PICK & PAY
Itsepurkukenttä

PICK & PAY

1. KIINTEÄT, ALAHAISET OSIEN HINNAT
Esim. Auton moottorilla on sama hinta merkistä ja vuosimallista riippumatta.

Itsepurkukenttä

2.EI TAKUUTA, PALAUTUS- TAI VAIHTO-OIKEUTTA
Sinä arvioit ITSE tarvitsemasi osan kunnon ja sopivuuden.

3.EMME
LAINAA OSIEN
MITÄÄN
TYÖKALUJA
1. KIINTEÄT,
ALAHAISET
HINNAT
muodostavia
työkaluja
ei saa
käyttää tulipalo
vaaran vuoksi!
Esim. AutonKipinöitä
moottorilla
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merkistä
ja vuosimallista
riippumatta.
Työkalulaatikot ja reput tulee aina esittää myyjälle ennen poistumista.
Irroitetut osat
tulee aina näyttää
kassalla ennen poistumista.
2.EI TAKUUTA,
PALAUTUSTAI VAIHTO-OIKEUTTA
Sinä arvioit ITSE tarvitsemasi osan kunnon ja sopivuuden.
4. KATSO KOTISIVUILTAMME MITÄ AUTOJA KENTÄLTÄ LÖYTYY
Kuvat LAINAA
on otettuMITÄÄN
kun autoTYÖKALUJA
on saapunut Purkaamolle,
3.EMME
pidempään
auto oneiollut
sitä suurempi
ettävuoksi!
osat on myyty.
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muodostavia
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vaaran
Työkalulaatikot ja reput tulee aina esittää myyjälle ennen poistumista.
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puuttuu
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kysy
hintaa henkilökunnalta!
Irroitetut
tulee aina osa
näyttää
kassalla
ennen
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4. KATSO KOTISIVUILTAMME MITÄ AUTOJA KENTÄLTÄ LÖYTYY
Kuvat on otettu kun auto on saapunut Purkaamolle,
mitä pidempään
auto on ollut
- sitä suurempi
riskiOMALLA
että osat VASTUULLA!!
on myyty.
- Purkaminen
ja kentällä
liikkuminen

Säännöt!

5. Mikäli tarvitsemasi osa puuttuu
kysy
hintaa
henkilökunnalta!
- Kaikkilistalta,
osat tulee
irroittaa
ehjänä.
- Poistuessasi siivoa jälkesi,sulje ovet ja luukut.

Säännöt!

Varaosat

- Purkaminen ja kentällä liikkuminen OMALLA VASTUULLA!!

A
A/C kenno
A/C kompressori
Varaosat
A/C putki
ABS anturi
A
ABS hydraulikoneisto
Ahtoputki
A/C kenno
Ajotietokone
A/C kompressori
Ajovalo
A/C putki
Ajovaloumpion korkeudensäätömoottori
ABS anturi
Airbag
ABS hydraulikoneisto
Airbag kosketinrulla
Ahtoputki
Akku <44Ah
Ajotietokone
Akku 45 Ah – 69 Ah
Ajovalo
Akku >70 Ah
Ajovaloumpion korkeudensäätömoottori
Alipainepumppu
Airbag
Antenni mekaaninen
Airbag kosketinrulla
Antenni sähköinen
Akku <44Ah
Antennikaapeli

Spare parts

Hinnat / Prices

- Kaikki osat tulee irroittaa ehjänä.
- Poistuessasi siivoa jälkesi,sulje ovet ja luukut.

