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  09تندرصندوق پران 

  نمونه وارداتی 

 تومان 00999ایرانی -وارداتی 00999(: تومان)قیمت 

 ۰۰999  :اجرت نصب

 

باید خودرو را خاموش کرده و با استفاده از سوئیچ درب صندوق پران تندر از مهمترین و کارآمدترین آپشنهای آن است، زیرا بدون آن راننده  :مشخصات

  .صندوق را باز کند

. آن را خارج کنداز طرف دیگر در صورتیکه سوئیچ در صندوق عقب جا بماند و درب صندوق بسته شود، راننده باید از طریق کلید ساز، یا باز کردن صندلی عقب 

 .یدک میسر نیست، بسیار حائز اهمیت خواهد بوداین موضوع در سفر و مواقعی که دسترسی به سوئیچ 

 .مرتبط کرد به نحوی که از طریق ریموت دزدگیر بتوان درب صندوق را نیز باز کردو ماژول صندوق پران را می توان به سیستم دزدگیر 

 سنسور دنده عقب 

 09تندر

 ۰۰0999و ۰9،999(: تومان)قیمت 

 تومان 090999تا ۰09999استیل  میت  

 تومان 00999  :نصب اجرت

 

. اشدارتفاع تندر نسبت به سایر خودروهای سواری بلندتر است و طراحی صندوق آن باعث شده که راننده دید کافی به فضای پشت خودرو را نداشته ب :مشخصات

دنده عقب این امکان را برای راننده فراهم می کند که نسب سنسور   .هنگام حرکت در دنده عقب، در صورت وجود موانع کوتاه احتمال برخورد با آنها زیاد است

نمونه های مختلفی از سنسورهای دنده عقب وجود دارند که مرغوبترین آنها در آب و  .در حرکت دنده عقب با شنیدن صدای بوق هشدار به موانع برخورد نکند

    .هوای بارانی و دماهای مختلف نیز کارایی مناسبی دارند
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محافظ کامپیوتر09تندر    

(ECU)  

  09،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

بسیار ناچیز است و به توجه به آمار سرقت  ECU استفاده می شود و قیمت آن در مقابل قیمت (ECU) برای جلوگیری از سرقت کامپیوتر خودرو :مشخصات

  .کامپیوتر خودرو، نصب آن توصیه می شود

09تندرکابل اتصال منفی   

  ۰9،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

عملکرد آنها دچار اشکال می  ( ... کولر، بخاری، ضبط، چراغ جلو، شیشه گرم کن و)در خودرو تندر، در صورت روشن کردن وسایل متعدد برقی  :مشخصات

شروع به کم و زیاد شدن می کند و این بدلیل ضعیف بودن  شود، مثال درجه حرارت آب باال می رود و خودرو شروع به لرزیدن می کند و یا نور چراغ جلو

کابل اتصال منفی این مشکل را برطرف می کند و راننده خودرو می توانند بصورت همزمان و بدون مشکل از وسایل الکتریکی آن  .اتصال منفی در تندر است

    .استفاده کنند
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 09تندر قفل پدال   

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

کتابی یا )قفل پدال در واقع نوعی قفل سنتی . به گفته مامورین کالنتری و آگاهی، قفل پدال از موثرترین عوامل بازدارنده در سرقت خودرو است :مشخصات

 . است که باز کردن آن نیازمند تخصص و حرفه است( معمولی

 

 

 

 

  09بند تندرقفل زاپاس   

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

    

سرقت زاپاس با چنان سرعتی انجام . جلوگیری از سرقت زاپاس استفاده می شود و قیمت آن در مقابل قیمت رینگ و الستیک بسیار ناچیز است برای  :مشخصات

لذا استفاده از قفل زاپاس برای خودروهایی که  .می شود که علیرغم وجود دزدگیر، قبل از آنکه اطرافیان متوجه صدای دزدگیر شوند، کار به پایان رسیده است

  .اغلب در بیرون از منزل پارک هستند توصیه می شود
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 09تندرقفل محافظ پیچ قالپاق   

