאסוזוקי סוויפט ש' 11-16דלת תא מטען

V2GM827025A20 - מקורי8,846.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20דלת תא מטען

87311Q510020 - מקורי1,336.70לאקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט למטען

5808A12917 - ש' 17-19מנעול מכסה תא מטען ASX מקורי1,694.00כןמיצובישי

72800P2220(סמל ישן) מקורי10,379.20כןקאיה סורנטו ש' - 21דלת תא מטען - 21

7237A145XA15- מקורי3,735.00לאמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20מדף אחורי

6477102350C013 - מקורי1,409.39כןטויוטה קורולה ש' 13-18כיסוי בתא מטען לגלגל ספייר

76892F401017 - ספוילר לתא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי2,676.20לא22

81781G200016 - מקורי703לאיונדאי איוניק ש' 16-20בולם מכסה תא מטען ימין

81230C150018 - מקורי498לאיונדאי סונטה ש' 18-19מנעול מכסה תא מטען

68810F401017 - ציר דלת תא מטען

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי245.75כן22

5927A04414 - מקורי51כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22סטריקר למנעול מכסה מטען

V2GM82757804120 - מקורי1,707.00כןפולקסווגן טי קרוס - 20פס קישוט למטען

861798060ELP21 - ש' - 21דלת תא מטען U5 מקורי9,951.04לאאיוויז

68362566AD20 - מקורי13,158.00לאדודג' ראם - 20דלת תא מטען

BNYV5261XD04-08 4מכסה תא מטעןD 04-09 'מקורי1,029.86לאמאזדה 3 ש

6401136202(EX) 21- מקורי6,243.20לאסאנגיונג רקסטון - 18דלת תא מטען

87311Q5400(סמל חדש) מקורי1,604.00כןקאיה סלטוס ש' - 20פס קישוט למטען - 20

81780J900018 - מקורי397כןיונדאי קונה ש' - 18בולם דלת תא מטען ימין

81780D700115 - מקורי252לאיונדאי טוסון ש' 15-20בולם ימין לדלת תא מטען

63111026705D 19 - 5קליפת גגD/SW 19 - 'מקורי5,833.27לאטויוטה קורולה ש

908529179R15 - מקורי585.2כןדאצ'יה דוקר ש' 15-18פס קישוט לדלת מטען ימין

812602P50013 - מקורי360.9לאקאיה סורנטו ש' 13-15ידית פתיחת דלת תא מטען

מקורי3,470.27לארנו קליאו  5D 11-13דלת תא מטען -775147802011

691500H02015 - מקורי2,099.24כןטויוטה אייגו ש' 15-21מנעול מכסה תא מטען

81780D700015 - מקורי740לאיונדאי טוסון ש' 15-20בולם דלת תא מטען ימין

מקורי145.6לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18תפס פס קישוט למטען - 768284201016

V80A827025DSTL17-20 ש' 17-22דלת תא מטען Q5 מקורי8,966.00לאאודי

657900K01020 - מקורי434.42כןטויוטה היילקס ש' 15-21מנעול שמאל לדלת תא מטען

8701CS(ח) מקורי4,530.26כןפיג'ו 207 ש' 08-12דלת תא מטען 08-09

87311J900021 - מקורי529כןיונדאי קונה ש' - 18פס קישוט למטען



מנעול מכסה תא מטען - 691106023314

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי691.71לא21

V2G6827505B9B919 - ש' - 19מנעול מכסה תא מטען A1 מקורי238לאאודי

מקורי687.79כןפורד פוקוס ש' 08-11גומי קדר דלת תא מטען -4D 08 (ח)1370233

90450EY10Aמקורי136.21לאניסאן קשקאי ש' 14-20בולם דלת תא מטען-08 7מקומות

V5JJ827023FCW 13-15 מקורי7,714.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18דלת תא מטען

