
okموتور 500,000okok110موتورکی پی

okتجهیزات 3,600,000okok110موتور،رونیز پیکاپ

okokموتور okok  530موتور

Airbagok  530 تجهیزاتok

okموتور  okokX33موتور

okتجهیزات okokX33تجهیزات

okموتور  315

okتجهیزات 315

okokموتور 520

okokتجهیزات 520 موتور

okokموتور 620تجهیزات

okتجهیزات 620موتور

okموتور X60تجهیزات

okتجهیزات X60موتور

okموتور J3 تجهیزات

okتجهیزات J3موتور

okموتور J5تجهیزات

okتجهیزات J5 موتور

okموتورتجهیزات

S2000okok Siemens + Euro4okok تجهیزاتok

Bosch 7.4.4okokSagemokok2000و2400 موتورok

Bosch 7.4.5okokKiaokokتجهیزاتok

valeo J34,J35okok  ( دوگانه و بنزینی )BoschokokEngineokokموتوریلو سی دووokok

BsiokokAirbag SRE/SLEokokتجهیزاتokokموتورماتیزokok

Download BsiokokABS MANDOokokEngineokokموتورok

okokABSتجهیزاتokokABS TEVES & BWIokokاتوماتیک بندی پیکره

CIMokokEngineokok,  زیمنس سرقت ضدokokکلید تعریف

Abs Teves MK70okokساژم سرقت ضدokokتجهیزاتokok

Abs Teves MK20okokبوش سرقت ضدokMT2,400,000okok

OKموتور 5 آریزوokokBifuel1,200,000okokموتورokokمطبوع تهویه

OKتجهیزات 5 آریزوokموتورokokسرقت ضدokokایربگ

OKموتور 5 تیگوAT موتورokokBosch 7.3.3okokاتوماتیک گیربکس

OKتجهیزات 5 تیگو4okokBosch MP5.2okokABS تیپ اتوماتیک گیربکس

Com 2000okokAbsokokموتورokokموتور 820 لیفانOK

OKتجهیزات  820 لیفانokokABSokمطبوع تهویهokokنمایش صفحه

OKموتور X50 لیفان2,200,000okموتورونokokایربگokokالکتریکی تجهیزات

OKتجهیزات X50 لیفانokokموتورokokسرقت ضدokokرادیو

OKموتور  OKOKABSokokCS35موتورokokسراسری تست

OKتجهیزات  OKOKCS35ایربگValeookok یو سی ای تعویض

OKموتور  S2000okokABSOKOKS 5 یو سی ای تعویض

OKتجهیزات OKOKS 5سرقت ضد7.4.4okok یو سی ای تعویض

OKموتور  1,500,000okokS 5 موتورokokهدیهریست و فلش7.4.5okok یو سی ای تعویض

S2000okok1,900,000دیزلokokS 5 تجهیزاتOK

Valeookok600,000شوکاokokS 5  موتورok

Sl96okokS 5 تجهیزاتok

Siemens VDOokokدانلود  +FN

Bosch 7.4.4okokدانلود  +CCN

Bosch 7.3.3okok ICN

Bosch 7.4.9okokدانلود  +MCNموتورOK

Bifuelokokدانلود  +CCNتجهیزاتOK

Siemens CNGokokPDN+موتوردانلودOK

Abs MandookokDDN+تجهیزاتدانلودOK

Abs Boschokokدانلود  +FNایمو MVM 3152,000,000OK

CIMokok ICN,  زیمنس سرقت ضد

   FCM+  دانلودokokوالئو سرقت ضد

   BCM+  دانلودBosch 7.4.4ok سرقت ضد

   Bosch 7.4.5ok ICN سرقت ضد
Bosch ME 7.4.4 TU5okokMFD

Airbag AUTONETokokCCN + دانلود 

Airbag SRSokokDCN + دانلود

Airbag HAE 2.5okokFN + دانلود

دانلود + okokICNموتور

ABSokokRN + دانلود

AIR BAGokok1,500,000سایپا و خودرو ایرانزیمنس کد خواندنOKOK

ACokok

IMMOokok

okokموتوررانا

موتورokokهدیهریست و فلش

 تجهیزات 

CIM1,500,000OK کد خواندن

206 کد خواندن

زیمنس ویژه عملیات

تیونینگ

6 شماره پک

کیا هیوندایی

طالیی ویژه پکیج فروش

لایر162,000,000

 فروش لیست 

متعلقات تمام با V-MAX دیاگ افزار سخت

(مرتبط کابل 6 با همراه) سوز گاز پکیج

 تبدیل+  یو سی ای دانلود

تیونینگ * 

 *(تعمیرگاه به اعزام) زیمنس ویژه عملیات

(A) موتوری

(A) خودرو ایران

6,500,000

(X50+ 820 ) تکمیلی لیفان

( S5 ) تکمیلی جک

چانگان

هایما

کراس سی اچ

( S3 + J4) 2 تکمیلی جک

MVM X22

تیبا

ok

ok

کاپرا+  وانت مزدا

ECU تبدیل+  دانلود پکیج

ریست و فلش + A+B پکیج

V-Max  افزار سخت

(X50+ 820 ) تکمیلی لیفان

کاپرا+  وانت مزدا

