قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -سواری مزدا 3و مزدا2
ردیف

شرح کاال

1

فيلتر روغن

2

فيلتر داخل اتاق

3

فيلتر هوا

4

شمع موتور

5

تيغه برف پاکن چپ

6

تيغه برف پاکن راست

7

تيغه برف پاک کن عقب

8

روغن گيربکس اتوماتيک )M-5(ATF

9

ضد يخ  18ليتري FL22

10

روغن ترمز

11

صافي روغن گيربکس

12

روغن موتور 10W40 API SNسنتتيک چهار ليتري

اجرت تعویض

نحوه مشاهده قیمت های مصوب
https://b2n.ir/894166

رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -سواری مزدا 3و مزدا2
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
624964MAW

ترموستات با درپوش

4,285,456

3,428,365

627989MAW

ترموستات

1,357,672

1,086,138

626656MAW

کاتاليست کانورتور

80,401,478

64,321,182

626374MAW

مانيفولد اگزوز

130,080,478

104,064,382

626346MAW

شيلنگ پايين رادياتور

2,892,592

2,314,074

626347MAW

شيلنگ رادياتور بخاري پايين

7,693,699

6,154,959

MY 611866MAW

شلنگ باالي رادياتور

3,564,369

2,851,495

MY 611865MAW

شلنگ پايين رادياتور

4,819,954

3,855,963

626344MAW

کنيستر

5,869,335

4,695,468

به عهده مشتری

قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -وانت کاپرا
ردیف

شرح کاال

1

فيلتر روغن

2

صافي بنزين

3

فيلتر هوا

4

شمع موتور

5

بازوي برف پاکن کامل با تيغه

6

تيغه برف پاک کن جلو چپ

7

تيغه برف پاک کن جلو راست

8

روغن ترمز

9

واسکازين يک ليتري ديفرانسيل GL5

10

واسکازين يک ليتري گيربکس GL4

نحوه مشاهده قیمت های مصوب

اجرت تعویض

https ://b2n.ir/894166
رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -وانت کاپرا
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
MY 615689Z X W

ترموستات  82درجه

1,453,325

1,162,660

MY 615789Z X W

کاتاليست ()EUR IV

38,151,280

30,521,024

MY 615790Z X W

کاتاليست ()EURE III

29,037,044

23,229,635

630878Z X W

شير آب گرم بخاري

1,222,150

977,720

630506Z X W

شيلنگ باالي رادياتور

627,208

501,766

630507Z X W

شيلنگ پايين رادياتور

1,026,340

821,072

630506Z X W

شيلنگ باالي رادياتور

627,208

501,766

631184Z X W

کنيستر بنزين (بخار گير)

3,200,869

2,560,695

MY 600690MS

منبع اگزوز عقب

10,755,000

8,604,000

MY 615787Z X W

لوله اگزوز جلو

47,140,401

37,712,321

MY 615788Z X W

لوله اگزوز جلويي ()EURO IV

89,118,967

71,295,174

به عهده مشتری

قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -وانت های کار
ردیف

شرح کاال

1

فيلتر روغن

2

فيلتر هوا

3

شمع موتور

4

صافي بنزين

5

مجموعه فيلتر سوخت

6

روغن موتور  4ليتري (مزدا يدک) SL 10 W40

7

مجموعه بازو وتيغه برف پاک کن

8

واسکازين يک ليتري ديفرانسيل GL5

9

واسکازين يک ليتري گيربکس GL4

10

روغن اتوماتيک فرمانATF-2

11

روغن ديفرانسيل 85w140

اجرت تعویض

نحوه مشاهده قیمت های مصوب
https://b2n.ir/894166

رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -وانت های کار
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
MY 602057DAW

