
(اولین کاتالوگ رنگی در ایران)اندرو   سای ــه نـشــآپ  
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  000111(: تومان)قیمت  سنسوردار-آینه دوربین 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 :وضیحاتت

 .عدد سنسور و مانیتور آینه ای می باشد 0شامل یک عدد دوربین دنده عقب، 

 :ه عقبسنسور دند

سنسور دنده عقب یکی از لزومات هر خودرو است که بوسیله آن با تمرکز بیشتری میتوانید رانندگی کنید و حین دنده عقب از برخورد با 

 .موانع آگاهی پیدا کنید

 :دوربین دنده عقب

 (دید در شب)ین میتوانید ببینید، این دوربین روی سپر عقب ماشین نصب می شود و تصویر عقب را هنگام رانندگی در مانیتور داخل ماش

 ساندرو سنسور دنده عقب 

 تومان 000111(: تومان)قیمت 

 تومان 010111تا 0۰1111استیل  میت  

 تومان 00111  :اجرت نصب
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  :مشخصات

خودرو به فضای پشت نسبت به سایر خودروهای سواری بلندتر است و طراحی صندوق آن باعث شده که راننده دید کافی  ساندرو ارتفاع 

ب سنسور دنده عقب این صن  .هنگام حرکت در دنده عقب، در صورت وجود موانع کوتاه احتمال برخورد با آنها زیاد است. را نداشته باشد

از  نمونه های مختلفی .امکان را برای راننده فراهم می کند که در حرکت دنده عقب با شنیدن صدای بوق هشدار به موانع برخورد نکند

  ..سنسورهای دنده عقب وجود دارند که مرغوبترین آنها در آب و هوای بارانی و دماهای مختلف نیز کارایی مناسبی دارند

 محافظ کامپیوتر ساندرو

  31،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

بسیار ناچیز است و به  ECU قابل قیمتاستفاده می شود و قیمت آن در م (ECU) برای جلوگیری از سرقت کامپیوتر خودرو :مشخصات

  .توجه به آمار سرقت کامپیوتر خودرو، نصب آن توصیه می شود
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ساندروکابل اتصال منفی   

  01،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

 

 ( ... شه گرم کن وکولر، بخاری، ضبط، چراغ جلو، شی)، در صورت روشن کردن وسایل متعدد برقی ساندرودر خودرو  :مشخصات

عملکرد آنها دچار اشکال می شود، مثال درجه حرارت آب باال می رود و خودرو شروع به لرزیدن می کند و یا نور چراغ جلو شروع به 

کابل اتصال منفی این مشکل را برطرف می کند و راننده  .کم و زیاد شدن می کند و این بدلیل ضعیف بودن اتصال منفی در تندر است

    .رو می توانند بصورت همزمان و بدون مشکل از وسایل الکتریکی آن استفاده کنندخود

 بند ساندرو قفل زاپاس  

  31،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

   

سرقت زاپاس . جلوگیری از سرقت زاپاس استفاده می شود و قیمت آن در مقابل قیمت رینگ و الستیک بسیار ناچیز است برای  :تمشخصا

لذا . با چنان سرعتی انجام می شود که علیرغم وجود دزدگیر، قبل از آنکه اطرافیان متوجه صدای دزدگیر شوند، کار به پایان رسیده است

  .برای خودروهایی که اغلب در بیرون از منزل پارک هستند توصیه می شوداستفاده از قفل زاپاس 
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  ساندرو دنده ای قفل پدال  

  01،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

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

سارقین با مشاهده عوامل بازدارنده . است که باز کردن آن نیازمند تخصص و حرفه است( کتابی یا معمولی)فل سنتی نوعی ق

  .اینچنینی خود را به زحمت نمی اندازند و اصطالحا به دنبال دیوار کوتاهتری می گردند

 ساندرو استپ ویقالپاق  ضدسرقت پیچ  

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

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

  .دسترسی سارقین را به پیچ های چرخ محدود کرده و ضریب امنیتی چرخها را باالتر می برد
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 دفیوزر سپر جلو ساندرو نقره ای و مشکی  

  30111 ایرانی مشکی :(تومان)قیمت 

 00111:اصلی مشکی 

 00111:نقره ای

 تومان 01111  :اجرت نصب

 

