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Peugeot 307

Hämeen Autopurkaamo Oy
Juvelankatu 10
Tampere 33730
Puhelin: 03 - 3645600
Fax: 03 - 3645600

http://www.autopurkaamot.com

Tiedosto päivitetty 24.09.2017

Peugeot 307 vm.2003
Tunnistenro: 1.6 farm

Lisätieto:

Merkki ja malli: Peugeot 307
moottorivaurio

Vuosimalli: 2003
Moottori:
Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.
Mittarilukema: km
Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=19405

Varastonro Varaosa

Lisätieto

Hinta

841786

air-bag etu anturi / sensori oikea

9649474680

Kysy

841787

air-bag etu anturi / sensori vasen

9649474680

Kysy

841759

air-bag keskusyksikkö

9652712180 - autossa kaikki ok

Kysy

841696

ajovalo oikea

+ säätömoottori ok - 9641615680 - ajovalonpes...

Kysy

841697

ajovalo vasen

+ säätömoottori ok - maskin puoleinen kiinnik...

Kysy

841737

ajovalon pesimen sylinteri vasen

+ metkeltainen peitelevy

Kysy

841816

etupelti ala

jäähdyttäjän alla oleva pelti - kts kuva

Kysy

842349

hansikaskotelo kansi

musta

Kysy

841716

ilmanpuhdistin

+ letkut 1.6 - kts kuva

Kysy

841735

jäähdyttimen tuuletin sähkö

1.6 bensa - kts kuvat

Kysy

841715

konepellin lukkopelti/palkki

etukehikko - 1.6 - kts kuva7

Kysy

841667

konepelti

metkeltainen - maalipinta käypä -kts kuvat

Kysy

841711

lokasuoja etu vasen

metkeltainen - asiallinen osa

Kysy

841712

lokasuoja etu oikea

metkeltainen - kaaressa n 5 cm:n halkeama - m...

Kysy

841680

lokasuoja sisä

OIKEA ETU - sisäkaaresta pieni pala pois

Kysy

841647

lukkolaite

VASEN ETU - toiminnot ok - 6 nastaa pistokeos...

Kysy

841758

mittaristo täydellinen

1.6 bensa P9655476380 - lasin kiinnike hieman...

Kysy

841750

oikea etuovi

metkeltainen farkku - maalipinta käypä

Kysy

841671

ovilasi taka oikea

FARMARI - tummennettu

Kysy

841672

ovilasi taka vasen

Farmari - tummennettu

Kysy

841727

puskurin kiinnike rauta etu

hieman ruostetta

Kysy

841645

sivupeili sähkö oikea

6 johtoa pistokkeessa - metkeltainen auto - t...

Kysy

841812

takalasi

FARMARI - lasissa naarmua - metkeltaisessa lu...

Kysy

841677

takavalo oikea

FARMARI - Valeo merkkinen - virtapohja ok - l...

Kysy

841678

takavalo vasen

FARMARI _ - Valeo merkkinen - virtapohja ok -...

Kysy

841790

turvavyö etu oikea

Farmari 96346430XX

Kysy

841788

turvavyö etu vasen

Farmari 96346431XX

Kysy

841814

turvavyö taka keski

Farmari ´katossa´

Kysy

841802

turvavyö taka oikea

Farmari OIKEA TAKA -kts kuva

Kysy

841803

turvavyö taka oikea

Farmari OIKEA TAKA - tavaratilassa 7-paikk. -...

Kysy

841804

turvavyö taka vasen

Farmari VAS TAKA - kts kuva

Kysy

841805

turvavyö taka vasen

Farmari - tavaratilassa 7-paikk. kts kuva

Kysy

841734

tuulilasin pesimen säiliö

FARMARI

Kysy

841665

tuulilasin pyyhkimen varsi

VASEN

Kysy

841666

tuulilasin pyyhkimen varsi

OIKEA

Kysy
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