ترموستات  82درجه

735,844

588,675

MY 603339S P K

ترموستات  78درجه

490,500

392,400

958047

لوله جلويي اگزوز با کاتاليست

27,006,600

21,605,280

MY 615236

لوله جلويي اگزوز با کاتاليست دو سنسور

38,700,000

30,960,000

MY 617817

شيلنگ برگشت بخاري DAE

292,500

234,000

852012

شيلنگ برگشت بخاري ()OHVG

220,500

176,400

852011

شيلنگ رفت بخاري وانت بهمن

445,500

356,400

852013

شيلنگ پايين رادياتور ()OHVG

850,500

680,400

852014

شيلنگ باالي رادياتور وانت بهمن

585,000

468,000

MY 617816

شيلنگ رفت بخاري DAE

310,500

248,400

688153MAW

ترموستات

1,848,485

1,478,788

MY 615075

کاتاليست اگزوز رينگ سيل دو سنسور

35,550,000

28,440,000

850005

شيلنگ پايين رادياتور مزدا

312,500

250,000

850004

شيلنگ باالي رادياتور مزدا

130,000

104,000

850031

شيلنگ رفت بخارى EGI

396,000

316,800

850030

شيلنگ برگشت بخاري مزدا

396,000

316,800

مخزن بخار بنزين (کنيستر)

11,067,889

8,854,311

950082

لوله رابط انتهايي اگزوز

1,421,400

1,137,120

850596

کنيستر

630,000

504,000

MY 614816MO

منبع اگزوز تک کابين انژکتوري

5,244,966

4,195,973

MY 614984MO

منبع اگزوز دوکابين انژکتوري

5,244,966

4,195,973

MY 615128MO

تيغه برف پاک کن

284,280

227,424

MY 610168MAW

به عهده مشتری

قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -خودرو هاوال H2
ردیف

شرح کاال

1

مجموعه شمع

2

فيلتر روغن

3

فيلتر هوا

4

فيلتر کابين

5

فيلتر سوخت

6

روغن موتور  5W40 API SNسنتتيک چهار ليتري

7

تيغه برف پاک کن جلو چپ

8

تيغه برف پاک کن جلو راست

9

روغن ترمز

اجرت تعویض

نحوه مشاهده قیمت های مصوب
https://b2n.ir/894166

رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -خودرو هاوال H2
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
647070HAW

کاتاليست قسمت جلو

137,059,742

109,647,794

647074HAW

کاتاليست قسمت عقب

41,055,667

32,844,534

647143HAW

کنيستر

4,746,682

3,797,346

647073HAW

منبع اصلي اگزوز

66,261,240

53,008,992

MY 648273HAW

مجموعه ترموستات

1,244,080

995,264

847001

تاير ()H2

به عهده مشتری

-

11,488,083

قيمت مصوب دولتي

قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -خودرو B50
ردیف

شرح کاال

1

فيلتر هوا

2

فيلتر سوخت

3

فيلتر داخل اتاق

4

مجموعه شمع

5

روغن موتور  5W40 API SNسنتتيک چهار ليتري

6

روغن گيربکس اتوماتيک فول سنتيک FAWيک ليتري

7

روغن ترمز

اجرت تعویض

نحوه مشاهده قیمت های مصوب
https://b2n.ir/894166

رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -خودرو B50
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
MY 600718C HA

ترموستات با درپوش

636175F AW

مبدل کاتاليست و منيفولد دود AT5 -

MY 611676F AW

منبع اگزوز عقب چپ

MY 611675F AW

منبع اگزوز عقب راست

24,968,500

کنيستر

2,403,832

634399

به عهده مشتری

5,737,471

4,589,977

108,287,545

86,630,036

24,641,706

19,713,365
19,974,800
1,923,066

قطعات مصرفی مشمول  %20تخفیف  -خودرو B30
ردیف

شرح کاال

1

فيلتر بنزين

2

فيلتر هوا

3

فيلتر روغن B30

4

روغن موتور  5W40 API SNسنتتيک چهار ليتري

5

شمع موتور

6

فيلتر هوا

7

فيلتر سيستم تهويه

8

روغن گيربکس اتوماتيک فول سنتيک FAWيک ليتري

9

روغن ترمز

اجرت تعویض

نحوه مشاهده قیمت های مصوب
https://b2n.ir/894166

رایگان

به عهده مشتری

قطعات غیر مصرفی مشمول  %20تخفیف -خودرو B30
کد کاال

شرح کاال

اجرت تعویض

قیمت مصرف کننده

قیمت مصرف کننده
پس از کسر تخفیف

بدون احتساب  %9مالیات ارزش افزوده (ریال)
643859C HA

درب منبع انبساط آب رادياتور

843049

شيلنگ خروجي رادياتور ()B30

843048

شيلنگ ورودي رادياتور ()B30

643634TG 10

منبع اگزوز

به عهده مشتری

488,654

390,923

646,417

517,134

554,346

443,477

22,262,820

17,810,256