76801K0010(רגיל) מקורי3,596.55כןטויוטה יאריס ש' - 20פס קישוט למטען - 20

670050E54021 - מקורי18,554.00כןטויוטה היילנדר - 21דלת תא מטען

V81A82750619 - ש' - 19מנעול מכסה תא מטען Q3 מקורי516לאאודי

V8Y582702520 - 4/5מכסה תא מטעןD 20 - 'ש A3 מקורי9,133.00לאאודי

90502EY10Aמקורי860.13לאניסאן קשקאי ש' 08-14מנעול דלת תא מטען -08 7מקומות

V6V9827023C(ח) SW 15- מקורי5,461.00כןסקודה פביה ש' 15-21דלת תא מטען

7680112820A008-09 מקורי475.5כןטויוטה קורולה ש' 08-10פס קישוט למטען

670050H03022 - ש' - 22דלת תא מטען X מקורי5,860.00כןטויוטה אייגו

1801898CW -11 פס קישוט עליון לדלת מטען

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,103.10כן

V3T5827933EGRU13- מקורי1,674.00לאסקודה סופרב ש' 13-15ספויילר מכסה תא מטען

מקורי635.2לאשברולט טראקס ש' 17-18גומי למכסה מטען - 9455318917

74890TB9G00ZE(סטיישן) -מקורי3,200.66לאהונדה סיוויק טורר ש' 14-17כיסוי דלת תא מטען 14

V3V5827023D15-19 מקורי7,950.00לאסקודה סופרב ש' 15-22מכסה תא מטען

מקורי5,915.00לאלקסוס IS300 ש' - 21מכסה תא מטען - 644015329121

57532FG00008-11 ש' 08-13גומי קדר מכסה תא מטען B3 מקורי606לאסובארו

מקורי755.3כןשברולט קרוז 08-20מנעול מכסה תא מטען -08 (ח)13501988

84075221V 16 - מקורי8,834.64לאשברולט מאליבו ש' 16-19מכסה תא מטען

מקורי829.39כןפיג'ו 3008 17-21פס קישוט למטען - 161741108017

95931780

פנס אור בלם על דלת תא מטען -13 

CW08-20 מקורי316.13לאשברולט קרוז

מקורי1,833.12כןשברולט קרוז 08-20פס קישוט למטען -13 (ח)95089426

מקורי966.45כןשברולט קרוז 08-20פנס אור בלימה -12 (ח)95918867

מקורי9,622.85לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20דלת תא מטען - 4274073020

8341A15614 - מקורי1,209.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22פס קישוט למטען

