
ÖNSÖZ

İKİMİZ OTO YED.PAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1988 yılında çeşitli otomobillere ait yedek parçaların 
Türkiye genelinde satışını yapmak üzere kurulmuştur. 

Firmamız 2006 yılından itibaren kendi ürünlerini de yapmaya başlayarak ithal ettiği ürünlerle 
beraber geniş bir ürün yelpazesiyle Türkiye pazarına düzenli sevkiyat yapmaktadır. Bunun 
yanısıra Dünya’daki saygın firmalara ihracat yapma çalışmalarını da sürdürmektedir.
 
Türkiye’deki yan sanayi otomobil yedek parça üreticilerine, toptan ve perakende satış yapan 
firmalara güvenilir bir tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

Yeni model araç gruplarına ait en çok talep gören yedek parçaları da ürün listesine dahil ederek 
kalite bakımından kabul gören ve her geçen gün genişleyen ürün çeşidi ile müşterilerinin isteklerini 
yerine getirmeye çalışmaktadır.

Vizyonumuz;

Otomotiv yedek parça ürünlerinde, Türkiye ve Dünya’nın lider şirketlerinden olmaktır.

Misyonumuz;
  
İKİMİZ OTO YED.PAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak tecrübeli personelimiz ile malzeme tedariği 
ve müşterilerimizin siparişlerinin alınmasından, kara, deniz ve hava nakliye organizasyonlarına 
kadar kendilerine en iyi hizmeti vermek,
 
Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmetler sunmak,
 
Müşterilerimizle uzun süreli ve güvenilir ilişkiler kurmak,

Türkiye’deki yan sanayi otomobil yedek parça üreticileri ile toptan ve perakende satış yapan 
firmalar için ilk akla gelen adres olmak, geniş ölçüde yenilikçi ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve de 
toplumda saygımızla anılmaktır.

Yedek Parça Kataloğumuz, Türkiye’deki otomobil yedek parça üreticileri ile otomotiv yedek 
parça alım ve satımı yapan firmalar için düzenlenmiş olup çeşitli marka otomobillerin yedek parça 
bilgilerini içermektedir. 
 
Kataloğumuzda; orjinal parça bilgileri, araç bilgileri ve parçaların hangi araçlarda kullanıldığına ait 
bilgiler yer almaktadır.
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INTRODUCTION

İKİMİZ OTO YED. PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. was established to provide spare parts of various 
automobile brands for all customers located in whole Turkish Market.

Our company has been manufacturing the products since 2006 and reaching customers with 
wide product range by organizing transportation regularly. In addition, we are expanding customer 
portfolio by making new connection with esteemed and valuable companies in all over world.

We are reliable spare part provider of automobile part manufacturers, wholesalers and retailers in 
the market. We are working to satisfy our customers’ needs just in time by expanding our product 
range with good quality products.

Our Vision

We are eager to be one of the biggest automobile part supplier. 

Our Mission

To organize all section of supply chain from taking orders to finding best way among sea, land or 
air transportation for our customers.
  
To service best to our customers.

To establish long-term and reliable cooperation with our esteemed customers.

To be remembered as automobile spare part provider leader with good quality products and best 
service in market.

Our Catalog
 
It was prepared for Turkish automobile spare part manufacturer and companies which are selling 
automobile parts. It includes many products of several brands and these products’ details.
   
In our catalog, there are oem codes for references, vehicle details such as model, 
year and brand name.
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RENAULT



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.4

FIAT - UNO

PART NR. : FTUN-01-351
OEM NR. : 7722433
MODEL : FIAT - UNO
YEAR : 1993-2000
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE, OUTER 
      
  
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU, DIŞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 5

FIAT - TIPO

PART NR. : FTTP-01-352
OEM NR. : 170620099
MODEL : FIAT - TIPO
YEAR : 1993-2000
DESCRIPTION : HEAD LAMP LOWER TRIM, LH 
      
  
AÇIKLAMA : FAR ALT ÇERÇEVESİ, SOL

PART NR. : FTTP-01-353
OEM NR. : 170621099
MODEL : FIAT - TIPO
YEAR : 1993-2000
DESCRIPTION : HEAD LAMP LOWER TRIM, RH 
      
  
AÇIKLAMA : FAR ALT ÇERÇEVESİ, SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.6