  ۰0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

ه برجستگی های روی آچار و پیچ مکمل هم هستند و در واقع این پیچ فقط توسط آچار خودش باز می شود، پیچ محافظ قالپاق دسترسی سارقین را ب :مشخصات

  .پیچ های چرخ محدود کرده و ضریب امنیتی چرخها را باالتر می برد

 ریکبا سوکت فاب 09تندرباالبر اتوماتیک شیشه  -پاور ویندو  

  0۰،999  (:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

این سیستم از یک سو احتمال . با بستن درب خودرو توسط ریموت، کلیه شیشه های برقی خودرو، در صورت باز بودن، یکی پس از دیگری باال می روند :مشخصات

  .از پیاده شدن باز یابسته بودن شیشه ها را کنترل کند باز ماندن شیشه ها را کاهش داده و از سوی دیگر راننده مجبور نیست هر باز قبل
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   آپشنهای داخل کابین تندر 

 ۰۰0999(:تومان)قیمت  ( دوربین-مانیتور)آینه دوربین دار

   :اجرت نصب

  

 

 استفاده با  :مشخصات دنیا، روز فناوری از

 دنده دوربین تصویر درون را خودرو عقب

 با .ببینید خودرو آینه عملکرد از گیری بهره

 گردد می محو دوربین تصویر عقب، دنده از شدن خارج از پس و شود می ظاهر آینه داخل دوربین تصویر عقب، دنده وضعیت در گرفتن قرار محض به خودکار،

 

 09تندرمینی داشبورد     

 دو نوع  ۰0،999و  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

با توجه به محدودیت فضای داشبورد تندر، مطابق . همرنگ داشبورد و از جنس پالستیک است که با چسب دوطرف به داشبورد می چسبداین قطعه  :مشخصات

  .شکل فضای بیشتری را برای سرنشینان ایجاد می کند
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 09تندر درب ایربگ 

  تومان ۰۰999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 

 فاقد ایربگ سرنشین، این درپوش فضای خالی داشبورد را پوشانده و زیبایی بیشتری را ایجاد می کنددر مدلهای  :مشخصات

 

 

  09تندرکنسول وسط با پایه فابریک   

 

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

سوی دیگر راننده می تواند آرنج خود را روی آن قرار  ایجاد می کند و از... کنسول وسط فضای جدیدی را برای نگهداری مدارک، بیمه نامه و  :مشخصات

  .دهد که در رانندگی های طوالنی و سفر موجب کاهش خستگی راننده می شود
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  ۰درجه  09تندر پارکابی استیل  

  09،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

این قیمت از بین می رود و ظاهر بدی را ایجاد می کند، استفاده از پا رکابی استیل این در اثر تماس کفش با قسمت پارکابی خودرو، به مرور رنگ  :مشخصات

  .مشکل را رفع کرده و در عین حال ظاهر زیباتری را برای خودرو ایجاد می کند

 09ی شرکتی تندرالستیک زیرپای  

  60،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .کفپوش برای تندر طراحی شده و لبه های داخلی آن مانع از انتقال آب و گرد و خاک به موکت کف خودرو می شوداندازه و ابعاد این  :مشخصات
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 09تندرکنسول زیر داشبورد مینی  

 ۰۰999تیپ دو  ۰0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

این قطعه از . مناسب است (USB)این قطعه فضای خالی پایین داشبورد را پر می کند و بیشتر برای نگهداری عینک و اشیاء کوچک مانند فلش  :مشخصات

  .طریق پیچ یا چسب دو طرف چسبانده می شود

  09تندرنقره ای  قاب دریچه 

  ۰،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

پالستیکی از طریق چسب دو طرف به دریچه کولر و بخاری متصل می شود که با طرح نقره ای قسمتهای وسط داشبورد هم رنگ می این قطعه  :مشخصات

  .شود
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  09تندر استیل  قاب دریچه 

  تومان ۰999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .کولر و بخاری چسبیده می شوداین قطعه استیل از طریق چسب دو طرف به قاب  مطابق شکل :مشخصات