A/C Radiator
A/C Compressor
Spare parts
A/C Tube or hose each
ABS Sensor
ABS Unit
Intercooler pipe
A/C Radiator
On-board computer
A/C Compressor
Head light
A/C Tube or hose each
Head light motor
ABS Sensor
Airbag
ABS Unit
Airbag connect roll
Intercooler pipe
Battery <44Ah
On-board computer
Battery 45Ah - 69Ah
Head light
Battery >70Ah
Head light motor
Vacuum pump
Airbag
Antenna (mechanical)
Airbag connect roll
Antenna (electric)
Battery <44Ah
Antenna cable

30 €
50 €
Hinnat / Prices
10 €
5€
70 €
30 €
30 €
30 €
50 €
50 €
10 €
15 €
5€
50 €
70 €
30 €
30 €
25 €
30 €
30 €
50 €
40 €
15 €
20 €
50 €
5€
30 €
10 €
25 €
5€

Varaosat			Spare parts					Hinnat / Prices
		
A 		 		
A/C kenno			A/C Radiator						30 €
A/C kompressori 			A/C Compressor					50 €
A/C putki 			
A/C Tube or hose each					
10 €
ABS anturi 			ABS Sensor						5 €
ABS hydraulikoneisto 			ABS Unit						70 €
Ahtoputki 			Intercooler pipe						30 €
Ajotietokone 			On-board computer					30 €
Ajovalo			Head light						50 €
Ajovaloumpion korkeudensäätömoottori 		
Head light motor					
15 €
Airbag			Airbag							50 €
Airbag kosketinrulla			Airbag connect roll					30 €
Akku <44Ah 			Battery <44Ah						25 €
Akku 45 Ah – 69 Ah 			
Battery 45Ah - 69Ah					
30 €
Akku >70 Ah 			Battery >70Ah						40 €
Alipainepumppu 			Vacuum pump						20 €
Antenni mekaaninen 			Antenna (mechanical)					5 €
Antenni sähköinen 			Antenna (electric)					10 €
Antennikaapeli 			Antenna cable						5 €
Anturi 			Sensor							5 €
Aurinkolippa 			Sun visor						10 €
Aurinkoverho 			Sun curtain						5 €
Automaattivaihteisto momentinmuunnin  	
Automatic transmission torque converter			
30 €
Avoauto katon moottori sähköinen 			
Convertible roof electric motor				
80 €
Avoauto katon runko 			
Convertible roof frame					
100 €
Avoauto katto (manuaalinen) 			
Convertible roof (manual)				
180 €
Avoauto katto (sähköinen)			
Convertible roof (electric)				
250 €
Avoauto kattokangas 			
Fabric convertible roof (material)			
100 €
		
C 		 		
CD soitin 			CD player						15 €
CD-vaihtaja 			CD changer						15 €
		
D 		 		
Dieselpumppu 			Diesel pump						70 €
		
E		
		
EGR-venttiili 			EGR valve						25 €
EGR-jäähdytin 			EGR cooler						25 €
Etukansi/konepelti			Hood/Bonnet						60 €
Etupalkki (apurunko)			Sub-frame						50 €
Etuvilkku (kpl)			
Turn signal (front, pcs)					
10 €
		
G 		 		
GPS Navigaattori 			GPS							50 €
		
H		
		
Hanskalokero täydellinen 			
Glove box (complete)					
20 €
Hanskalokeron lukko 			Glove box lock						15 €
Hanskalokeron luukku 			Glove box door						10 €
Hattuhylly 			Hat shelf						20 €
Hehkutulppa 			Glow plug						5 €
Heijastin
Reflector
5€
Hihnapyörä 			Pulley							10 €
Hinaus-silmukka / hinausköysi / käynnistyskaapelit 	
Towing eye/rope, starter cable			
10 €
Hukkaportti 			Wastegate						20 €
Hälytin yksikkö 			Alarm unit						20 €
Hälytin 			Alarm							10 €
Hälytinjärjestelmä täydellinen 			
Alarm unit (complete)					
30 €
			