FIAT - TEMPRA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 7

FIAT - TEMPRA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.8

FIAT - TEMPRA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 9

FIAT - PALIO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.10

FIAT - PANDA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 11

FIAT - PANDA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.12

FIAT - GRANDE PUNTO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 13

FIAT - GRANDE PUNTO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.14

FIAT - GRANDE PUNTO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 15

FIAT - ALBEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.16

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 17

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.18

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 19

FIAT - LINEA

PART NR. : FTLN-01-380
OEM NR. : 51754357
MODEL : FIAT - LINEA
YEAR : 2007-
DESCRIPTION : INNER FENDER, LH  
      
 
AÇIKLAMA : ÇAMURLUK DAVLUMBAZI, SOL

PART NR. : FTLN-01-381
OEM NR. : 51754377
MODEL : FIAT - LINEA
YEAR : 2007-
DESCRIPTION : INNER FENDER, RH  
      
 
AÇIKLAMA : ÇAMURLUK DAVLUMBAZI, SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.20

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 21

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.22

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 23

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.24

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 25

FIAT - LINEA



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.26

FIAT - 500



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 27

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.28

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 29

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.30

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 31

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.32

FIAT - DOBLO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 33

FIAT - FIORINO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.34

FIAT - FIORINO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 35

FIAT - FIORINO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.36

FIAT - DUCATO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 37

FIAT - DUCATO



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.38

RENAULT - 9

PART NR. : RN09-01-495
OEM NR. : 7700648882
MODEL : RENAULT - 9
YEAR : 1994-
DESCRIPTION : DOOR POCKET, LH/RH  
      
 
AÇIKLAMA : KAPI CEBİ, SOL / SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 39

RENAULT - 9



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.40

RENAULT - 9



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 41

RENAULT - 9

PART NR. : RN09-03-350
OEM NR. : 7700773692
MODEL : RENAULT - 9
YEAR : 1996-
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE   
     
 
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU

PART NR. : RN09-03-351
OEM NR. : 7700773690
MODEL : RENAULT - 9
YEAR : 1996-
DESCRIPTION : HEADLAMPLOWER TRIM, LH 
      
  
AÇIKLAMA : FAR ALT ÇERÇEVESİ, SOL

PART NR. : RN09-03-352
OEM NR. : 7700773691
MODEL : RENAULT - 9
YEAR : 1996-
DESCRIPTION : HEADLAMPLOWER TRIM, RH 
      
  
AÇIKLAMA : FAR ALT ÇERÇEVESİ, SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.42

RENAULT - 9



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 43

RENAULT - 12

PART NR. : RN12-01-357
OEM NR. : 7700612426
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : HEAD LAMP BOWL, LH  
      
 
AÇIKLAMA : FAR TASI, SOL

PART NR. : RN12-01-358
OEM NR. : 7700612426
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : HEAD LAMP BOWL, RH  
      
 
AÇIKLAMA : FAR TASI, SAĞ

PART NR. : RN12-01-359
OEM NR. : 7700640773
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : TAIL LAMP BOWL, LH  
      
 
AÇIKLAMA : STOP TASI, SOL

PART NR. : RN12-01-360
OEM NR. : 7700641843
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : TAIL LAMP BOWL, RH  
      
 
AÇIKLAMA : STOP TASI, SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.44

RENAULT - 12

PART NR. : RN12-02-350
OEM NR. : 7702131555
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE   
     
 
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 45

RENAULT - 12

PART NR. : RN12-02-351
OEM NR. : 7702128612
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : HEAD LAMP FRAME, LH  
      
 
AÇIKLAMA : FAR ÇERÇEVESİ, SOL

PART NR. : RN12-02-352
OEM NR. : 7702128613
MODEL : RENAULT - 12 TOROS
YEAR : 1983-1988
DESCRIPTION : HEAD LAMP FRAME, RH  
      