V575827933DGRU16 - מקורי3,529.00לאסיאט אטקה ש' 16-21ספוילר עליון לתא מטען

V4K582702518- ש' 18-22מכסה תא מטען A6 מקורי9,523.00לאאודי

98110438XK17 - מקורי521.94כןפיג'ו 3008 17-21קישוט דלת תא מטען ימין

812301W21012- 5מנעול דלת תא מטעןD 12-16 'מקורי290.5לאקאיה ריו ש

DNY65261XA4D 10-12 4מכסה תא מטעןD 10-14 'מקורי1,678.67לאמאזדה 2 ש

V5N0827025G(ח) מקורי4,457.00כןפולקסווגן טיגואן ש' 08-10דלת תא מטען 08-11

737002L011(ח) 5דלת תא מטען 07-09D 07-12 'ש i30 מקורי4,010.00כןיונדאי

928501W000HCS12- 5פנס אור פנימיD 12-16 'מקורי117.4כןקאיה ריו ש

מקורי171.82כןפג'ו 308 ש' 14-20כיסוי לפס קישוט למטען -14 (ח)1610563780

V5H6827025D21 - מקורי4,635.00כןפולקסווגן גולף ש' - 21דלת תא מטען

908104EU0H14-16 מקורי1,121.69כןניסאן קשקאי ש' 14-20פס קישוט למטען

V3V0827505C15-17 מקורי441כןסקודה סופרב ש' 15-22מנעול מכסה תא מטען

מקורי17,864.58לאוולוו XC-60 ש' 18-21דלת תא מטען - 3142045318

74895T1GE10ZD16- ש' 13-18כיסוי לדלת תא מטען CR-V מקורי3,049.58לאהונדה

737001J06009-11 (ללא חור למנעול) דלת מטעןi20 09-12 מקורי1,996.00לאיונדאי

V8R0827505A17 - מקורי445כןסקודה ראפיד ש' 13-18מנעול מכסה תא מטען

BHY15682XA09- 4/5מנעול מכסה תא מטעןD 09-13 'מקורי447.8לאמאזדה 3 ש

V3V5827705C15 - מקורי278לאסקודה סופרב ש' 15-22גומי דלת תא מטען

60809AJ0109P10- ש' 09-14דלת תא מטען B4 מקורי5,132.00לאסובארו

792831M01009-מקורי159.1לאקאיה פורטה 09-12בולם ימין מכסה תא מטען

60809FJ0019P12- ש' 12-17דלת תא מטען XV מקורי9,049.00לאסובארו



3582063J00(ח) קרוסאובר 13-16פנס אור בלימה דלת תא מטען -13 SX4 מקורי341.6כןסוזוקי

8200076256

כפתור פתיחה חיצוני למכסה תא מטען -

094D 09-15 'מקורי285.62כןרנו פלואנס ש

60809SG0109P13- מקורי11,600.00לאסובארו פורסטר 13-18דלת תא מטען

B00112948014 - (שמשה) ש' 14-18דלת תא מטען C-1 מקורי3,459.27לאסיטרואן

8334A06508- 4פנס בלימה במכסה תא מטעןD 08-15 'מקורי538לאמיצובישי לנסר ש

מקורי11,574.20כןפיג'ו 5008 17-21דלת תא מטען - 161926768021

901003145R15 - מקורי3,903.74לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21דלת תא מטען

68100TZAE01ZZ20 - מקורי6,993.30כןהונדה ג'אז ש' - 20דלת תא מטען

S6J3827705A9B9(ח) 3D 09- מקורי324כןסיאט איביזה  ש' 09-16גומי קדר דלת תא מטען

מקורי13,442.24לאסיטרואן ג'אמפי - 18דלת מטען שמאל - 18 (ח)9811895380

V3V5853098A20 - מקורי970כןסקודה סופרב ש' 15-22פס קישוט למטען

9101GE09 - מקורי369.86לאסיטרואן ברלינגו/פרטנר 09-18ידית דלת מטען שמאל

901003877R16 - מקורי5,050.24כןרנו זואי 16-20דלת תא מטען

848108317RV 18 - מקורי1,028.18כןרנו מגאן סטיישן - 18פס קישוט למטען

מקורי450.43כןסיטרואן ברלינגו - 19מנעול מרכזי מכסה תא מטען - 983209068019

V5E5827550Q13 - מקורי360לאסקודה אוקטביה 13-16בולם דלת תא מטען

מקורי11,572.00לאאלפא רומאו ג'וליה 17-22מכסה תא מטען 50547151-17

מקורי479.52לאאיסוזו די. מקס ש' 12-20ידית דלת תא מטען כסוף - 897416523317

מקורי8,181.82כןאופל קורסה ש' 11-15דלת תא מטען -11 (3 דלתות) (ח)93191543

74900TGGA01ZE1.0L -17 5ספוילר עליון לדלת תא מטעןD 17-22 'מקורי3,520.05כןהונדה סיווק ש

     V5C6827025E15- מקורי4,020.00לאפולקסווגן ג'טה ש' 15-18מכסה תא מטען

9001A10L7D

דלת תא מטען עם חיישן פתיחה (דגם 

מקורי10,006.33לאניסאן X טרייל ש' 15-23מפואר) -15

901521012R17 - 4 ש' 17-23פס קישוט למטעןD מקורי2,569.82כןרנו גרנד קופה

6910084M2000016 - מקורי3,208.20כןסוזוקי סלריו 16-18מכסה תא מטען ללא חור לצילינדר

692002T01012- מקורי3,528.10לאקאיה אופטימה ש' 12-15מכסה תא מטען

9001A6FP0A18 - טרייל ש' 15-23דלת תא מטען X מקורי15,539.51כןניסאן

6910052R0000017 - מקורי3,133.60כןסוזוקי סוויפט ש' 17-21דלת תא מטען

797100Z000(ח) 5 ש -13D/SW 5/סטיישן ש' 13-18ציר דלת תא מטעןD מקורי244.65כןקאיה סיד