I 		 		
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Ikkuna veivi 			Window crank						5 €
Ikkunannostin mekaaninen 			
Window lift (mechanical)				
15 €
Ikkunannostin sähköinen 			
Window lift (electric)					
25 €
Ilmajousi 			Air spring						20 €
Ilma-jousituksen kompressori 			
Air suspension compressor				
50 €
Ilmamassamittari 			Air mass meter						30 €
Ilmansuodatin
Air filter
5€
Ilmansuodatinkotelo täydellinen
Air filter housing
20 €
Imusarja 			Intake manifold						40 €
Iskunvaimennin tasonsäädöllä 			
Shock absorber with level adjustment			
25 €
Iskunvaimennin 			Shock absorber						15 €
Istuin etu kangas 			
Front seat (fabric)					
40 €
Istuin etu nahka 			
Front seat (leather)					
80 €
Istuin taka kangas 			
Rear seat (fabric)					
50 €
Istuin taka nahka 			
Rear seat (Leather)					
60 €
Istuinsarja + ovipahvit kangas 			
Seat set + door panels (fabric)				
150 €
Istuinsarja + ovipahvit nahka 			
Seat set + door panels (leather)				
250 €
Istuinsarja kangas 			Seat set (fabric)						100 €
Istuinsarja nahka 			
Seat set (leather)					
200 €
		
J		
		
Jakoketju 			Timing chain						15 €
Jarru pääsylinteri 			
Brake master cylinder					
30 €
Jarru rumpu 			Brake drum						20 €
Jarrukengät 2kpl 			
Brake shoe (2pcs)					
10 €
Jarrukilpi 			Brake backplate						10 €
Jarrulevy jäähdytetty 			
Brake disc (cooled)					
10 €
Jarrulevy laakerin kanssa 			
Brake disc (with bearing)				
20 €
Jarrulevy 			Brake disc						5 €
Jarruneste säiliö
Brake fluid tank
10 €
Jarrupaineensäädin 			
Brake pressure regulator				
20 €
Jarrupalat 2kpl 			
Brake pads (2pcs)					
10 €
Jarrusatula sähköinen 			
Brake caliper (electric)					
40 €
Jarrusatula 			Brake caliper						25 €
Jarrusatulan pidike 			
Brake caliper holder					
20 €
Jarrusylinteri (rumpu) 			
Brake cylinder (drum)					
5€
Jarrutehostaja 			Brake booster						40 €
Johtosarja 			Wiring harness						35 €
Jousijalan yläpään laakeri 			
Shock absorber upper end bearing			
10 €
Jousijalka etu/taka 			Suspension front/rear					40 €
Jousijalka jousen ja yläp.laak. kanssa 			
shock absorber inc. spring and top			
70 €
Jännitteen säädin 			Voltage regulator					20 €
Jäähdytin/Kenno 			Radiator						35 €
Jäähdyttimen korkki 			Radiator cap						5 €
Jäähdyttimen letku 			Radiator hose						5 €
Jäähdyttimen tuuletin sähkö/visko  			
Radiator fan (electric/viscose)				
25 €
		
K		
Kaarilevike (kpl)
Fender flare (pcs)
15 €
Kaasujousi konepelti/takakansi 			
Gas spring (bonnet/tailgate)				
5€
Kaasuläppä 			Throttle body						25 €
Kaasupoljin 			Throttle pedal						30 €
Kaasutin 			Carburetor						35 €
Kaijutin 			Speaker						10 €
Kaijutinvahvistin
Speaker amplifier
45 €
Kallistuksenvakaaja 			Anti-roll bar						25 €
Kampiakseli 			Crankshaft						40 €
Kampiakselin hihnapyörä			Crankshaft pulley					40 €
Kardaani 			Cardan shaft						50 €
Kasettisoitin 			Cassette player						10 €
Katkaisin ajovalo 			Headlight switch					15 €
Katkaisin ikkunan nostin (kuljettaja)			
Windowlift switch (driver)				
15 €
Katkaisin ikkunan nostin			
Windowlift switch 					
10 €
Katkaisin (kpl)			Electrical switch (pcs)					5 €
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Kattokaide (kpl)			Roof rack (pcs)						40 €
Kattokaiteet pari 			Roof rack (pair)						70 €
Kattoluukku mekaaninen 			Sunroof (mechanical)					40 €
Kattoluukku sähköinen 			Sunroof (electric)					50 €
Kattoluukun moottori sähköinen 			
Sunroof motor (electric)					
20 €
Kattoverhoilu 			Roof upholstery						20 €
Kello 			Clock							5 €
Keskikonsoli 			Center console						20 €
Kierrejousi 			Coil spring						10 €
Kiertokanget 			Connecting rods					15 €
Kiertovesipumppu 			Waterpump						10 €
Koiranluu 			Stabilizer link						5 €
Kojelauta (täydellinen) 			Dashboard (complete)					70 €
Kojelauta (yläosa) 			Dashboard (top)					35 €
Konepellin lukko 			Bonnet lock						10 €
Konepellin sarana (kpl)			
Bonnet hinge (pcs)					
15 €
Konepellin äänieriste 			
Bonnet sound insulation					
10 €
Korkeapainepumppu bensa 			
High pressure pump (gasoline)				
30 €
Kumilista 			Rubber list						5 €
Kytkimen painelaakeri 			
Clutch release bearing					
10 €
Kytkimen työsylinteri 			
Clutch slave cylinder					
20 €
Kytkinasetelma 			Clutch assembly					30 €
Kytkinlevy 			Clutch plate						20 €
Kytkinpaketti täydellinen 			
Clutch package (complete)				
40 €
Käsijarrukahva 			Handbrake handle					10 €
Käsinoja 			Armrest							20 €
Käynnistysmoottori 			Starter motor						25 €
			