 

 :مشخصات

 .با پایه و پیج اصلی به سپرجلو متصل میشود  که  دفیوزر اصلی رنو ساندرو این نمونه اصلی میباشد

 .و با نمونه های متفرقه و ایرانی از نظر قالب و جنس متفاوت است
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 اندرو س کنسول وسط با پایه فابریک  

 

  30،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

   

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

  .روی آن قرار دهد که در رانندگی های طوالنی و سفر موجب کاهش خستگی راننده می شود

 ژله ای ساندروپارکابی   

  30،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

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

  .این مشکل را رفع کرده و در عین حال ظاهر زیباتری را برای خودرو ایجاد می کند رکابی 
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  0100مدل  ساندرو اصلی رنوالستیک زیرپایی   

  50،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

انع از انتقال آب و گرد و خاک به موکت کف خودرو می اندازه و ابعاد این کفپوش برای تندر طراحی شده و لبه های داخلی آن م :مشخصات

  .شود

 ساندرو نمد روی داشبورد   

  ناتوم 05111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

این . رش این قطعه مطابق با داشبورد تندر طراحی شده و دریچه های شیشه گرم کن و کانال کولر و بخاری در آن منظور شده اندب :مشخصات

  .قطعه فضای اتاق تندر را گرمتر نشان می دهد
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اضافه  جاسیگاری لیوانی  

 ساندرو

  31،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

رت پیشفرض فاقد زیر سیگاری قابل تخلیه است و این قطعه برای کسانی که در خودرو خودرو تندر بصو :مشخصات

  .سیگار می کشند مورد استفاده قرار می گیرد

  (L000 کد) 0درجه کفپوش اتاق کامل   

  50،111(: تومان)قیمت 

 00111  :اجرت نصب

   

با باز کردن اجزاء متصل به کف خودرو مقدور  این قطعه کل کف داخل خودرو را می پوشاند و نصب آن :مشخصات

  .است، و در نتیجه استفاده از آن راننده نگران خیس شدن، بو گرفتن و پوسیده شدن کف خودرو نخواهد بود
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 استیل دور شاسی قفل کن   

  0،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

  

  .بانده می شوداین قطعه از جنس استیل است و با چسب دوطرف چس :مشخصات

  30،111(: تومان)قیمت  ساندروجا عینکی سقفی     

 
 تومان 00111  :اجرت نصب

   

  .استبرای نگهداری از عینک طبی یا آفتابی طراحی شده  :مشخصات
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 ساندرو صندوق عقب محافظ سینی

  35،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

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  :مشخصات

  .عین حال ظاهر زیباتری به فضای صندوق عقب می دهد

 اندروسکفپوش صندوق عقب   

  30،111(: 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  :مشخصات

   .آب در آن براحتی قابل نظافت است
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 ساندرونوار دور موتور   

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

ر موتو 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( خصوصا در سرعت باال)بعالوه این قطعه در کاهش جریان هوای ناخواسته از کانال کولر و بخاری . تمیزتر می ماند

 ساندروجک درب موتور   

  30،111: (تومان)قیمت 

 0111  :اجرت نصب

   

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

  0،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

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

  .سر کمک، در عین زیباتر کردن فضای موتور مانع از این مشکل می شود

 

 ساندروتوری زیر برف پاک کن   

 دو نوع 05111و 00،111(: تومان)قیمت 

  0111  :اجرت نصب

   

ی 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 در این قسمت م :مشخصات

   .شود
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 ساندروبادگیر شیشه های جلو      

  دیبزو(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

  

  :مشخصات

  (L001 کد)قاب زیر دستگیره    

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

 مطابق شکل   :مشخصات
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 010111(: تومان)قیمت  ( دوربین-مانیتور)نه دوربین دارآی

 
 تومان 00111  :اجرت نصب

   

 به خودکار، عملکرد از گیری بهره با .ببینید خودرو آینه درون را خودرو عقب دنده دوربین تصویر دنیا، روز فناوری از استفاده با  :مشخصات

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

 گردد

  تومان 0۰0111(: تومان)قیمت  ساندروبرقی   راهنمادار آیینه

 
 تومان 00111  :اجرت نصب

   