DAY36202X5D 15- 4דלת תא מטעןD/5D 15-21 'מקורי2,304.43כןמאזדה 2 ש

V5E6827023A20 - מקורי10,642.00לאסקודה אוקטביה ש' - 20מכסה תא מטען

מקורי7,972.07לאאופל אסטרה ברלינה ש' 13-18מכסה תא מטען -1335569313

C51350810F8510- מקורי766.09לאמאזדה 5 ש' 10-18פס קישוט למטען

מקורי50.67כןרנו מגאן ש' 4/5D 04-09תפס גלגל ספייר בתא מטען - 820031779203

מקורי1,138.00כןטויוטה קורולה ש' 13-18מנעול מכסה תא מטען -646000207113

5801B67315- מקורי8,909.00כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20דלת תא מטען

5802A506(ח) מקורי500כןמיצובישי אאוטלנדר ש' 15-20בולם דלת תא מטען ימין -15

KB7W51960B5117 - ש' 17-22ספוילר עליון לדלת תא מטען CX-5 מקורי1,679.72לאמאזדה

מקורי1,435.94לאפיג'ו 5008 17-21פס קישוט למטען - 161926778017

815700D15214- מקורי564.4לאטויוטה יאריס ש' 14-19פנס בלימה בדלת תא מטען

73700A6200(ח) CW 12- דלת תא מטען

 5D 12-17 'ש i30 יונדאי

מקורי3,388.00כן/סטישין

873712E500(ח) מקורי379.05לאיונדאי טוסון ש' 05-10תושבת לוחית רישוי אחורית 05-10

מקורי325.97כןדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21מנעול עליון לדלת תא מטען - 770083854615

מקורי23,233.71לאמרצדס V-CLASS ש' 15-18דלת תא מטען - 447740390015

BHY25261XB17 - 4/5מכסה תא מטעןD 13-18 'מקורי2,601.77כןמאזדה 3 ש



V565827023E21 - מקורי6,450.00לאסקודה קודיאק ש' 17-22דלת תא מטען

81780B901014- ש' 14-19בולם דלת מטען ימין i10 מקורי434כןיונדאי

6700560F9014-17 דלת תא מטען

טויוטה לנד קרוזר פרדו ש' 14-

מקורי12,468.00לא21

AW8HO06-10 4משולש קד' לגלגל ימיןD 06-12 'חליפי1,040.42כןהונדה סיווק ש

חישוק לגלגל (גנט) - 13 "19"9965087590

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי2,798.47כן18

DG8G34300A15 - '4משולש למתלה קד' תחתון ימD/5D 15-21 'מקורי659.29לאמאזדה 2 ש

מקורי230.2לארנו קנגו 09-18צלחת נוי לגלגל-820045511509

צלחת נוי לגלגל -10 (ח)4260202330

טויטה אוריס ש' + היברידי 10-

מקורי218.6כן12

4520162R0000017 - 'מקורי1,063.60כןסוזוקי איגניס ש' 17-21משולש למתלה קד' ימ

V6F0601147A1ZX"15" 17 - מקורי195כןסיאט איביזה  ש' 17-22צלחת נוי לגלגל

426020H100"14" 15 - מקורי365.04לאטויוטה אייגו ש' 15-21צלחת נוי לגלגל

מקורי605כןטויוטה קורולה ש' - 4D 19משולש למתלה קד' ימ' - 480680241019

4321064R5027N"16" 17 - (גנט) קרוסאובר 17-21חישוק לגלגל SX4 מקורי3,199.70כןסוזוקי

V8Y0601025E4D 20 - (גנט) 4/5חישוק לגלגלD 20 - 'ש A3 מקורי4,296.00לאאודי

V6F0601025C8Z8V 17 - (גנט) מקורי2,998.00לאסיאט איביזה  ש' 17-22חישוק לגלגל

52910K220020 - (גנט) מקורי4,079.00כןיונדאי וניו - 20חישוק לגלגל

G46C34300J17 - 'משולש למתלה קד' ימ

מאזדה 6  ש' 4D /סטישין 13-

מקורי541.75לא18

52910K7100(PRIME) "15 20 - (גנט) ש' - 20חישוק לגלגל i10 מקורי4,352.00כןיונדאי

52910A605013-15 (גנט) 5/סטיישן ש' 13-18חישוק לגלגלD מקורי976.3לאקאיה סיד

403003689R15 - מקורי901.72לאדאצ'יה סנדרו סטפווי ש' 15-21חישוק לגלגל (גנט) ברזל שחור

