
 
 

 החזר הוצאות רכישה והתקנה של אבזרים ברכב פרטי -מחירון
 

 לאח "מחיר בש האביזר קוד
 מ"כולל מע

 77911 )ומעלית)שלט רחוק להפעלת דלת  19

 57296 מתגי הפעלה בראש 3+ כרית ראש  בכוונון חשמלי   29

 87563 סורק הילוכים חשמלי 30

 3,672 (מותאם אישית)מנגנון יד מלא  32

 222 צופר על מנגנון יד 86

 77723 איתותים על מנגנון יד 85

 11,424 מצבים למושב נהג 6בסיס חשמלי  39

 4,052 ריכוך הגה 44

 717161 הגה אופקי 45

 7077007 הגה חשמלי 46

 57039 שינוי זווית ההגה 23

 27993 ריכוך בלם 49

 87717 בלם חניה חשמלי 51

 17799 פונקציות 6לוח פיקוד  59

 97659 פונקציות 12לוח פיקוד  60

 12,947 פונקציות 11לוח פיקוד  61

 837068 פונקציות 30לוח פיקוד  58

 27152 העתקת מפסק מתנע ללוח פיקוד 52

 77863 מפסק מרפק 55

 27510 מצבר חרום ומערכת טעינה אוטומטית 51

 637 פין לכפפה עם תותב על גלגל ההגה 17

 7357582 חשמליויסטיק 'ג 12

 6,089 סטיק-וי'בלם חניה המותאם לג 78

 37323 סורק הילוכים ממוחשב 19

 667713 .מערכת האצה+ מנגנון חשמלי להפעלה ידנית של מערכת בלם  83

 57629 .האצה+ מצבר גיבוי למנגנון חשמלי להפעלה ידנית של מערכת בלם  84

 27731האצה לבין +מתאם בין מנגנון אלקטרוני להפעלה ידנית של מערכת בלם 85

                                                 
  כיוון שנקבע בכל מקרה , לא ניתן לקבוע מחיר מחירון לאבזר זה -( 301קוד )לגבי התאמת מושב בהתאמה אישית

בר על מושב הנהג ובתנאי שמדו -מהעלות בפועל 55%יש לשלם , במקרה שנקבע אבזר זה. לפי המוגבל בניידות והרכב
 .חדשולא על מושב , המקורי



 לאח "מחיר בש האביזר קוד
 מ"כולל מע

 בלם חניה אלקטרוני

 77911 מערכת פיקוד אלקטרוני לאיתות 31

 519 ידית אחיזה 33

 707222 מערכת פיקוד אלקטרוני למזגן 96

 87752 הפעלה חשמלית לסך שמש 91

 77281 העברת מצבר  93

 37972 התאמת עמדת נהיגה  99

 67799 עבודות חשמל עקב התאמת עמדת נהיגה  700

 108 (ברכב מסחרי)הגדלת זווית פתיחת דלת הנהג   706

 67665 מקימון 703

 87512 בלם להפעלה ביד 272

 27652 מושב נהג אורטופדי 805

 67602 תא מטען בהפעלה חשמלית/פתיחת דלת צד 317

 7,864 פונקציות 4פין על גלגל ההגה עם /תפוח 353

 5,556 מרימון 839

 87937 מערכת פירוק מהיר לגלגל ההגה 287

 2,750 כיוונים למושב נהג מקורי 2הזזה חשמלית  223

 6,600 כיוונים למושב נהג מקורי 4הזזה חשמלית  229

 87352 מהלך חשמלי לסיבוב מושב נשלף 265

 27661 מערכת אלקטרונית לעקיפת המתנע המקורי 252

 