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

 ساندرورنگ شده بال عقب شرکتی   

  001،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

  

  مطابق شکل :مشخصات

 ساندرودیفیوزر سپر عقب 

  30،111(: تومان)قیمت 

  0111  :اجرت نصب

   

 مطابق شکل  :مشخصات
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 کوتاهآنتن سقفی 

  01111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 مطابق شکل  :اتمشخص

 ساندروابرویی چراغ جلو   

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

   

 مطابق شکل  :مشخصات
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 تیکه جلو پنجره ساندرو 0استیل 

  00،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

  

 وارداتی :مشخصات

 بسیار قوی 3Mدارای چسب 

 استیل ضدزنگ

 روساند سر اگزوز استیل  

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

 سراگزوز استاندارد ساندرو
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 ساندرودرپوش اکسل عقب 

  3111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

ع بلند این خودرو در معرض دید قرار دارد و درپوش اکسل عقب نمای بهتری به این قسمت می اکسل عقب تندر به علت ارتفا :مشخصات

    .دهد

 

داچیا-استیل جلو پنجره ساندرو   00111(: تومان)قیمت  

 تومان 0111 : اجرت نصب

 

 :وضیحاتت

 ستیل جلو پنجره رنو ساندروا

 .با نصب این آپشن خودرو خود را از سایرین متفاوت نمایید

 ارژینال داچیا ترکیه ساخت 

 .این قطعه بصورت فابریک بروی رنو ساندرو نصب میگردد
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 استیل درب صندوق ساندرو

  51،111(: تومان)قیمت 

 

 تومان 0111  :اجرت نصب

 

  :مشخصات

 .نمای عقب ساندرو خود را متفاوت کنید

 استیل ساخت ترکیه
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بادگیر شیشه جلو و عقب  

 رنو ساندرو

 

  001،111(: تومان)قیمت 

 01111  :اجرت نصب

 

یر شیشه جلو و عقب رنو ساندرومعرفی بادگ  

های کناری رنو ساندرو از جنس پالستیک براق و باکیفیت و بدون تغییر رنگ و باقابلیت نصب سریع و آسان در  بادگیرشیشه یا همان پنجره 

درجه کیفی باالیی  ست و ازها کناری خودرو رنو ساندرو ا عدد بادگیر برای پوشش تمام شیشه 0این محصول دارای . باشد اختیار شما می

کند و از شدت نور و اشعه مضر  نفوذ آب باران و برف و خاک به داخل خودرو جلوگیری می, برخوردار است و از وزش آزاردهنده باد UV 

ازحد نور و گرمابه داخل خودرو  کند و در زمان پارک از تابش بیش ها ایجاد نمی کاهد و مشکلی در دید آینه و ماورای بنفش می

.آورد ها مشکلی به وجود نمی کند برای باال رفتن شیشه جلوگیری می  

  

های درونی این بادگیر  باشد و در لبه ندرو میهای کناری خودرو رنو سا پنجره 0عدد بادگیر برای  0بادگیر شیشه رنو ساندرو شامل 

های نصب  توان این بادگیرها را بر روی پنجره های دوطرفه می های دوطرفه محکمی است که با کندن برچسب رویی این چسب چسب

.های خودرو را باز نکنید ساعت پنجره 05برای اینکه این بادگیرها محکم و درست نصب شوند بعد از نصب . کرد  
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اصلی  STEP WAYبرچسب 

 شبرنگ دار

  31،111(: تومان)قیمت 

 تومان 01111  :اجرت نصب

 

 برای ساندرو ارژینال شبرنگ دار STEPWAY آرم نوشته :مشخصات

 

 ته برای نصب آساندارای شابلون داخل بس

 ساخت فرانسه

  ۰0111(: تومان)قیمت  Sandero پارکابی نورانی 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 وضیحاتت: 

 با چرخش و حالت های مختلف نور پردازی 

 یل ضد زنگجنس است 

 0111 ضد آب 

 بدون ایجاد اصطکاک با درب خودرو به علت ضخامت بسیار باریک 
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 (داستر-تندر-ساندرو)پاورویندوز فابریک رنو

 