מקורי3,522.52לאמאזדה 6  ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 19 "19"9965487590

מקורי5,928.71כןטויוטה RAV-4 ש' - 19חישוק לגלגל (גנט) - 426114283019

4.26E+96"16" 13 - (גנט) מקורי3,541.36כןטויוטה קורולה ש' 13-18חישוק לגלגל

V2Q0601027A03CV 17 - (גנט) מקורי755לאסיאט איביזה  ש' 17-22חישוק לגלגל

54501S1AA021 - 'מקורי1,166.00כןיונדאי סנטה פה ש' - 21משולש למתלה קד' ימ

48069K002020 - 'מקורי1,391.69לאטויוטה יאריס ש' - 20משולש למתלה קד' שמ

54501Q000021 - 'משולש למתלה קד' ימi20 - 21 מקורי1,146.00לאיונדאי

54500F100016 - 'מקורי1,241.20כןקאיה ספורטג' ש' 16-21משולש למתלה קד' שמ

4250D78918 - (גנט) חישוק לגלגל

מיצובישי אקליפס קרוס ש' 18-

מקורי3,137.00כן21

52910A8610מקורי4,361.90כןקאיה אופטימה ש' 16-20חישוק לגלגל (גנט) - 20 היברידי

KD3534300SV 12 - 'ש' 12-16משולש למתלה קד' ימ CX-5 מקורי766.3לאמאזדה

42611YYA60V 20 - (גנט) מקורי7,529.46כןטויוטה יאריס ש' - 20חישוק לגלגל

52910J7200CW 19 - (גנט) 5/סטיישן ש' - 19חישוק לגלגלD מקורי3,874.50לאקאיה סיד

B60S34300GV 13 - '4/5משולש למתלה קד' ימD 13-18 'מקורי607.29לאמאזדה 3 ש

4250F90420 - (גנט) מקורי2,422.00כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22חישוק לגלגל

5416R710- פיקסו ש' 10-18צלחת נוי לגלגל C-3 מקורי363.13לאסיטרואן

44733SMGG1106 - 5/3צלחת נוי לגלגלD 06-12 'מקורי581.71לאהונדה סיוויק ש

5401W7(ח) מקורי793.72כןפיג'ו 508 ש' 11-18חישוק לגלגל (גנט) -11

מקורי6,119.18לאטויוטה קורולה קרוס ש' - 22חישוק לגלגל (גנט) - 426111655022

52910H9100"18" 17 - (גנט) 5חישוק לגלגלD/4D 17-22 'מקורי906.5לאקאיה ריו ש

529101Y450V 13 - (גנט) 3חישוק לגלגלD 13-16 מקורי1,720.30לאקאיה פיקנטו

52910R230022 - (גנט) מקורי7,145.50לאקאיה ספורטג' ש' 22-23חישוק לגלגל

8983894311(  LSE) 21 - 'מקורי3,216.52לאאיסוזו די. מקס ש' - 21משולש למתלה קד' ימ

545049968R17 - '5משולש למתלה קד' ימD 13-19  מקורי1,034.14לארנו קליאו

V5JA6010258Z8(ח) מקורי1,705.00כןסקודה ראפיד ש' 13-18חישוק לגלגל (גנט) 15 מגנזיום -13



5416L908- מקורי348.5לאפג'ו 308 08-13צלחת נוי לגלגל

V7L6601149RVC(ח) מקורי137לאפולקסווגן טוארג ש' 04-09צלחת נוי לגלגל (כאפה) -04

מקורי5,619.12לאאלפא רומאו ג'ולייטה 16-18חישוק לגלגל (גנט) - 5056599616

5XK991STAB17 - (גנט) מקורי9,831.00לאקרייזלר גרנד צ'ירוקי ש' 14-22חישוק לגלגל

V5FA601025A8Z820 - (גנט) מקורי3,184.00כןסיאט לאון ש' - 20חישוק לגלגל

4321054J40ZBP(ח) מקורי1,601.30כןסוזוקי גרנד ויטרה ש' 06-15חישוק לגלגל (גנט) 06-08

