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AMK Trabant Plzeň z.s. 45333637 17.05.2018datumIČO: 

01. *** MOTOR ***

a) Blok, setrvačník, uložení
gufero pod setrvačník 95,00

gufero s osaz.pod.zapal. (HU) 69,00

gufero s osaz.pod.zapal.orig. 225,00

labyrint klik.hř. k řemenici (náhrada gufera)orig. 550,00

matice řemenice 34,00

matice setrvačníku 35,00

ostřikovací podložka gufera/labyrintu .zapal. 51,00

pérová podl.vlnitá pod setrvačník 39,00

poj. podložka pod řemenici 30,00

poj. podložka setrvačníku 35,00

pružná podložka ložiska setr. 31,00

přední uložení motoru 445,00

příruba pod setrvačník (pro gufero) 350,00

příruba pod setrvačník (pro labyrint) 405,00

řemenice klik.hřídele kratší (š. řemenu 10mm) 495,00

řemenice klik.hřídele - delší (š.řemenu 10mm) 495,00

řemenice klik.hřídele (šířka řemenu 13mm) 495,00

setrvačník s věncem n.p. 1 930,00

setrvačník s věncem n.p. použ. 800,00

setrvačník s věncem st.p 1 850,00

setrvačník s věncem st.p použ. 800,00

těsnění víčka setrvačníku 10,00

těsnící kroužek setrvačníku 45,00

věnec setrvačníku 10 mm 580,00

věnec setrvačníku 6 mm. 470,00

b) Kliková hřídel, ložiska, šoupátka
kliková hřídel něm.orig. - nová 13 850,00

kliková hřídel něm.orig. - nová (bronz.pouzdra) 11 550,00

kliková hřídel renovovaná (HU) 3 640,00

kliková hřídfel s kul. lož. a neděl. lab. renov. 5 990,00

kliková hřídfel s vál. lož. a děleným lab. renov. 5 550,00

ložisko klik.hříd. pod zapalování (pro labyrint) 1 050,00

ložisko klik.hříd.6009NC3 orig. 510,00

pero šoupátka 19,00

sada šoupátek (dvě šoupátka + 4 pruž.) 595,00

středový labyrint klikového hřídele 270,00

šoupátko - orig. 550,00

vymez.podl.klik.hřídele 25,00

Woodruff.pero/klín.klik.hříd./ 15,00

c) Válce, písty, hlavy
hlava válce pro svíčku M18 450,00

hlava válce - použ. 500,00

píst nominál 580,00

píst výbrusový 72,25 (1. výbrus) - repl. 650,00

píst výbrusový 72,25 (1.výbrus) s kroužky  orig. 950,00

píst výbrusový 72,50 (2. výbrus) - repl. 650,00

píst výbrusový 72,50 (2. výbrus) - repl. Polsko 790,00

píst výbrusový 72,50 (2.výbrus) s kroužky  orig. 950,00

píst výbrusový 72,75 (3. výbrus) - repl. 650,00

píst výbrusový 72,75 (3.výbrus) s kroužky  orig. 950,00

píst výbrusový 73,00 (4.výbrus) s kroužky  orig. 950,00

pístní čep 90,00

pístní čep (krátký) 295,00

pístní kroužek s.2,4 33,00

pístní kroužek (nominal) 35,00

pístní kroužky (sada 6ks) 72,25 (1. výbrus) 260,00
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pístní kroužky (sada 6ks) 72,50 (2. výbrus) 260,00

pístní kroužky (sada 6ks) 72,75 (3. výbrus) 270,00

píst.kroužek něm.-4.výbrus 40,00

pojistka pístního čepu 8,00

pouzdro pístního čepu 220,00

svorník do válce M10x45 30,00

svorník do válce 12/10 45,00

svorník do válce 14/10 45,00

těsnění pod hlavu 35,00

těsnění pod válec 40,00

válec č.1 originál 2 790,00

válec č.2 originál 2 790,00

válec výbrusový (výměnným způsobem) 480,00

závrtný šroub M8 dl. 20,00

d) Chlazení motoru, sání, oplechování
čep upínacího pasu 15,00

držák lanovodu k oplech.motoru 12,00

držák vratné pružiny plynu 14,00

gum kol. oplech. motoru a dorazu kapoty 15,00

klínový řemen š.13 50,00

klínový řemen 9,5-10 x 1150-1160 49,00

klínový řemen 9,5-10 x 975-1050 65,00

klínový řemen 9,5-10 x <975 49,00

kryt ventilátoru 150,00

kryt ventillátoru n.p. 170,00

ložisko 6202 (ventilátor, dynamo) 38,00

matice stah.šroubu upín.pasu 15,00

oběžné kolo ventilátoru 610,00

opěr.podl.čepu upín.pasu 5,00

pérová spona tlumiče sání 10,00

plech chlazení mezi válce 130,00

plech chlazení motoru (kryt) 1 100,00

podl.k upevnění tlumiče sání 25,00

postr.plech chlaz.motoru 150,00

pružina zad.plechu motoru 35,00

pryž.těs.krytu ventilátoru 45,00

řemenice ventilátoru š.9,5 mm. 380,00

skříň ventilátoru 590,00

šroub k upín.pasu ventil. 3,00

těsnění tlumiče sání 2,00

tlumič sání 550,00

upínací pas ventilátoru 195,00

větrák úplný 1 750,00

zadní plech chlaz.motoru 420,00

02. *** PŘEVODOVKA ***

a) Skříň, hřídele, ložiska
drát.pojist.kola hn.hřídele 5,00

držák převodovky n.p. 155,00

držák řadící páky 40,00

guf.20/40/10 k hn,hříd.přev. 25,00

guf.20/40/7 k hn,hříd.přev. 25,00

hnací hřídel 342,00

hnací kolo 4.rychl. 116,00

hnaný hřídel holý 360,00

hnaný hřídel úplný 1 235,00

jádro volnoběhu 885,00

jádro volnoběhu bez drážky kompl. sada orig 990,00

jádro volnoběhu s drážkou (original) 850,00
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jádro vonoběhu s podložkou 885,00