  

 09قاب کنار صندلی تندر

 

 ۰0999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

 محصول جدید یکی دیگر از کسری هایی است که متاسفانه کارخانه از خودرو حذف میکند

 .به صورت فابریک بروی صندلی شاگرد قرار میگیردوفضای خالی موجود را پر میکند 09تندرقاب کنار صندلی 
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 09سردنده مگانی تندر

 

 00999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

  .سردنده طرح مگان، به رنگ مشکی و نقره ای است که با رنگهای سایر قسمتهای اتاق نزدیکتر است :مشخصات

 

 

 09روکش فابریک تندر

 090999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

 الگوی متناسب با فریم صندلی 

 استفاده از پارچه های مورد مصرف در روکش فابریک 

 امکان یکسان سازی روکش صندلی با طرح پارچه تودوزی خودرو 
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 09تندرجا عینکی سقفی   

  00،999(: تومان)قیمت 

 تومان ۰0999  :اجرت نصب

   

  .فتدبرای نگهداری از عینک طبی یا آفتابی طراحی شده و با استفاده از آن سطح شیشه عینک در اثر تماس با سایر اشیاء داشبورد خط و خش نمی ا :مشخصات

 09تندرنمد روی داشبورد  

  تومن 00999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

این قطعه فضای اتاق . دریچه های شیشه گرم کن و کانال کولر و بخاری در آن منظور شده اند برش این قطعه مطابق با داشبورد تندر طراحی شده و :مشخصات

  .تندر را گرمتر نشان می دهد
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 سه مدل موجود ۰09999تا  009999(: تومان)قیمت   09مولتی مدیا تندر 

 -  :اجرت نصب GPS-دارای دوربین 

   

   ویندوز: سیستم عامل 

  باال  اینچ با رزولوشن۰نمایش لمسی سایز دارای صفحه * 

 ۰.6 پردازندهGHz Cortex A0  گیگ ۰چهار هسته ای و رم DDR0  ۰6حافظه داخلی  –سامسونگGB 

 دارای خروجی پورت های اضافی USB – پورت AV –  قابلیت پشتیبانی از دوربین خودرو 

 دارای ورودی های کامل ورودی و خروجی های صدا و تصویر 

  بلوتوث ودارای WiFi و GPS داخلی 

  پشتیبانی دستگاه از دکمه های فرمان –دارای سوکت های فابریک 

 دارای دوربین عقب 

  دارایGPS تارگت 

  ماه گارانتی ۰0دارای 

 بدون تداخل در سیم کشی خودرو 
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  آرم فرمان رنو

  0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

از این قطعه لوگو فرمان جلوه و زیبایی بیشتری دارد که در خودرو مگان و سایر محصوالت کارخانه رنو از آن استفاده می مطابق شکل با استفاده  :مشخصات

  .شود

 09تندرجاسیگاری لیوانی   

  09،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

قطعه برای کسانی که در خودرو سیگار می کشند مورد استفاده قرار می خودرو تندر بصورت پیشفرض فاقد زیر سیگاری قابل تخلیه است و این  :مشخصات

  .گیرد

 

 

 

 



(اولین کاتالوگ رنگی در ایران)  09درــنــای تــه نـشــآپ  
 Tondarpakhsh: کانال تخصصی رنو   loganshop.ir       توسط

 

   ۰درجه  09تندر کفپوش اتاق کامل  

  ۰0،999(: تومان)قیمت 

 00999  :اجرت نصب

   

است، و در نتیجه استفاده از آن راننده این قطعه کل کف داخل خودرو را می پوشاند و نصب آن با باز کردن اجزاء متصل به کف خودرو مقدور  :مشخصات

  .نگران خیس شدن، بو گرفتن و پوسیده شدن کف خودرو نخواهد بود

 استیل دور شاسی قفل کن   

  ۰،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .این قطعه از جنس استیل است و با چسب دوطرف چسبانده می شود :مشخصات
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 09تندر کاور قفل صندوق عقب

