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 ECCلیست قیمت انواع سیستم های کروز کنترل برند 

 0922رماه مه

 و دزدگیر کدینگ می باشدکروز کنترل خودروهای دریچه گاز برقی همراه با لیمیتر 

 کروز کنترل خودروهای دریچه گاز سیمی دارای مکانیزم سرو موتور بوهلر آلمان بوده و همراه با آلارم سرعت می باشد

 

 تومان و  961.111توجه: هزینه نصب سیستم کروز کنترل خودروهای دریچه گاز برقی 

   تومان است 921.111هزینه نصب سیستم کروز کنترل خودروهای دریچه گاز سیمی 

 خودرو ایران

 خودرو نوع
 نصب با همراه قیمت

 )تومان(

 090.09000 برقی گاز پدال (6 تیپ و 5 )تیپ رانا و 602 پژو

 09000..09 سیمی گاز پدال اکومکس رانا و 602 پژو

 برقی گاز پدال TU5 پارس پژو و 505 پژو

 پین( 5 و پین 2 )سوکت
090.09000 

 090.09000 اتوماتیک TU5 پارس پژو و 505 پژو

 09000..09 سیمی گاز پدال TU5 پارس پژو و 505 پژو

 09000..09 سیمی گاز پدال 0000 پارس پژو و 505 پژو

 09000..09 سیمی گاز پدال XUM موتور و زانتیا موتور ELX پارس پژو

 09000..09 0000 موتور با سورن و LX  سمند

 09000..09 سیمی گاز پدال TU5 موتور با سمند

 090.09000 برقی گاز پدال EF7 سمند

 09000..09 سیمی گاز پدال EF7 سمند

 090.09000 شارژ توربو سورن

 090.09000 برقی گاز پدال دنا
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 09000..09 سیمی گاز پدال دنا

 09000..09 بنزینی 0.تندر

 090.09000 اتوماتیک پلاس تندر

 00..90009 ای دنده پلاس تندر

 09000..09 پیکاپ تندر

 090.09000 کراس 00اچ

   

 سایپا و پارس خودرو

 خودرو نوع
 نصب با همراه قیمت

 )تومان(

 09000..09 ای دنده ساندرو

 090.09000 اتوماتیک ساندرو

 090.09000 اتوماتیک 0.تندر

 09000..09 بنزینی 0.تندر

 090.09000 سوز دوگانه 0.تندر

 09000..09 ساینا

 09000..09 6 تیبا و تیبا

 09000..09 کوئیک

 09000..09 پراید

 09000..09 زانتیا

 Z300  090.09000 آریو

 09000..09 ماکسیما

 090.09000 000 - 060 - 600 - 660 برلیانس
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 خودروهای وارداتی

 خودرو نوع
 نصب با همراه قیمت

 )تومان(

 09000..09 آوانته هیوندای

 090.09000 سوناتا هیوندای

530 MVM 090.09000 برقی( )گاز 

550 MVM 090.09000 برقی( )گاز 

X33 MVM 090.09000 برقی( )گاز 

 090.09000 برقی( )گاز 260 لیفان

 090.09000 برقی( )گاز X60 لیفان

 09000..09 سیمی( )گاز کرولا تویوتا

 090.09000 برقی( )گاز ولکس

 Pajero  09..09000 میتسوبیشی

 090.09000 برقی( )گاز پدال جیلی

 09000..09 سیمی( )گاز پدال جیلی

 09000..09 060 مزدا

 090.09000 اتوماتیک( و ای )دنده  J5 جک

 090.09000 سراتو کیا

 09000..09 ماکسیما

 090.09000 داستر رنو

 090.09000 فلوئنس رنو

 090.09000 سیمبل رنو

  

 


