
GISPلیست قیمتی شرکت 

1400/03/11

قیمت اعتباري قیمت واريزي نام گزارشی کد کاال رديف

2255000 GISP پايه تسمه سفتکن دينام  الترناتور 90ال  196255 1

519000 gisp سيبک طبق زير کمک 90ال  192402 2

1480000 GISP غلتک تسمه سفتکن تايمينگ  90ال  196256 3

1285000 GISP (غلطک ) غلتک تسمه سفتکن کولر 90ال  196275 4

710000 GISP غلطک پولي هرزگرد کولر 90ال  196254 5

559000 gisp قرقري فرمان 90ال  193401 6

182000 GISPپرايد ابگير بيروني عقب چپ  505303 7

1350000 GISPپرايد بلبرينگ تسمه تايم  تسمه سفتکن  506227 8

58000 GISPپرايد بوش جعبه فرمان هاللي پلنچر  500111 9

459000 GISP (فيش ) سيم 2پرايد پمپ درب  500402 10

695000 GISP چهارگوش 1پرايد دسته موتور شماره   502003 11

685000 GISP(گرد) 2پرايد دسته موتور شماره  502005 12

365000 GISPپرايد دياق ميل موجگير چپ 504321 13

365000 GISPپرايد دياق ميل موجگير راست  504322 14

499000 502401  عدد2 هر جعبه gisp مارک MVMپرايد سيبک فرمان چپقي  15

478000 GISPپرايد سيلندر ترمز چرخ عقب  505003 16

759000 518002 کد GISP  مارک  CNGپرايد شيلنگ باک چهار تکه  518002 17

60000 GISP خم 2پرايد شيلنگ بنزين  508002 18

499000 GISPپرايد قفل داخل درب جلو چپ جديد  503509 19

457000 GISPپرايد قفل داخل درب جلو راست قديم  503514 20

499000 GISPپرايد قفل داخل درب عقب راست جديد  503512 21

457000 GISPپرايد قفل داخل درب عقب راست قديم  503516 22

145000 GISPپرايد گردگير پلوس سمت گيربکس     503720 23

6790000 GISPپرايد ميل لنگ  502121 24

511000 GISPپرايد نوار دور درب جلو چپ  504601 25

511000 GISPپرايد نوار دور درب جلو راست  504602 26

416000 GISP 405پژو ابگير بيروني شيشه درب جلو چپ  405301 27

521000 GISPپژو ابگير بيروني شيشه درب جلو چپ سمند بيروني  305301 28

416000 GISP 405پژو ابگير بيروني شيشه درب جلو راست  405302 29

521000 GISPپژو ابگير بيروني شيشه درب جلو راست سمند بيرون  305302 30

669000 GISPپژو ابگير درب جلو پرشيا سمت چپ 415301 31

541000 GISP 206پژو بوش جلو مندل عقب  200214 32
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410000 GISP سمند پرشيا 405پژو بوش جناغي  470205 33

35000 GISP باال ته باز 405پژو بوش دو شاخه کالچ  470220 34

179000 GISP (الستيک پالستيک)پژو بوش ضربه گير اکسل عقب  470211 35

569000 GISP 206پژو بوش عقب مندل عقب  200213 36

1835000 GISP  مارک 206پژو پايه تسمه سفتکن الترناتور  206209 37

2150000 GISP طرح جديد 206پژو پايه تسمه سفتکن الترناتور  206253 38

2550000 GISP مارک 405پژو پايه تسمه سفتکن الترناتور  476208 39

2990000 GISP و دنا EF7پژو پايه تسمه سفتکن کولر   336215 40

1840000 gisp (طرح زيمنس ) 405پژو پوسته هوزينگ  476952 41

510000 GISP و پرشيا 405پژو پولي هرزگرد کولر  476205 42

1228000 GISP و دنا A گوشتکوبي نوع EF7پژو پولي هرزگرد کولر  336218 43

919000 GISP ودنا C واشر فلزي نوع EF7پژو پولي هرزگرد کولر  336216 44

1465000 GISP و دنا B واشرآل نوع EF7پژو پولي هرزگرد کولر  336217 45

79000 405GISPجلو(نعلبکي)پژو پولکي ضربگيرروي توپي باالکمک 470501 46

1939000 GISP مجموعه کامل 206پژو دسته موتور پايين  222021 47

665000 GISP 405پژو دسته موتور دو سر پيچ  472010 48

389000 GISP پائين کائوچوئي 405پژو دسته موتور گرد  470201 49

455000 GISP (عددي4)پژو زه درب اطراف سمند دست کامل  302300 50

1250000 gispپژو زه درب اطراف سمند سورن پرايمري دست کامل  322300 51

2640000 GISP چپ 5 تيپ 206پژو سگدست  257901 52

2640000 GISP راست 5 تيپ 206پژو سگدست  257902 53

599000 gisp رانا زانتيا  چپ 206پژو سيبک فرمان چپقي  202403 54

599000 gisp رانا زانتيا راست 206پژو سيبک فرمان چپقي  202404 55

607000 GISP چپ CBS 405پژو سيلندر ترمز چرخ عقب  405005 56

188000 GISP چپ متوسط 405پژو سيم ترمز دستي  474931 57

1849000 gisp  و سمند 1800  مدل 405پژو شاطون  472901 58

4390000 gisp چپ 5  جلو تيپ 206پژو طبق  252803 59

4390000 gisp راست 5  جلو تيپ 206پژو طبق  252804 60

1465000 GISPTU5پژو غلتک تسمه سفتکن تايمينگ بوش بلندلبه دار 256206 61

990000 GISPدناپالستيکEF7پژو غلتک تسمه سفتکن تايمينگ سمند  336220 62

1980000 ساعتيGISP 2تيپ206پژو غلتک تسمه سفتکن تايمينگ متحرک 226211 63

563000 206225 باالGISP سوراخ گشاد 206پژو غلتک تسمه سفتکن کولر  64
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1400000 T2 GISPسوراخ تنگ پايين206پژو غلتک تسمه سفتکن کولر  206207 65

1950000 gisp جلو راست 206پژو قفل داخل درب  203520 66

630000 gisp جديد VALEO عقب چپ طرح 405پژو قفل داخل درب  473521 67

69000 GISP و  سمند  پيچي  405پژو گيج  روغن  476701 68

66000 GISP و  سمند  صاف 405پژو گيج  روغن  476702 69

134000 GISP (الستيک چاکدار) 206پژو الستيک موجگير  204411 70

52000 gispدنا  , EF7سمند ملي 1800پژو لوله روغن ريز دوش 334222 71

418000 GISP 405پژو ماهک تقسيم دنده  474301 72

850000 gisp رانا  207 5 تيپ 206پژو ميل توپي چرخ عقب  251122 73

930000 gisp و سمند 405پژو ميل توپي چرخ عقب  471122 74

150000 gisp و سمند 405پژو ميل ماهک بلند  474304 75

1373000 GISP  405پژو نوار درب جلو چپ  494601 76

1373000 GISP 405پژو نوار درب جلو راست  494602 77

1426000 GISP م SD 206پژو نوار درب صندوق عقب  264618 78

238000 GISPتيبا بوش طبق  520205 79

1169000 GISP (با بلبرينگ)تيبا توپي سر کمک و ريو چپ  521008 80

1169000 GISP (با بلبرينگ)تيبا توپي سر کمک و ريو چپ 521009 81
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