  09،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

زیباتری در اثر تماس اشیاء به مرور زمان رنگ این قسمت از بین می رود لذا استفاده از این قطعه این مشکل را برطرف می کند و در عین حال ظاهر  :مشخصات

  .به فضای صندوق عقب می دهد

 09تندرکفپوش صندوق عقب   

  00،999 (:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

کفپوش صندوق عقب روکش پالستیکی دارد و شکل آن اصطالحا بشقابی است و در صورت تماس با اشیاء مرطوب و یا ریختن آب در آن براحتی قابل  :مشخصات

   .نظافت است
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 09تندرداخل صندوق  -نمد پشت صندلی 

  00،999(: تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

  .این قطعه فضای صندوق عقب تندر را یکدست کرده و ظاهر بسیار زیباتری را به آن می دهد :مشخصات

جک درب موتور   

 09تندر

  00،999(: تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

  .با استفاده از این قطعه باز و بسته کردن درب موتور راحتتر انجام می شود :مشخصات

 

 

 

 

 



(اولین کاتالوگ رنگی در ایران)  09درــنــای تــه نـشــآپ  
 Tondarpakhsh: کانال تخصصی رنو   loganshop.ir       توسط

 

 09تندر درب صندوقجک   

  00،999(: تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

  .با استفاده از این قطعه باز و بسته کردن درب صندوق عقب راحتتر انجام می شود  :مشخصات

  09تندرنمد درب موتور   

  09999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

در اثر )استفاده از آن مانع از سوختن و تغییر رنگ درب موتور  به درب موتور متصل می شود و( خار)پین این قطعه نوعی عایق است و از طریق  :مشخصات

بدون استفاده از این قطعه، به مرور زمان رنگ زیر و حتی روی درب موتور تغییر می . می شود و از طرف دیگر در کاهش صدای موتور نیز موثر است( حرارت

  .کند
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  09تندرنمد درب صندوق 

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

با توجه به جنس آن که . به درب صندوق متصل می شود و همانطور که در شکل پیداست ظاهر زیباتری را ایجاد می کند (خار)این قطعه از طریق پین  :مشخصات

   .نتیجه فضای سرنشینان عقب خودرو کمک می کندعایق است، در فصول سرد به گرمتر ماندن صندوق عقب و در 

  0999(: تومان)قیمت  09فیلترهوا کابین تندر

 
   :اجرت نصب

   

از مهمترین مزایای استفاده از فیلتر کابین جلوگیری از ورود گرد و خاک و هوای آلوده به داخل کابین . این قطعه جزو قطعات کسری اتومبیل تندر می باشد

 اتومبیل ضمن رانندگی در شرایط اقلیمی گوناگون می باشدسرنشینان 
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 (اتوماتیک) 09تندر داخل فیلترهوا 

  0۰999و  ۰۰999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

به داخل اتاق این قطعه سودمند خودرو، با فیلتر کردن هوایی که از طریق ورودی های سیستم تهویه . خودروهای مدرن اغلب مجهز به فیلتر کابین هستند

ان شوند، از ورود ذراتی مانند گرد وخاک، گرده گیاهان و آالینده های دیگر حداقل تا زمانی که شیشه های ماشین باال هستند به قسمت سرنشین دمیده می

اه بگیرید، فیلترهای هوای کابین از محیط کنند اشتب این فیلتر ها را نباید با فیلترهایی که از ورود آلودگی ها به داخل موتور ممانعت می. کنند جلوگیری می

کنید  کنند و برای زمانی که در فصل های که آلرژی به محیط در آنها باالست یا در اتوبانهای مملو از خودرو رانندگی می داخلی خودرو شما حفاظت می

 .عالی هستند

Loganshop.ir  
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  09تندرنوار دور موتور 

  ۰0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

موتور  این نوار الستیکی مانع از تماس مستقیم بین درب موتور و بدنه خودرو شده و ورود گرد و غبار به موتور را کمتر می کند و در نتیجه فضای :مشخصات