(5 تیگو + 5 آریزو) MVM تکمیلی

MVM 315 ایمو

نیو 3 مزدا + 3 مزدا + 2 مزدا

( 315+ 530+ 110+ X33 ) MVM

(X60+ 620+ 520) لیفان

( J5 و I 3 ) جک

سرانزا و رونیز ، پیکاپ نیسان

2400-2000    ویتارا سوزوکی

تکمیلی سایپا

(برلیانس)  تکمیلی خودرو پارس

(5 تیگو + 5 آریزو) MVM تکمیلی

سرانزا و رونیز ، پیکاپ نیسان

2400-2000    ویتارا سوزوکی

H220 برلیانس

3,000,000

6 ویژه پکیج فروش

لایر116,000,000

تکمیلی خودرو ایران پکیج

زامیاد پکیج

ماکسیما

مگان

هایما

کراس سی اچ

(لایر) قیمت

چانگان

2,500,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

نیسان

(لایر) قیمتبهمن گروه

L90

1,900,000

 ،سمند، 405

  ،پارس،پیکان

آردی

iScanV-Max(لایر) قیمت CAN( تکمیلی) خودرو ایران

 فاز رانا  پلکس مولتی

صفر فاز محلی 206صفرو

4,600,000ok

V-Max

دنا

( J5 و I 3 ) جک
(X60+ 620+ 520) لیفان

( 315+ 530+ 110+ X33 ) MVM

NEW MAZDA 3

تکمیلی خودرو ایران پکیج

ECU تبدیل+   دانلود پکیج

ریست و فلش + A+B پکیج

V-Max  افزار سخت

MVM X22

(برلیانس) تکمیلی خودرو پارس

تکمیلی سایپا

سوز گاز پکیج
2400-2000    ویتارا سوزوکی

2,500,000

JAC تکمیلی

iScanV-Max

2,000,000

2 خارجی گروه
3,300,000

تکمیلی لیفان

 قیمت*  فرانسوی 206 سوئیچ کد خواندن

تخصصی  کیا

ECU تبدیل+  دانلود پکیج
ریست و فلش + A+B پکیج

V-Max  افزار سخت

لایر89,000,000

28,500,000

ok

ok

 اند شده مشخص * عالمت با که هایی برنامه

نمیشوند تخفیف درصد 35 شامل

iScanقیمت
نیو 3 مزدا + 3 مزدا + 2 مزدا

کاپرا+  وانت مزدا

تکمیلی خودرو ایران پکیج

Z 3001,900,000OK

 ( تکمیلی) سایپا

زامیاد پکیج

17,500,000(B) سایپا

14,000,000(B) موتوری

MVM4,500,000

4,900,000لیفان

iScanV-Maxقیمت ( تکمیلی )  خودرو پارس

V5 برلیانس

4,800,000OK

H330 برلیانس

H320 برلیانس

12,500,000

9,500,000

18,000,000

K-TAG10,000,000 افزار سخت

iScanV-Max( B ) سایپاiScanV-Max( A ) خودرو ایران

206

1,500,000چری

(لایر) قیمتزامیاد

2,900,000

MAZDA 2

2,900,000

دلیکا

1,100,000

پراید

2,900,000جک

ویتارا سوزوکی

3232,200,000

کاپرا

                                                                                                                                                                                                                                                      
iScanV-Max(لایر) قیمتخودرو پارس (لایر) قیمت

56,500,000

iScanV-Max 5 ویژه پکیج فروش(لایر) قیمت1 خارجی گروه

ok

ok

2,900,000

2,500,000 ماکسیما

مگان

iScan(لایر) قیمت3 خارجی گروه

2,900,000

MAZDA 3

H230 برلیانس

وانت مزدا

1,900,000گل

MVM  تکمیلی

iScanV-Max

3,600,000

سرانزا و رونیز ، پیکاپ نیسان

iScanV-Max

ریو

زانتیا

 یک فاز رانا پلکس مولتی

 ECO یک فاز محلی 206و

MUX

 سمند پلکس مولتی

       2 تکمیلی جک

(S3 + J4)

3 ویژه پکیج فروش

تخصصی هیوندایی

الف ویژه پکیج فروش

مگان

ماکسیما

زامیاد پکیج

لایر110,000,000

V-Max

BSI طریق از

  ECU طریق از
5,500,000

( S5 ) تکمیلی جک
چانگان
هایما

کراس سی اچ

لایر112,000,000

( 315+ 530+ 110+ X33 ) MVM
(X60+ 620+ 520) لیفان

( J5 و I 3 ) جک

نیو 3 مزدا + 3 مزدا + 2 مزدا

V-Max  افزار سخت
ریست و فلش + A+B پکیج

ECU تبدیل+  دانلود پکیج
تکمیلی خودرو ایران پکیج

زامیاد پکیج
ماکسیما
مگان

تکمیلی سایپا

(برلیانس)  تکمیلی خودرو پارس

2,500,000


