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Nissan Primera

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

http://www.autopurkaamot.com

Tiedosto päivitetty 17.07.2018

Nissan Primera vm.2007
Tunnistenro: 1.8 HB

Lisätieto:

Merkki ja malli: Nissan Primera
vasen sivuvaurio huoltokirja nahkasisusta

Vuosimalli: 2007
Moottori: 1.8 85 kw
Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.
Mittarilukema: 125000 km
Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=20163

Varastonro Varaosa

Lisätieto

Hinta

865547

air-bag anturi / sensori

VASEN SIVUSENSORI B-tolpassa 98830AY00A

Kysy

865568

air-bag keskusyksikkö

98820AV21A - autossa kaikki (valo) ok

Kysy

865410

air-bag kosketinosa

25560BA008 - kts kuvat - autossa kaikki ok

Kysy

865411

air-bag kuljettajan turvatyyny

6431283 -kts kuvat

Kysy

864976

ajovalon pesimen suutin vasen

+ sininen B52 peitelevy ( peitelevyssä naarmua´

Kysy

865009

ajovalon pesimen sylinteri oikea

+ sininen peitelevy B52

Kysy

864977

ajovalon säätömoottori

testattu

Kysy

865346

alatukivarsi etu vasen

ei kolaroitu - asiallinen osa

Kysy

865570

anturi kiihtyvyys

0265005265 - koeajettu

Kysy

865432

CD-soitin

28185BA01A - kaikki toiminnot ok

Kysy

865466

etuistuin oikea

osanahka - koko sarja

Kysy

865467

etuistuin vasen

osanahka - koko sarja

Kysy

865010

etupelti ylä

vaaleansininen B52 -kts kuva

Kysy

865372

ilmastointi lauhdutin / jäähdytin

1.8 testattu hyväk osa

Kysy

865565

ilmastointi letku/putki

1.8 3 kpl letkuja - järjestelmä ok

Kysy

865344

iskunvaimennin etu

OIKEA ETU 1.8 - ei kolaroitu - suojakumi heik...

Kysy

865342

iskunvaimennin etu

VASEN ETU 1.8 - ei kolaroitu - suojakumi heik...

Kysy

865421

jarrusatulan pidin

VASEN ETU 1.8 -hyväk osa

Kysy

865422

jarrusatulan pidin

OIKEA ETU 1.8 hyväk osa

Kysy

865551

jarrusatulan pidin

TAKA - pintaruostetta muuten ok

Kysy

865351

jäähdytin manuaalinen

1.8 nesteet sis - ei kolaroitu

Kysy

865352

jäähdyttimen tuuletin sähkö

1.8 2:lla puhaltimella + teline

Kysy

865345

katalysaattori

1.8 ´auton alla oleva putki´ ajettu 120 tkm j...

Kysy

865527

keskikonsoli lattia

kts kuva - myydään nahkapenkkien mukana

Kysy

865678

konepellin lukkopelti/palkki

ETUKEHIKKO - alapalkki hyvä käytetty - kts kuva

Kysy

864952

konepelti

B52 vaaleansininen - pari hyvin hyvin pientä ...

Kysy

864945

lasinnostimen moottori

VASEN ETU - ok

Kysy

865008

lokasuoja etu oikea

sininen B52 -hyväk osa

Kysy

864959

lukkolaite

VASEN ETU 05> toiminnot ok

Kysy

864950

lukkolaite

OIKEA TAKA - toiminnot ok - sopii 05>

Kysy

864947

lukkolaite

OIKEA ETU toiminnot ok - sopii 05>

Kysy

865436

lämpösäätimet

toiminnot ok 28395BA00A

Kysy

865434

mittaristo täydellinen

1.8 - kaikki toiminnot ok BA21C -kts kuvat

Kysy

865584

monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet

HB malli - testattu

Kysy

865585

monitoimikatkaisin vilkku/valo

toiminnot ok - myös etusumuvalot !

Kysy
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Varastonro Varaosa

Lisätieto

Hinta

865435

monitoiminäyttö

värinäyttö - testattu ja ok - 28090BA000

Kysy

865583

moottorin alapalkki

palkki jossa tukivarret kiinni - kts kuva - e...

Kysy

865424

moottorin alapalkki

poikittainen alapalkki - kts kuva - hyväk osa

Kysy

865448

nosturi/tunkki

865524

ohjausboksi ilmastointi

ED20234710 - testattu autossa

Kysy

865569

ohjauspyörä

nahkaratti - kts kuvat - ei uusi mutta asiall...

Kysy

865614

ohjaustehostin pumppu

1.8 - hyväk osa

Kysy

865323

oikea etuovi

B52 vaaleansininen perusovi - pari hyvin pien...

Kysy

865534

oikea takaovi

HB malli ! vaaleansininen B52 - hyväk perusovi

Kysy

865292

olka-akseli + napa oikea

1.8 + abs - ei kolaroitu - hyväk osakokonaisuus

Kysy

865293

olka-akseli + napa vasen

1.8 + abs - ei kolaroitu - hyväk osakokonaisuus

Kysy

864951

oven ulkokahva oikea

OIKEA TAKA ´kromikahva´pinestä osasta kromipi...

Kysy

864948

oven ulkokahva oikea

OIKEA ETU ´kromikahva´pienestä osasta kromipi...

Kysy

882835

polttoaineruiskupumppu bensa

hyväk testattu osa

Kysy

865566

pyörälaakerinpesä oikea taka

hyväk osa

Kysy

865567

pyörälaakerinpesä vasen taka

hyväk osa

Kysy

865563

roiskeläppä

VAS & OIK ETU

Kysy

865326

ruisku lambdasondi

1.8 TAKA - tesy ja ok

Kysy

865447

sisusta täydellinen

nahkaverhous - sis ovipahvit + istuimet -kts ...

Kysy

865446

sisävalot

ETU -kts kuva

Kysy

864967

sivupeili sähkö oikea

B52 vaaleansinsinen - pieni kulumakohta maali...

Kysy

864993

sumuvalot/huomiovalot

VASEN - ei uusi mutta asiallinen käytetty osa...

Kysy

865528

takaistuimen istuinosa

HB - osanahka - koko sarja

Kysy

865464

takaistuimen selkänoja

VASEN HB malli + keskivyö - osanahka

Kysy

865468

takaistuimen selkänoja

OIKEA HB malli ! osanahka

Kysy

865680

takaluukku

HB vaaleansininen B52 - hyväk osa

Kysy

865940

takavalon kehys

OIKEA HB malli lampun alla oleva vaaleansinin...

Kysy

865575

turvavyö etu oikea

86884AV710 -kts kuva

Kysy

865533

turvavyö etu vasen

86885AV710 - hyväk osa

Kysy

865577

turvavyö taka oikea

HB malli

Kysy

865578

turvavyö taka vasen

HB malli

Kysy

865294

tuulilasin pesimen säiliö

HB malli 2:lla pumpulla

Kysy

864962

tuulilasin pyyhkimen moottori

toiminnot ok + vivusto - kts kuvat

Kysy

864961

tuulilasin pyyhkimen varsi

VASEN

Kysy

864963

tuulilasin pyyhkimen varsi

OIKEA

Kysy

865615

ylätukivarsi etu oikea

ei kolaroitu asiallinen osa

Kysy

865616

ylätukivarsi etu vasen

ei kolaroitu asiallinen osa

Kysy
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