  .موثر است( باالخصوصا در سرعت )بعالوه این قطعه در کاهش جریان هوای ناخواسته از کانال کولر و بخاری . تمیزتر می ماند

 09تندر کاپ سر کمک  

  0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

کاپ سر کمک، . بدلیل شکل کاسه ای سر کمک، آب و ضایعات در آن باقی می مانند و به مرور زمان این فضا دچار پوسیدگی و زنگ زدگی می شود :مشخصات

  .مشکل می شوددر عین زیباتر کردن فضای موتور مانع از این 
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 تندر  خارج از کابینآپشنهای 

 ۰00999(:تومان)قیمت  09تندربرقی   راهنمادار آیینه

 
   :اجرت نصب

  

آیینه اصلی تندر ابعاد کوچکی داشته و دید محدودی را در اختیار راننده قرار می دهد، آیینه طرح پرستیژ بزرگتر است و این مشکل را 

  ..در تندر مرتفع می کند

 

 (مشکی نقره ای-رنگ سفید 0در )ضربه گیر درب ها 
  ۰0999(: تومان)قیمت 

 
   :اجرت نصب

   

 عدد0)ضربه گیر درب ها 

 .دو قطعۀ الستیک است که بر روی درب چسبانیده می شود و با باز شدن درب از ضربه خوردن درب جلوگیری می کند
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  09شیشه دودی تندر
تومان  ۰09999تا  09999از (: تومان)قیمت 

 تایوان -کره ای-چین

 
   :اجرت نصب

   

 درجه دارای استاندارد  0کاهش  حرارت داخل خودرو تا  UV 099دارای  09شیشه دودی تندر 

 00999(: تومان)قیمت  تحت لیسانس آلمان بوش 09تندر تیغه برف پاک کن خودرو

 
 -  :اجرت نصب

   

با بهترین کیفیت و ساخت و کارایی باال نسبت به رقبا موجود در بازار ( تحت لیسانس آلمان)  Bosch-بوش L09 تیغه برف پاک کن خودرو 

تکنولوژی ساخت این برف پاک ک کن بصورتی بوده که روی تیغه پالستیکی این برف پاک کن ها الیه ای از کربن وجود . ایران می باشد

کرده و پرتاب میکند و این موضوع باعث عملکرد بهتر این تیغه ها در تمیز کردن شیشه الیه کربن روی پالستیک آب را جمع آوری . دارد

با وجود الیه کربن هم تیغه های هال در حدی نرم هستند که اگر روی شیشه خشک کشیده شود صدایی از آن ها نخواهید . ماشین شما میشود

 .این برف پاک کن ها به هیچ وجه روی شیشه خط نمی اندازد. شنید
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 09999(: تومان)قیمت  09پارکابی تندر

 
 -  :اجرت نصب

   

، رکاب ها را دربرابرآثاری مانند خط، خراش و رنگ پریدگی محافظت نموده ، همچنین ازکثیف شدن این قسمت در اثر آلودگی پارکابی

 .های مختلف نیز جلوگیری می نماید

  09،999(: تومان)قیمت    09تندر  LEDآرم 

 
 ۰9999  :اجرت نصب

   

نصب مشود و همزمان با چراغ  09و به راحتی بر روی صندوق عقب تندر  لوگو جدید تندر بدون سوراخ کاری ودستکاری در سیم کشی

 .و در هنگام ترمز گرفتن به رنگ قرمز تغییر حالت میدهد( به رنگ سفید یخی)کوچک خودرو روشن شده 
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 09تندرتوری زیر برف پاک کن   

 دو نوع ۰۰999و ۰0،999(: تومان)قیمت 

  0999  :اجرت نصب

   

مطابق شکل این قطعه در فضای پایین برف پاک کن قرار می گیرد و با ایجاد نمای زیباتر، مانع از تجمع برگ درخت و ضایعات  :مشخصات

   .در این قسمت می شود

 09تندر راهنما مگانی 

  09،999(: تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

  .این قطعه بسادگی و بدون نیاز به تغییری در بدنه نصب می شود و ظاهر زیباتری دارد :مشخصات
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 09تندردستگیره درب صندوق عقب   

  0،999:معمولی 0،999: کروم(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

صندوق عقب ناگزیر از تماس با بدنه خودرو هستند که مواردی که بدنه تمیز سرنشینان خودرو برای باز و بسته کردن درب  :مشخصات

 این دستگیره باز و بسته کردن درب صندوق را آسانتر می کند. نباشد لباس و دست شخص آلوده خواهد شد

.   