L 		 		
Lambda anturi 			Lambda sensor						20 €
Lattiamatto (kpl)			Floor mat (pcs)						5 €
Laturi 			Alternator						40 €
Lava kate 			Flatbed cover						100 €
Lava-auton lava 			Flatbed body						130 €
Lavan takalaita 			Flatbed tailgate						50 €
Lehtijousi 			Leaf spring						35 €
Levy pakettiauton tavaratila 			
Van trunk plate						
15 €
Lista 			List							5 €
Lisävalo (kpl)			Additional light (pcs)					10 €
Lisävalo ledbar 			
Additional light (Ledbar)					
20 €
Lokasuoja			Fender							30 €
Lukkopesä 			Lock housing						10 €
Lämmitinlaite puhallin (sisätilan puhallinmoottori) Interior blower motor					
20 €
Lämmittimen kenno (sisäkenno) 			Heater core						20 €
Lämmityslaite (täydellinen) 			Heater (complete)					30 €
Lämmityslaitteen vastus 			
Blower motor resistor					
5€
Lämpötilasäätimet (A/C)			
Heating climate control panel (A/C)			
30 €
Lämpötilasäätimet (ei A/C)			
Heating climate control panel (no A/C)			
20 €
		
M 		 		
Magneetti venttiili 			Magnetic valve						5 €
Maski 			Front grill						20 €
Merkki logo 			Car emblem						10 €
Mittareita kpl 			Gauge (pcs)						5 €
Mittaristo			Instrument cluster					35 €
Monitoimikatk.keskus			Multifunction switch center				50 €
Moottorilohko 			Engine block						70 €
Moottorin kannake 			
Engine mount bracket					
15 €
Moottorin lämmitin (bensa/diesel) 			
Engine heater (gasoline/diesel)				
70 €
Moottorin lämmitin (sähköinen) 			
Engine heater (electric)					
20 €
Moottorin lämmittimen piuha 			
Engine heater cable					
10 €
Muovikoriste sisusta/moottoritila 			
Plastic parts interior/engine bay				
10 €
Mäntä 			Piston							15 €
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N 		 		
Napa 			Wheel hub						15 €
Niskatuki 			headrest						10 €
Nokka-akseli 			Camshaft						50 €
Nokkapyörä 			Cam wheel						25 €
Nox anturi 			Nox sensor						20 €
Näyttö edessä/takana 			Display front/rear					20 €
		