V5JA601025C8Z813 - "17" (גנט) מקורי3,080.00לאסקודה ראפיד ש' 13-18חישוק לגלגל

529102V05011- מקורי2,394.00כןיונדאי ולוסטר ש' 11-16חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום

545001W000(ח) 4משולש קד' שמ' -12D 12-16 'מקורי672.2כןקאיה ריו ש

מקורי4,842.43לאשברולט טראוורס 17-23חישוק לגלגל (גנט) - 17 20"84640409

545011Y10011-14 '5משולש קד' ימD 11-16 מקורי351.2לאקאיה פיקנטו

מקורי844.86לאטויוטה קורולה ש' 13-18משולש קד' ימ' -480680213013

מקורי3,532.08לאשברולט מאליבו ש' 16-19חישוק לגלגל (גנט) " 16" - 2296971916

מקורי2,480.90לאשברולט טראקס ש' 17-18חישוק לגלגל (גנט) - 9507380217

V6R0601147CWPUR-15  -10-12 5צלחת נוי לגלגלD 10-17 'מקורי271לאפולקסווגן פולו ש

מקורי392לאפיאט פנדה ש' 12-18צלחת נוי לגלגל - 73555384812

28111AL020(ח) מקורי6,126.00כןסובארו אאוטבק ש' 15-20חישוק לגלגל (גנט) -15

4325061M0027N13- קרוסאובר 13-16צלחת נוי לגלגל SX4 מקורי281.9לאסוזוקי

מקורי940.68לאסיטרואן ג'אמפי - 18חישוק לגלגל (גנט) - 18 שחור9806106780

מקורי5,332.77לאשברולט טריילבלייזר ש' - 20חישוק לגלגל (גנט) - 6000651720

חישוק לגלגל (גנט)1873929

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי1,810.02כן

V5E0601025BG8Z8V 17 - (גנט) מקורי2,725.00כןסקודה אוקטביה ש' 17-19חישוק לגלגל

40315JD00008 - מקורי313.84לאניסאן קשקאי ש' 08-14צלחת נוי לגלגל

V5G0601171XQI15- מקורי127כןפולקסווגן פאסט ש' 15-23כאפה לגלגל

545056560R17 - '4 ש' 17-23משולש למתלה קד' שמD מקורי840.33כןרנו גרנד קופה

תפוח הגהשמאל -11 (ח)1826505

פורד פוקוס ש' 11-15 

5/4D/CWמקורי270.38כן

517152S000(ח) מקורי922כןקאיה ספורטג' ש' 13-15משולש למתלה קד' שמ' -13

403005049R17 - "17" (גנט) 4 ש' 17-23חישוק לגלגלD מקורי1,315.60כןרנו גרנד קופה

D0C00HV05A"19" 17 - (גנט) מקורי5,013.95לאניסאן קשקאי ש' 14-20חישוק לגלגל

545014CA0A15 - 'טרייל ש' 15-23משולש למתלה קד' שמ X מקורי896.78לאניסאן

44732S5TA0015- מקורי194.7לאהונדה ג'אז ש' 15-19כאפה לגנט

98281860XY20 - (גנט) מקורי2,761.62כןפיג'ו 2008 - 20חישוק לגלגל

403003525R13-16 (גנט) 5חישוק לגלגלD 13-19  מקורי866.76כןרנו קליאו

98153116VT19 - מקורי684.06כןסיטרואן ברלינגו - 19חישוק לגלגל (גנט)  כסוף ברזל

V3Q0407151E18 - 'מקורי1,133.00כןסקודה קארוק 18-21משולש למתלה קד' שמ

4252A04408- 4צלחת נוי לגלגלD 08-15 'מקורי278לאמיצובישי לנסר ש

D0C00HV02CV 17 - (גנט) מקורי5,013.95לאניסאן קשקאי ש' 14-20חישוק לגלגל

545042021R17 - '4 ש' 17-23משולש למתלה קד' ימD מקורי557.39לארנו גרנד קופה

52910C8100(ח) חישוק לגלגל (גנט) 15-18i20 15-20 מקורי1,994.00לאיונדאי

52905E621015-(גנט) מקורי3,872.00לאיונדאי סונטה ש' 15-17חישוק לגלגל

529603S12015- מקורי180כןיונדאי סונטה ש' 15-17כאפה לגלגל

52910B990014- ש' 14-19גלגל ספייר i10 מקורי688כןיונדאי

מקורי2,627.58לאפורד פומה ש' - 21חישוק לגלגל (גנט) - 21 "17"2393240

D03006UA4J

חישוק לגלגל (גנט) - 21 "18" 