 09تندربادگیر شیشه های جلو      

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

، وزش آزاردهنده باد به داخل کابین سرنشینان 09معضالت جدی نسل جدید اتومبیلها از جمله خودروی تندر یکی از  :مشخصات

اتومبیل، نفوذ آب باران و آب روی سطح شیشه جلو، به هنگام کارکردن برف پاک کن و مشکالت گردش و تهویه هوا است که با کمی باز 

می شود، لذا استفاده از شید شیشه های تندر ضمن بر طرف نمودن موارد مطروحه، نمودن شیشه ها در هوای بارانی به وضوح آشکار 

تاثیر به سزایی در مصرف بهینه سوخت، حفظ حالت آیرودینامیک اتومبیل در سرعتهای گوناگون و جلوگیری از تابش جانبی نور آفتاب و 

 .و ماورای بنفش به صورت راننده و سایر سرنشینان را دارد UV اشعه مضر
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 09تندربادگیر چهار پنجره    

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 توضیح باال  :مشخصات

 

 09تندربادی فویل درب ها 

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  09برچسب روی ستون تندر  :مشخصات
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 09تندرقاب دستگیره 

  ۰9999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .ودخودرو ماشین نصب می ش  این قاب با چسب بسیار قوی و بانمایی شیک و زیبا بر روی دستگیره  :مشخصات

 

   

 09تندرقاب زیر دستگیره 

  0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 ایجاد می شود و باعث آسیب رساندن به رنگ بدنه می شودبه مرور زمان با هر بار باز کردن دستگیره ها ، خش های کوچکی در قسمت زیر دستگیره درب 
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 09تندر دورگلگیرفالپ 

  09،999(: تومان)قیمت 

 ۰9999  :اجرت نصب

   

تندر ایجاد می در صورت نصب این قطعه اگر مانعی به گلگیرهای خودرو برخورد کند خسارت بمراتب کمتری ایجاد کرده و در عین حال ظاهر زیباتری برای  :مشخصات

  .کند

 09تندرگل پخش کن نشکن 

 ۰6999و 00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

   :مشخصات

   جلوگیری از پاشیده شدن مواد گوناگون روی سطح جاده به زیر و پشت اتومبیل مانند قیر، آبهای سطحی و گل و الی

 می باشد  
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 09تندر رنگیقاب آیینه 

  ۰9،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .خودرو ماشین نصب می شود  آینهاین قاب با چسب بسیار قوی و بانمایی شیک و زیبا بر روی  :توضیحات

 .و همرنگ بدنه میباشد

 

 

 09تندرآیینه پرستیژ   

  ۰00999 ترک (: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

 

و دید محدودی را در اختیار راننده قرار می دهد، آیینه طرح پرستیژ بزرگتر است و این مشکل را در تندر  آیینه اصلی تندر ابعاد کوچکی داشته :مشخصات

  .مرتفع می کند
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  09ه تندررنگ شدبال عقب شرکتی   

  ۰۰9،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 این بال جهت زیبایی بروی خودرو نصب میشود :مشخصات

   

 09تندردیفیوزر سپر عقب 

  09،999(: تومان)قیمت 

  0999  :اجرت نصب

   

  .باعث زیبایی و باالرفتن استحکام سپر در تصادفات خواهد شد 09زیرسپری تندر :مشخصات
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 0تندرابرویی چراغ جلو 

  ۰0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  باعث زیبایی و همچنین مات شدن چراغ ها میشود :مشخصات

   

 

