S5
 1سال یا  10000کیلومتر

 2سال یا  60000کیلومتر

 3سال یا  100000کیلومتر

 3ماه یا  3000کیلومتر

 1سال یا  20000کیلومتر

 2سال یا  30000کیلومتر

رٍغي هَتَر

رگالش زرب ّا یىثار

ولیسّای ترلی

لطؼات گیرتىط ٍ زیفراًعیل

تیغِ ترف پان وي

تاتری

صفحِ والچ

بدون گارانتی
رٍغي گیرتىط

آًتي

چراغْای زاذلی ٍ ذارجی

لطؼات هَتَر

ولیِ الهپ ّا

ضس ید

هیساى فرهاى یىثار

رٍزری ّا

هىاًیسم تؼَیض زًسُ

لٌت ترهس جلَ ٍ ػمة

رٍغي ترهس

ریٌگ چرذْا

زاشثَرز ٍ لطؼات اى

لطؼات ظیعتن ظَذت رظاًی

شوغ هَتَر

رٍغي ّیسرٍلیه

ٍاشر تِ جس ظر ظیلٌسر ٍ هٌیفَلس

گرز گیر پلَض

لطؼات هىاًیسم فرهاى ترلی ٍ جؼثِ فرهاى

هَوت ّای وف

تلٌسگَّا

هیل فرهاى

لطؼات اوعل جلَ ٍ ػمة

ذار لطؼات تسئیٌی

رگالش پسال والچ یىثار

ًَارّای زٍر زرب ٍ ًَارّای آتثٌسی

لطؼات ظیعتن وَلر

اًَاع فیلترّا

شارش گاز وَلر زر صَرت ون تَزى

ظیثه طثك ٍ ظیثه فرهاى

لطؼات ظیعتن تراری

فیَزّا

رگالش ترهس زظتی یىثار

وٌعَل ٍظط(فرٍرفتگی ٍ تغییر رًگ)

لطؼات ظیعتن ذٌه وٌٌسُ هَتَر

لطؼات تسًِ ذَزرٍ(تِ جس ایراز زًگ ززگی ٍ رًگ

تاالًط چرذْا یىثار

ظگسظت

اظتارت ٍ هتؼلمات آى

شعتشَی اًصوتَر

تٌظین ًَر چراؽ ّا یىثار

رام زیر هَتَر ٍ زیگر لطؼات جلَتٌسی

زیٌام

تاتری ریوَت

رگالش ظاًرٍف یىثار

صٌسلی ّا (رٍوش ٍ فَم)

لطؼات ظیعتن ایرتگ

ایراز لطؼِ تِ زلیل تصازف

َّاگیری ترهس یىثار

زیعه ٍ تلثریٌگ والچ

لطؼات ظیعتن ترهس

ظرٍیط ّای ازٍاری

رگالش واتل تؼَیض زًسُ یىثار

ظَییچ هىاًیىی زرتْا

ووپرظَر وَلر

آچاروشی

جلَ پٌجرُ

تازٍیی ترف پاوي

پٌل وَلر ٍ تراری

گرزگیرّا

پایِ آفتاتگیر

فشٌگی ترهس

زظتِ راٌّوا

شلگیرّا ,گل پرش وي ّا ٍ واٍرّا

پٌل طالچِ ػمة

زٍشاخ والچ

زظتِ ترف پان وي

جاظیگاری

الظتیه رٍی پسالْا

زیعه ترهس

هَتَر ٍ هىاًیسم ترف پان وي

پیچ ,هْرٍُ ,اشر ٍ تعت

تایرّا (ایراز ویفی)

آفتاتگیر(ایراز زفرهگی)

جؼثِ فیَزّا

ترهس زرب ّا

تعوِ تاین

آییٌِ ّای زاذلی ٍ جاًثی ترلی ذَزرٍ

صفحِ آهپر

واٍر الظتیه زاپاض

تعوِ زیٌام

لاب ظتَى ٍ لاب ّای تسئیٌی

یًَیت ّای وٌترل

لَگَ

تعوِ ووپرظَر

ظیعتن صَتی ٍ تصَیری

هىاًیسم تٌظین صٌسلی

زظتگیرُ ظمفی

زظتِ هَتَر جلَ چپ/راظت

هىاًیسم تاز ورزى زرب صٌسٍق ,زرب هَتَر ٍ زرب تان

پَظتِ فیلتر َّا

زظتِ هَتَر ػمة

لطؼات لفل هروسی ٍ ولیِ لفل ّا

هٌثغ ّا

ًوس زرب هَتَر

هىاًیسم شیشِ تاالتر

رازار ػمة

هیل تؼازل وَتاُ ٍ تلٌس

تان ذَزرٍ

زٍرتیي ػمة

تَق

ظین وشی ّا

فٌسن

جؼثِ زاشثَرز

فٌر لَل

لَال زرب ّا

واتالیعت اگسٍز

ظاًرٍف ٍ هىاًیسم آى

واتل زرب هَتَر ٍ صٌسٍق ػمة

اًثارُ ّای اگسٍز

هَتَر شیشِ شَیی

هیلِ ًگِ زارًسُ زرب هَتَر

ووه فٌر ػمة

جه صٌسٍق ػمة

تلثریٌگ چرذْای ػمة ٍ جلَ

آتثٌسی ًفَش آب تِ زاذل

ووه فٌر جلَ

فیَز ذطی چٌس هٌظَرُ

رلِ ّای ترلی
ظٌعَر  ٍ TPMSهؼرفی آى
شیشِ ّا
پَلی ووپرظَر
لطؼات ظیعتن ضس ظرلت
زظتگیرُ ّای زاذلی ٍ ذارجی
وورتٌس ایوٌی
ظین وشی فٌسن
ظیعتن والچ شاهل پوپ والچ تاال ٍ پاییي ,واظِ ًوس والچ ,پسال والچ ٍ لَلِ رٍغي والچ
وَیل
ولیِ ظٌعَرّا
غرتیله فرهاى
تَرتَشارشر
حرارت گیر هٌیفَلس زٍز
حرارت گیر لَلِ اگسٍز