O 		 		
Ohjausakseli 			Steering shaft						40 €
Ohjausnivel 			Steering U-joint						20 €
Ohjaustehostimen letku/putki 			
Power steering hose					
10 €
Ohjaustehostimen pumppu mekaaninen 		
Power steering pump (mechanical)			
40 €
Ohjaustehostimen pumppu sähköinen 		
Power steering pump (electric)				
60 €
Ohjausvaihde sähköinen 			
Steering rack (electric)					
80 €
Ohjausvaihde tehostettu 			
Steering rack (mechanical)				
50 €
Ohjausyksikkö ABS hydraulikoneisto 			
ABS hydraulic control unit				
40 €
Ohjausyksikkö moottori/vaihteisto 			
Engine/Transmission control unit			
50 €
Ohjausyksikkö muut 			
Control unit others					
30 €
Ohjekirja 			instruction manual					10 €
Olka-akseli 			Steering knuckle					40 €
Oven ikkuna 			Door window						25 €
Oven lukko 			Door lock						10 €
Oven lukkomekanismi 			
Door lock mechanism					
30 €
Oven rajoitin 			Door stopper						5 €
Oven sisäkahva 			
Interior door handle					
10 €
Oven ulkokahva 			
Outer door handle					
15 €
Ovi etu (raaka) 			
Door front (stripped)					
60 €
Ovi etu (täydellinen) Huom!, ilman peiliä. 	
Front door (complete. NOTE! without sidemirror)		
100 €
Ovi kolmio ikkuna 			Quarter window						15 €
Ovi sarana 			Door hinge						10 €
Ovi sivuovi / pakettiauton takaovi 			
VAN side/back door					
70 €
Ovi taka (raaka) 			
Door rear (stripped)					
50 €
Ovi taka (täydellinen) 			
Door rear (complete)					
80 €
Ovipahvi 			Door panel						15 €
		
P 		 		
Paisuntasäiliö 			Expansion tank						10 €
Pakokaasuahdin/turbo 			Turbo							70 €
Pakokaasun puhdistuksen ilmapumppu 		
Air pump/exhaust cleaning				
35 €
Pakoputken haitari
Exhaust flex pipe
10 €
Pakoputkisto kokonaisuudessaan 			
Exhaust pipes (complete)				
60 €
Pakoputkiston etupätkä 			
Exhaust pipe (front)					
10 €
Pakoputkiston vaimennin kpl 			
Exhaust silencer (pcs)					
15 €
Pakosarja 			Exhaust manifold					40 €
Peili manuaalisäätöinen 			
Mirror (manual adjustment)				
15 €
Peili sisä 			Interior mirror						10 €
Peili sähkösäätöinen 			
Mirror (electric adjustment)				
25 €
Peilin kupu 			Mirror shell						10 €
Peilin linssi			Mirror lens						10 €
Pesimen pumppu 			Washer pump						5 €
Pesimen suutin 			Washer nozzle						5 €
Pesimen säiliö 			Washer tank						10 €
Pohjapanssari (muovi)			Sump guard (plastic)					20 €
Poljin 			Pedal							5 €
Poljinteline			Pedalstand						30 €
Polttoaine hiilisuodatin
Carbon filter fuel
20 €
Polttoaine ruiskutuspumppu diesel 			
Fuel injection pump (Diesel)				
70 €
Polttoaineen yhdysputki/railpainetanko 		
fuel connection pipe/common rail pressure pipe		
40 €
Polttoainepumppu mekaaninen 			
Fuel pump (mechanical)					
20 €
Polttoainepumppu sähköinen 			
Fuel pump (electric)					
40 €
Polttoainepumppu telineen kanssa 			
Fuelpump with rack					
50 €
PolttoaineSuutin (bensa) 			
Fuel injector (gasoline)					
20 €
PolttoaineSuutin (diesel) 			
Fuel injector (Diesel)					
45 €
5