 

 آنتن سقفی مگانی 

  ۰9999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 آنتن. گیر کند... بودن ممکن است به سقف پارکینگ و به دلیل بلند  09آنتن فابریک تندر   :مشخصات

 .اسپرتی پیشنهادی عالوه بر رفع این مشکل باعث زیبایی خودرو شما نیز می گردد
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 09تندر پرژکتور سپر جلو   

  00،999: فرانسه 0مدل  00،999: ۰مدل (: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .و بریدن محل مخصوص در سپر قابل اجرا است( که جداگانه باید خریداری شود)در مدلهایی که فاقد پرژکتور هستند، پس از اجرای سیم کشی  :مشخصات

 09تندرقاب پالک   

  0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .می شود از جنس پالستیک است و قبل از نصب پالک، آنرا بصورت کشویی در قاب پالک قرار داده و به بدنه خودرو پرچ  :مشخصات
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  09تندرسر اگزوز استیل   

  ۰0،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

  .ناهنجاری تولید نمی کنند و نصب آنها بسیار ساده است و نمای زیباتری به عقب خودرو می دهداین نوع سر اگزوزها صدای  :مشخصات

 

 09تندردرپوش اکسل عقب 

  0999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

    .قسمت می دهد اکسل عقب تندر به علت ارتفاع بلند این خودرو در معرض دید قرار دارد و درپوش اکسل عقب نمای بهتری به این :مشخصات
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 09تندرقالپاق تو رینگی   

  ۰،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  .این نوع قالپاق روی پیچ های چرخ قرار می گیرد که بصورت پیشفرض در تندرهای با رینگ اسپرت وجود دارد :مشخصات

 

  09قفل رینگ تندر

 

  00،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 بهترین ابزار جهت جلوگیری از سرقت رینگ و الستیک  

  .قابل استفاده بر روی تمامی محصوالت ایران خودرو میباشد عدد قفل چرخ و دو عدد کلید قفل میباشد و 4این محصول شامل  

 .روی خودرو است... ، قفل چرخ، قفل پدال و 09زاپاس البهترین روش برای پیشگیری از سرقت یک خودرو نصب ابزارهای بازدارنده مکانیکی مانند قفل فرمان، قفل 
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  ضدسرقت صندوققفل 

  00،999(: تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

 09محصول جدید و ضروری برای تندر 

 

ثانیه باز میشود با نصب سوییچ ۰9همانطور که میدانید نقطه ضعف امنیتی تندر درب صندوق میباشد که براحتی با پیچ گوشتی یا چاقو توسط سارقین درکمتر از 

 .ضدسرقت دیگر نگران دزدیده شدن وسایل داخل صندوق و الستیک زاپاس خود نباشید

 نصب راحت

 

 09کاور سوییج تندر

  6،999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 .محصول جدید و کاربردی میباشد که منجر به سالم ماندن دکمه های ریموت تندر شده و از قاب ریموت نیز محافطت می کند

 .این محصول در رنگ های مختلف موجود می باشد
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 کپسول آتش خاموش کن خودرو

  ۰0999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 این مدل نیاز به شارژ ندارد و بصورت پودر است

 

  69۰2مدل  09کف پایی تندر

 

  ۰0999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 .کف پایی شرکتی که بر روی خودرو توسط کمپانی قرار میگرند موکتی میباشد که کارایی الزم رو ندارند و به سختی قابل شستشو هستند

 .(در سرما و گرما تغییر حالت نداده و بواسطه داشتن جای قفل کف خودرو ثابت میمانند)از مواد درجه یک پی وی سی  09کف پایی فابریک تندر

 تیکه جلو 0کف پایی جدید تندر با طراحی زیبا عقب یک تیکه وجلو 

 :مزایا

 یک تیکه بودن عقب-

 جنس عالی-

 طراحی جدید-



(اولین کاتالوگ رنگی در ایران)  09درــنــای تــه نـشــآپ  
 Tondarpakhsh: کانال تخصصی رنو   loganshop.ir       توسط