 
AÇIKLAMA : FAR ÇERÇEVESİ, SAĞ



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.46

RENAULT - 19



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 47

RENAULT - 19



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.48

RENAULT - 19



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 49

RENAULT - 19



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.50

RENAULT - CLIO II
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RENAULT - CLIO III
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RENAULT - CLIO IV



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
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RENAULT - CLIO IV



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.54

RENAULT - CLIO SYMBOL

PART NR. : RNFL-07-475
OEM NR. : 8200699903
MODEL : RENAULT - CLIO SYMBOL
YEAR : 2009-
DESCRIPTION : BRACKET, FRONT BUMPER ( SET ) 
       
 
AÇIKLAMA : BRAKET, ÖN TAMPON ( TAKIM )



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 55

RENAULT - MEGANE II



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
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RENAULT - MEGANE II
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RENAULT - MEGANE II



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.58

RENAULT - MEGANE II
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Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 59

RENAULT - MEGANE III

PART NR. : RNMG-05-475
OEM NR. : 620500001R
MODEL : RENAULT - MEGANE III
YEAR : 2009-
DESCRIPTION : BRACKET, FRONT BUMPER ( SET ) 
       
 
AÇIKLAMA : BRAKET, ÖN TAMPON ( TAKIM )



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.60

RENAULT - FLUENCE

PART NR. : RNFL-01-477
OEM NR. : 622217286R
MODEL : RENAULT - FLUENCE
YEAR : 2009-
DESCRIPTION : BRACKET, FRONT BUMPER ( SET ) 
      
 
AÇIKLAMA : BRAKET, ÖN TAMPON ( TAKIM )



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 61

RENAULT - FLUENCE
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RENAULT - FLUENCE
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RENAULT - KANGOO

PART NR. : RNKN-01-630
OEM NR. : 7700111932
MODEL : RENAULT - KANGO
YEAR : 1998-
DESCRIPTION : FUEL PULLS, 1.9  
   
    
AÇIKLAMA : MAZOT HAVA ALMA 
   POMPASI, 1.9

PART NR. : RNKN-02-630
OEM NR. : 8200218941
MODEL : RENAULT - KANGO
YEAR : 2003-
DESCRIPTION : BLEEDING FUEL PUMP, 1.5   
  
    
AÇIKLAMA : MAZOT HAVA ALMA 
   POMPASI, 1.5



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.64

RENAULT - KANGOO
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Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir. 65

RENAULT - MASTER

PART NR. : RNMS-01-630
OEM NR. : 8200254536
MODEL : RENAULT - MASTER
YEAR : 1998-
DESCRIPTION : BLEEDING FUEL PUMP  
     
 
AÇIKLAMA : MAZOT HAVA ALMA 
   POMPASI



All vehicle manufacturers; names and original numbers in this catalogue for reference purpose only.
Tüm araç marka ve modelleri, orijinal parça numaraları bilgi amaçlı kullanılmıştır. Ürünler orijinal değildir.66

PART NR. : TFDG-01-350
OEM NR. : 4400932
MODEL : TOFAŞ - DOĞAN
YEAR : 1986 - 1988
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE 
   (WITH CHOREME 
   MOULDING)   
     
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU 
   (KROMLU)

PART NR. : TFDG-03-350
OEM NR. : 7745743
MODEL : TOFAŞ - DOĞAN SLX
YEAR : 1993-
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE, INNER  
     
 
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU, İÇ

PART NR. : TFDG-03-351
OEM NR. : 7745744
MODEL : TOFAŞ - DOĞAN SLX
YEAR : 1993 -
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE, OUTER 
      
 
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU, DIŞ

PART NR. : TFDG-03-352
OEM NR. : 115381
MODEL : TOFAŞ - DOĞAN SLX
YEAR : 1993 -
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE, 
   BRACKET (SET)   
     
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU, 
   BRAKETİ (TAKIM)

TOFAŞ DOĞAN
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PART NR. : TFKT-01-350
OEM NR. : 4339936
MODEL : TOFAŞ - KARTAL
YEAR : 1986 - 1988
DESCRIPTION : RADIATOR GRILLE 
   (WITH CHOREME 
   MOULDING)   
     
AÇIKLAMA : RADYATÖR PANJURU 
   (KROMLU)

TOFAŞ KARTAL



NOT