 ۰5111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 مشخصات

و ( سهولت در کاربرد)با استفاده از سیستم پاور ویندوز شیشه های خودرو، پس از دریافت فرمان از طریق کلید مربوطه بصورت اتوماتیک باال رفته 

 .چنانچه شیشه ها باز باشد به صورت اتوماتیک شیشه ها بسته خواهد شد

 :مزایای سیستم پاور ویندوز

 ال رفتن اتوماتیک شیشه ها به هنگام بستن درب ها توسط ریموت خودروبا        

 امکان بسته شدن کامل شیشه ها پس از خاموش کردن خودرو از طریق ریموت        

 

 با سوکت فابریک بدون نیاز به قطع کردن سیم کشی        
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 درپوش باتری رنو ساندرو

  00،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

  :مشخصات

میباشد که با تهیه و نصب این محصول کارا ضمن هماهنگ و یکدست ساختن  ساندرو جزو قطعات کسری خودرو  ساندرودرب پوش فابریک باتری 

 برخورد اجسام با باتری و اتصالی آن وجود دارد جلوگیری خواهید نمودنمای موتور از آسیب های احتمالی که به دلیل 

ساندرو دی الیت  

  00،111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :اجرت نصب
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. جه عابرین پیاده و سایر خودروها به شما می شود تا از بروز حادثه در اثر بی توجهی جلوگیری شوداستفاده از دی الیت منجربه جلب تو :مشخصات

 .یک آپشن بی نظیر جهت زیبایی خودروی شما میباشد

 .دیالیت مورد نظر بصورت فابریک بروی سپر رنو ساندرو نصب میگردد

 300111تومان تصویری  0۰0111ه ساد(: تومان)قیمت  (استیل میت)دزدگیر ساندرو با سوکت فابریک

  001111تا 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 وضیحاتت: 

 صفحه نمایش رنگی 

 0ریموت تصویری 

  ریموت ها شارژی(شارژر USB) 

 نمایش ولتاژ باطری خودر 

 ضد آب 

 دارای صندوق پران 

 برد بسیار باال 
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  GEX 0100 دزدگیر ردیاب خودرو

 310111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :نصباجرت 

 

 مشخصات

 موقعیت یابی دقیق خودرو توسط موبایل تبلت یا کامپیوتر

 تعیین سرعت دقیق خودرو - 

 سال 3تاریخچه مسیرهای پیموده شده تا  - 

 سرعت  قابلیت تعریف حداکثر - 

 تعریف محدوده جغرافیایی - 

 امکان شنود بسیار با کیفیت - 
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ساندرو روکش صندلی فابریک  

  030،111(: تومان)قیمت 

 00111  :اجرت نصب

 

  :مشخصات

 عدد پشت سری رایگان 0پارچه فابریک کارخانه ساله 0ت دارای ضمان

 روکش چرم طرح بوگاتی رنو ساندرو

 

  030،111(: تومان)قیمت 

   :اجرت نصب

 

 جنس ضد عرق -سال گارانتی 0-طراحی منحصر به فرد -اندازه صندلی فیت و - کیفیت باال :مشخصات
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  000111(: تومان)قیمت  Sandero ( باربند)روف ریل 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 وضیحاتت:  

 رنگ مشکی ونقره ای موجود میباشد 0در  جنس الومنیوم داچیا:ساخت

 

 رکاب داخل ساندرو

 00111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

 

 ه و محافظ لبه کفپوش کف قاب جهت جلو و عقب خودرو می باشدنگهدارند /نصب سریع وآسان: مشخصات 

 ماشین خود جلوه بهتری ببخشید  به  میباشد  ا نصب سریع و آسان این قطعه که برای هر چهار دربب . 
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 رکاب ساندرو استپ وی

  001،111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

  :مشخصات

 ترکیه فابریک رنو ساندرو آلومینیم: ساخت کیفیت عالی

 شیشه دودی ساندرو

٪00تا  00از  (کره ای-تایوان-چینی) تومان 001111تا  00111از (: تومان)قیمت   

   :اجرت نصب

 

 .ی داخل کابین را کاهش میدهددرجه در تابستان هوا 0شیشه دودی تا  :مشخصات

 میشود بصورت یک تیکه نصب انجام نصب شیشه دودی ر کارکلینیکد
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 مخصوص پرژکتور-LED Headlight هدالیت