(ACENTA TECH)21 - 'מקורי3,521.92כןניסאן קשקאי ש

מקורי817לאטויוטה RAV-4 ש' 13-18משולש למתלה קד' ימ' -480684206013

52960B425014- ש' 14-19כאפה לגלגל i10 מקורי124לאיונדאי

22162654D 20 - '4 ש' - 20משולש למתלה קד' ימD/5/SW מקורי744.7לאפורד פוקוס



403150026R09-11 4צלחת נוי לגלגלD 09-15 'מקורי197.69כןרנו פלואנס ש

B1Z0601147EMHB"15 מקורי161לאסקודה אוקטביה 09-13צלחת נוי לגלגל

54501B900014 - 'ש' 14-19משולש קד' ימ i10 מקורי900לאיונדאי

426110KN5015- (גנט) מקורי4,392.36לאטויוטה היילקס ש' 15-21חישוק לגלגל

54500B900014- 'ש' 14-19משולש קד' שמ i10 מקורי900כןיונדאי

V5E3601025C

חישוק לגלגל (גנט) - 20 "17" 

(DYNEMIC)20 - 'מקורי2,487.00כןסקודה אוקטביה ש

403000141R(ח) 4חישוק לגלגל (גנט) -09D 09-15 'מקורי847.83כןרנו פלואנס ש

V5JA601025AFFL820 - (גנט) מקורי2,933.00לאסקודה פביה ש' 15-21חישוק לגלגל

DF713717007- "15 5צלחת נוי לגלגלD 07-14 'מקורי163.03לאמאזדה 2 ש

GS1D3717008-09 מקורי168.07לאמאזדה 6  ש' 08-13צלחת נוי לגלגל

42611F403017 - "17" (גנט) חישוק לגלגל

טויוטה C-HR היברידי ש' 17-

מקורי6,903.69כן22

9965R9605009- (גנט) 4/5חישוק לגלגל "15D 09-13 'מקורי568.36כןמאזדה 3 ש

מקורי1,494.35כןמאזדה 2 ש' 4D/5D 15-21חישוק לגלגל (גנט) מגנזיום 15-19 (ח)9965395550

מקורי960.03לאמאזדה 2 ש' 4D/5D 15-21חישוק לגלגל (גנט) לא מגנזיום 996540555015-19

13259234R-15 (גנט) מקורי662.61לאשברולט קרוז 08-20חישוק לגלגל

מקורי292.22כןאופל אסטרה ש' 16-19צלחת נוי לגלגל - 1340977516

V6F0601025G8Z817 - (גנט) מקורי3,523.00כןסיאט איביזה  ש' 17-22חישוק לגלגל

37150A7100(ח) מקורי286.4כןקאיה פורטה 13-18תושבת מצבר -13

281901R00011- ש' 11-18בית פילטר אויר תחתון i25 מקורי870כןיונדאי אקסנט

25380G200016 - מקורי2,806.00כןיונדאי איוניק ש' 16-20מאוורר מנוע

1255A370(ח) מדיד שמן מנוע -13

מיצובישי ספייס סטאר ש' 13-

מקורי160.16כן16

V04E115611AC18-19 מקורי94לאסקודה סופרב ש' 15-22מדיד שמן מנוע

מקורי622.65לאשברולט ספארק 11-15מיכל אויר בדופן שמ' -9698703311

5220F361(ח) מקורי220.42כןמיצובישי אטראז' ש' 14-22תושבת מצבר -14

281121H050(ח) (סטישין)09-12בית מסנן אויר -09 CW i30 מקורי175כןיונדאי

מקורי179כןקאיה פיקנטו 5D 11-16מדיד שמן מנוע 11-14 (ח)2661103320