Polttoainesäiliö (ilman Pumppua)
HUOM KAIKKI PORATTUJA! 			
Fuel tank (without fuelpump. NOTE! every tank is drilled) 10 €
Polttoainesäiliön korkki 			Fuel tank cap						5 €
Polttoainesäiliön luukku
Fuel flap
10 €
Polttoainesäiliön luukun Lukko
Fuel flap lock
10 €
Polttoainesäiliön täyttöputki
Fuel tank filler pipe
10 €
Puskuripalkki 			Bumper bar						30 €
Pyyhkijän moottori etu/taka 			
Wiper motor front/rear					
25 €
Pyyhkijän sulka 			Wiper blade						5 €
Pyyhkijän varsi 			Wiper arm						5 €
Pyöränlaakeri 			Wheel bearing						10 €
Pyörän pultti/mutteri (sarja)			
Wheel bolt/nut (set)					
20 €
Pölykapseli (kpl)			Hubcap (pcs)						5 €
		
R 		 		
Raakamoottori (Bensa)  			
Gasoline engine (stripped)				
150 €
Raakamoottori (Diesel) 			
Diesel engine (stripped)					
200 €
Ratin ympärys muovit 			
Steering wheel plasics					
5€
Ratti (ilman airbag) 			
Steering wheel (no airbag)				
20 €
Rekisterikilvenvalo (kpl)			
License plate light (pcs)					
5€
Rele kpl 			Relay (pcs)						5 €
Remmiahdin  			Supercharger						70 €
Rengas + alumiinivanne (13”-15”) (kpl)		
Tyre + aluminum rim (13”-15”) (pcs)			
40 €
Rengas + alumiinivanne (16”-17”) (kpl)		
Tyre + aluminum rim (16”-17”) (pcs)			
45 €
Rengas + alumiinivanne (>18”) (kpl)			
Tyre + aluminum rim (>18”) (pcs)			
55 €
Rengas irto 1kpl 			
Tyre without rim						
15 €
Rengas + peltivanne (13”-15”) (kpl)			
Tyre + sheet metal rim (13”-15”) (pcs)			
30 €
Rengas + peltivanne (16”-17”) (kpl)			
Tyre + sheet metal rim (16”-17”) (pcs)			
40 €
Rengas + peltivanne (>18”) (kpl)			
Tyre + sheet metal rim (>18”) (pcs)			
50 €
Roiskeläppä (kpl)
Mudflap (pcs)
5€
		
S 		 		
Saksitunkki			Scissor jack						10 €
Sisälokasuoja (kpl)			Inner fender (pcs)					10 €
Sisätilan valo 			Interior light						5 €
Sivuikkuna (kori) 			Side window						20 €
Sivuvilkku (kpl)			
Side turn signal (pcs)					
5€
Spoileri/Takasiipi 			Rear wing/spoiler					25 €
Subwoofer			Subwoofer						20 €
Sulakerasia 			Fuse box						20 €
Sumuvalo (kpl)			Fog light (pcs)						10 €
Suutinputki 			Injection pipe						5 €
Sylinterikansi (Bensa) 			Cylinderhead (Gasoline)					80 €
Sylinterikansi (Diesel) 			Cylinderhead (Diesel)					120 €
Sytytysmoduuli 			Ignition module						15 €
Sytytyspuola 			Ignition coil						10 €
Sytytyspuolapaketti 			Ignition coil package					30 €
Sähköinen Käsijarru 			Handbrake (electric)					50 €
Sähköliitin 			Electrical connector					5 €
		