 
  تومان 50111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 وضیحاتت: 

 بدون حرارت-استاندارد-برابر المپ معمولی 3نور -نصب با سوکت فابریک

 که نشان ضدآب بودن کاالست ip00 گواهینامه دارای

 H00 ساندرو مخصوص 

 

 قاب کنار صندلی ساندرو

 00111(: تومان)قیمت 

 تومان 1  :اجرت نصب

 

 .ه صورت فابریک بروی صندلی شاگرد قرار میگیردوفضای خالی موجود را پر میکندقاب کنار صندلی ساندرو ب :مشخصات
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-نقره ای-سفید-قلم خشگیر ساندروـمشکی

(ذغالی  

  01،111(: تومان)قیمت 

 1  :اجرت نصب

 

 در ایران با دو سر مخصوص یکی جهت رنگ سپر و دیگری برای بدنه  تنها قلم خشگیر رنگ خود کارخانه :مشخصات

 ذغالی در هنگام سفارش در قسمت توضیحات رنگ را قید نمایید-نقره ای-مشکی-سفید:رنگ های موجود 

۰1تندر-ساندرو) قفل رینگ رنو ) 

 

  00،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :اجرت نصب

 

 قابل نصب بر روی هر چهار چرخ خودرو :مشخصات

 از سرقت رینگ و الستیکبهترین ابزار جهت جلوگیری  

 .عدد قفل چرخ و دو عدد کلید قفل میباشد 0این محصول شامل  
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  تومان 00111 (:تومان)قیمت  قفل فرمان مخصوص ساندرو

 تومان 1  :اجرت نصب

 

 :وضیحاتت

 ار به راحتی بسته میشود و بروی ایربگ خط نمی اندازدمخصوص فرمان ایربگ د-قفل فرمان

 

  (.....های جدید و ساندرو و داستر و ۰1تندر)و های ایربگ دار قفل مخصوص فرمان های جدید خودر
 

 ساندرو  کروز کنترل

 تومان 001111(: تومان)قیمت 

 تومان 1  :اجرت نصب

 

هنگامی که راننده قصد دارد در مسیری . تن خودرو بر روی میزان سرعت دلخواه راننده است وظیفه سیستم کروز کنترل ثابت نگه داش :مشخصات

سپس با آسودگی پای خود را  . طوالنی با سرعت ثابت خودرو را براند ، کافی است سیستم را روشن کرده و در سرعت مورد نیاز آن را فعال کند

 . ظیفه ثابت نگه داشتن سرعت خودرو را بر عهده می گیرداز روی پدال گاز برداشته و از آن پس کروز کنترل و

 ..تایوان می باشد LITE-ON گیربکس اتومات ساخت شرکت معتبر با ۰1ساندرو و ال   کروز کنترل مخصوص خودروی

سوراخکاری و برشکاری نصب سیستم در کمتر از دو ساعت و بدون هر گونه تغییرات در سیم کشی خودرو و نیز بدون هرگونه تغییرات مکانیکی یا 
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 .در بدنه خودرو انجام می پذیرد

 :ویژگیهای این سیستم به شرح زیر می باشند

 دارای دسته فرمان کروز 

 آسایش بیشتر به هنگام رانندگی خصوصاً در مسافتهای طوالنی و در اتوبانها به دلیل عدم استفاده از پدال گاز 

  عدم تخطی از سرعت مجاز در جاده ها 

 کیلومتر بر ثانیه 01بت سرعت خودرو برای محدوده سرعت های باالتر از عملکرد تث 

 قابلیت انتخاب آخرین سرعت تثبیت شده توسط سیستم کروز کنترل 

 خارج شدن از وضعیت کروز توسط گرفتن پدال کالج یا ترمز 

  کاهش مصرف سوخت 

 

 اسپویلر پرژکتور ساندرو

  00،111(: تومان)قیمت 

 تومان 01111  :اجرت نصب

 

 قطعه فابریک برای ساندرو :مشخصات

 تغییرنمای جلو ساندرو

 ضربه گیر سپر

 انعطاف پذیری باال -کیفیت عالی
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 کنسول وسط جدید ساندرو 