 

 09کف قالبی صندوق تندر

  00999مدل چرمی  00999(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

از آنجایی که کف فابریک . این کفی چرمی هست و به صورت قالبی در کف صندوق عقب قرار میگیرد و کف صندوق عقب رو به صورت کامل پوشش میدهد

این موکت کثیف می شود لذا پیشنهاد می کنیم که صندوق عقب تندر به صورت موکت می باشد و به مرور زمان و در اثر گذاشتن وسایل مختلف در صندوق عقب، 

و دوباره در داخل  حتماً این کفی قالبی را برای صندوق عقب خود تهیه نمایید هر زمان که کثیف شد به راحتی آن را از صندوق عقب خارج کرده و تمیز می کنید

 صندوق قرار می دهید
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 تیکه خام3کیت سپرجلوتندر 

 ۰۰9999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  09کیت اسپرت پارس تندر و تندر 

 

با اینکه کیت اسپورت طیف زیادی از سلیقه سنین .کیت اسپورت تغییرات زیادی را در ظاهر خودرو ایجاد نموده و جلوه و زیبایی خاصی را به خودرو می دهد

همچنین تنوع مجموعه کیت اسپورت باعث افزایش .برای داشتن خودرویی متفاوت پاسخگو باشدمختلف را پوشش می دهد،می تواند درخواست نسل جوان را 

 .جایگاه برند رنو در ایران خواهد شد
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 تیکه خام6کیت رکاب تندر 

 ۰۰9999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  09کیت اسپرت پارس تندر و تندر 

 

با اینکه کیت اسپورت طیف زیادی از سلیقه سنین .خودرو ایجاد نموده و جلوه و زیبایی خاصی را به خودرو می دهد کیت اسپورت تغییرات زیادی را در ظاهر

همچنین تنوع مجموعه کیت اسپورت باعث افزایش .مختلف را پوشش می دهد،می تواند درخواست نسل جوان را برای داشتن خودرویی متفاوت پاسخگو باشد

 .ن خواهد شدجایگاه برند رنو در ایرا

 

 09المپ هدالیت پرژکتور تندر

 

 0۰999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 -خودروی شما  ecu سازگار با -ممنوعیت پلیس ندارد  -بدون نیاز به صرف زمان جهت شارژاولیه  -پرتاپ نورعالی  -بدون تولید گرما و کدری کاسه چراغ 

 نوردهی عالی
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 09تندرالمپ چراغ جلو فیلیپس 

 

 6۰999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

  چراغ جلو المپ X-TREME فیلیپس

 

برطرف خواهد % ۰99نور مناسبی ندارند با استفاده از سری جدید المپ های فیلیپس این مشکل به صورت  09المپ های استفاده شده د رچراغ های جلو تندر

 شد

 . هستند سازگار استاندارد هستند و با سیستم برق خودرو با این حال آنها .درصد نور بیشتر  ۰99 نور  حیرت انگیزاز فیلیپسمحصول 

 ویژگی ها

 برابر بیشتر ۰99نور 

 برابر المپ معمول 3عمر 

 29/55وات استاندارد 
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 09تندر smdالمپ سقف 

 ۰0999(:تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

 .میباشد LED برای داخل اتاق تندر هستید پیشنهاد ما به شما چراغ سقفاگر به دنبال نور بیشتر و بهتر 

 نصب آسان

 برابر المپ معمولی 0نور 

  09ماژول صندوق پران تندر

 09999(:تومان)قیمت 

 0999  :اجرت نصب

   

بلکه می توانید با دو بار فشار متوالی دکمه باز ریموت با نصب این ماژول، دیگر الزم نیست جهت صندوق پران خودرو، کلید اضافی و یا دزدگیر نصب نمایید 

 !فابریک خودرو و یا دکمه قفل مرکزی داخل خودرو، آن را باز کنید

 .براساس مدارک فنی خودرو، ساخته شده است لذا در برق خودرو، اختاللی ایجاد نمی کند اژول، بسیار ساده است ونصب این م
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