T 		 		
Taka-akseli (täydellinen) hinta kunnon mukaan 	 Rear axle (complete, price according to condition)
Taka-akseli (vain akseli) 			
Rear axle 						
60 €
Taka-akseli etuvedosta, jäykkä akseli (vain akseli) Rear axle from front wheel drive, rigid axle (axle only)
50 €
Takakannen kahva/katkaisin 			Tailgate handle						20 €
Takakannen lukko 			Tailgate lock						10 €
Takakannen pahvi 			
Tailgate trim panel					
15 €
Takakansi farmari/viistoperä (raaka luukku) 	
Tailgate station wagon/hatchback (stripped)		
50 €
Takakansi sedan (raaka luukku) 			
Tailgate sedan (stripped)				
40 €
Takalasi 			Rear window						30 €
Takalasin pyyhkijän moottori			
Rear wiper motor					
20 €
Takalasin pyyhkijän varsi			Rear wiper arm						5 €
Takaluukun matto 			Trunk carpet						15 €
Takavalo 1-2 hehkupolttimolla 			
Tail light (1-2 lightbulbs)					
30 €
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Takavalo 3 tai useammalla hehkupolttimolla 	
Tail light (>3 lightbulbs)					
40 €
Takavalon pohja  			
Tail light base						
10 €
Tasauspyörästö
Differential
100 €
Tavaratilan verho			Trunk cover						40 €
Tavaratilan verkko 			trunk net						20 €
Termostaatti 			thermostat						5 €
Termostaattikotelo 			thermostat housing					5 €
Tuhkakuppi 			Ashtray							5 €
Tukivarsi 			Bottom arm						20 €
Tulpanjohto (kpl)			Ignitionwire (pcs)					5 €
Tupla Istuin 			Seat double						40 €
Turboahdin 			Turbo							70 €
Turvatyyny 			Airbag							50 €
Turvavyö  			Seat belt						20 €
Turvavyö lukko/rajoitin 			Seat belt buckle						10 €
Tuulilasi			Windscreen						40 €
Tuulilasin pyyhkijöiden muovi 			
Windscreen wipers plastics				
15 €
Tuulilasin pyyhkijän mekanismi 			
wiper mechanism					
20 €
Tuulilasin pyyhkijän moottori			Wiper motor 						20 €
Tuulilasin pyyhkijän Moottori+mekanismi 	
Wiper motor + mechanism 				
40 €
Tyhjäkäynti moottori 			Idle engine						15 €
Törmäyspalkki etu/taka			Collision bar front/rear					40 €
		
V 		 		
Vahvistin äänentoisto
Audio amplifier
40 €
Vaihdekepin nuppi 			Gear stick knob						5 €
Vaihdekepin pussi 			
Gear stick gaiter					
5€
Vaihdekeppi 			Gear stick						15 €
Vaihdelaatikko Automaatti 			Gearbox (automatic)					150 €
Vaihdelaatikko Manuaali 			Gearbox (manual)					120 €
Vaihdelaatikon kannake 			Gearbox bracket					15 €
Vaihdevivusto 			Gear linkage						20 €
Vaijeri (jarru, kaasu, nopeus, konepelti,kytkin) 	 Cable (brake, throttle, speedometer, bonnet, clutch)
5€
Vakionopeudensäädin täydellinen 			
Cruise control (complete)				
40 €
Vararengas 			Sparetyre						30 €
Varoituskolmio 			Warning triangle					10 €
Vauhtipyörä 			Flywheel						20 €
Vetolevy 			Velvet drive plate					20 €
Venttiili imu/pako 			
Valve (intake, exhaust)					
10 €
Venttiilikoppa 			Valve cover						30 €
Venttiilin-nostaja 			Valve lifter						10 €
Vesipumppu 			Water pump						15 €
Vetoakseli (täydellinen) 			
Drive shaft (complete)					
40 €
vetokoukku 			Towbar							35 €
Vetokuula 			Towball							20 €
Viiksi vilkku/pyyhkijät 			
Switch (turn signal,wiper) 				
10 €
Virranjakaja 			Distributor						30 €
Virranjakajan kansi tulpanjohdoilla 			
Distributor cover + plug wires				
20 €
Virranjakajan kansi 			Distributor cover					5 €
Virtalukko/ohjauslukko 			Ignition switch						30 €
Välijäähdytin/Intercooler 			Intercooler						30 €
Väliseinä pakettiautoon 			Partition van						40 €
Ä		
		
Äänenvaimennin/kpl 			Silencer/pcs						20 €
Äänimerkki 			Horn							5 €
		
Ö		
		
Öljynjäähdytin 			Oil cooler						30 €
Öljynsuodattimen jalka
Oil filter housing
20 €
Öljypohja 			Oil sump						30 €
Öljypumppu 			Oil pump						20 €
Öljytikku 			Oil dipstick						5 €
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