  01،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111  :ت نصباجر

 

 لیوان برای سرنشین عقب 0جای لیوان برای سرنشین جلو و  لیوان 0جای مدارک دارای نگهدارنده  مشکی و طوسی :مشخصات

  تومان 010111(: تومان)قیمت  (بابل) بعدی ۳کف پایی ساندرو 

 تومان 1  :اجرت نصب

 

 عدم مزاحمت برای پدال و لیز خوردن زیر صندلی -قالب و فابریک کف خودرو :وضیحاتت

 بو نمی دهد و قابل شستشو - تمام سطح کف خود را را می پوشاند -گیری از ریختن مایعات روی موکتبصورت بشقابی برای جلو -
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 .از آن استفاده نموده و در هزینه وقت جهت نصب کفپوش صرفه جویی نمود  می توان بعنوان کفپوش کامل -

 

 قاب کنار صندلی ساندرو

 تومان 00111(: تومان)قیمت 

 تومان 1  :اجرت نصب

 

قطعه کاربردی که روی اکثر خودروها نصب است و حاال برای گروه رنو آماده فروش میباشد این قطعه عالوه بر زیبایی ترمز دستی  مشخصات

 .به زیر کنسول ترمز دستی میشود.. وکامل کردن این قسمت مانع رفتن آشغال و 
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 گل پخش کن ساندرو

  30،111(: تومان)قیمت 

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 .میماندو خودرو تمیزتر  در روزهای بارانی ، برفی بر روی بدنه اتومبیل جلوگیری می کند... گل و  پخش و پاشیده شدن آب و :مشخصات

باتری رنو-محافظ کامپیوتر  

 

  30،111(: تومان)قیمت 

 تومان 0111   :اجرت نصب

 

 .خودرو و باتری کامپیوتر صدمات و ضربات احتمالی وارده به سرقت شدن و جلوگیری از :مشخصات
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 به همراه دوربین و جی پی اس 0001111(: تومان)قیمت  ی مدیا ساندرومولت

 تومان 1  :اجرت نصب

 

 :وضیحاتت

 چفول تا اینچ 5اچ حرارتی حساس، مولتی تاچ، ت

 دارای قاب و اینترفیس و سوکت فابریک رنو ساندرو بدون دخالت در سیم کشی

 قابلیت اتصال دوربین و گیرنده تلوزیون و سیستم صوتی

 IPOD,USB,SD CARD انواع اتصال

 مجهز به سیستم رهیاب ماهواره ای همراه با نقشه خوان فارسی گویا

 صوتی موبایلاتصال به موبایل از طریق بلوتوث و پخش فایل های 

 پخش موزیک از گوشی و برقراری و پاسخ به تماس: بلوتوث

 Divx-dvd-vcd-MPEG-mp3-mp0-wma پخش فایل های

 ماهه 00گارانتی 

 اطالعات بیشتر در کانال تلگرام( تجهیزات اختیاری)قابلیت باز کردن درب پارکینیگ توسط مولتی مدیا
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  هر سمت  000111(: تومان)قیمت  کیت صندلی برقی رنو

 تومان 00111  :اجرت نصب

 

 
 

 :وضیحاتت

 .براحتی صندلی خودروتان را برقی کنید

 دقیقه 01نصب فوق آسان کمتر از 

 ماه 00گارانتی 

 داستر/تندرپالس/تندر/مخصوص ساندرو

 وشگاهمشاهده ویدیو محصول در اینستگرام فر

https://www.instagram.com/p/BcmxJY0lBzh/?taken-by=tondarpakhsh 
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 :آدرس

 1۰301100000همراه /    10000100500  :تلفن  00غربی بین اردیبهشت و سراج پالک 0۰0خ-اتوبان باقری -تهرانپارس-تهران 

    tondarpakhsh@   کانال تخصصی رنو

 سیستم های صوتی و نصویری تعویض روغنی ـ-آپشن -مکانیکی :مجموعه کامل 

 .لطفا وقت بگیرید در کارکلینیک رنــــو   جهت حضور

 

 آپشن نصب واحد-10000100500

 مکانیکی  واحد -   10000100503
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