klec volnoběhu 39,00

klínek 4.5 5,00

kroužek synchronu 129,00

ložisko NJ 206 129,00

ložisko 6304 C3 SKF 240,00

ložisko 6304 (převodovka) 89,00

magnet vypouštěcí zátky 2,00

ostřik.podložka volnoběhu 10,00

podložka volnoběhu 19,00

pos.kolo zp.chodu 95,00

pos.kolo 1.rychl. 250,00

pos.kolo 2.rych. 250,00

pružina volnoběhu 15,00

přesouvací obj.synchronu 94,00

šroub vypouštěcí s magnetem 40,00

těsnění vypouštěcího šroubu převodovky 10,00

těsnící kroužek převodovky 1,00

váleček volnoběhu 3,00

víčko převodovky 25,00

zadní pružné uložení převodovky (záv.M10) 445,00

zadní pružné uložení převodovky (záv.M8) 445,00

zas.vidlice 1.a 2. rychl. 75,00

b) Diferenciál
čep satelitů 49,00

gufero diferenciálu 58/80/10 červené 69,00

Gufero diferenciálu 58/80/10 - L 80,00

Gufero diferenciálu 58/80/10 - R 80,00

gufero diferenciálu 58/80/10 (velké) 95,00

gufero diferenciálu 58/80/13 95,00

gufero diferenciálu 58/80/8 55,00

gufero diferenciálu/poloosy T1.1 (L/P) 65,00

ložisko diferenciálu š.11 mm 86,00

ložisko diferenciálu š.18 mm. 140,00

planetové kolo (dipol) 220,00

satelit 42,00

uzavírací víčko planetového kola   (do XII/74) 11,00

víčko ložiska planet.kola (šroubovací) 69,00

víčko ložiska planet.kola (vkládací) 69,00

c) Spojka
grafitový kroužek spojky 95,00

lamela spojky použ. 270,00

lamela spojky renovov. 595,00

lamela spojky renovov.- s pruž. 650,00

lamela spojky s pružinami (repl.) 540,00

lamela spojky T1.1 895,00

lamela spojky (repl.) 440,00

lanko spojky 89,00

lanko spojky hycomat 60,00

objímka s grafit. kroužkem 330,00

obložení spojky 90,00

pojišť.tvar.pružina 5,00

přítlačný kotouč spojky 1 440,00

přítlačný kotouč spojky st.prov. s pružinami 1 255,00

přítl.kot.spojky-použitý 390,00

samost.vidlička spojky 89,00

vypínací ložisko spojky T1.1 540,00

vys.vidlice spojky 39,00

vys.vidlice spojky s vidličkou a klínkem 195,00
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d) Hycomat
hadice Hycomat oplet.dlouhá 135,00

hadice hycomat oplet.krátká 125,00

had.Hycomat tlaková krátká 125,00

had.hycom.opletená střední 130,00

Hřídel pohonu Hycomat 455,00

manžeta spojkového válce Hycomat 15,00

nádrž oleje Hycomat 190,00

pouzdro páky řazení Hycomat 25,00

pružina páky řazení Hycomat 3,00

pružina pedálu Hycomat 5,00

přep.ventil hyc. 455,00

řadící páka hycomat 395,00

těsnění Hycomat velké 3,00

těsnění Hycomat - malé 3,00

tlačný magnet Hycomat 120,00

vypínací ústrojí Hycomat 30,00

03. *** NÁPRAVY ***

a) Přední náprava a řízení
čep do kamenů 22,00

čep hnacího kloubu 85,00

čep zavěšení př.ramena 115,00

čep 8.32 k dol.čepu a hříd.vol 18,00

distanč.podl.lož.před.kola 6,00

gumový O kroužek dol.sv.čepu 10,00

holá hřídel poloosy tripo L (krátká) 350,00

holá hřídel poloosy tripo P (dlouhá) 350,00

hřídel tripoidní kompl. L (krátká) 1 890,00

hřídel tripoidní kompl. P (dlouhá) 1 970,00

hřídel zadního kola cylindrická ( od IV/83 ) 390,00

hřídel zadního kola cylindrická ( od IV/83 ) použ. 150,00

hřídel zadního kola konická (do III/83 ) 490,00

hvězdice tripoidního pohonu 710,00

kluzné pouzdro trip.pohonu 5,00

kovový O kroužek dol.sv.čepu 15,00

kroužek těs.hor.svis.čepu (pružina) 20,00

manžeta poloosy T1.1. vnější 105,00

manžeta poloosy T1.1. vnitřní 95,00

manžeta tripoidního pohonu 175,00

matice čepu zavěšení př.ramena (M10) 1,00

matice tripoid.hřídele 35,00

maznička M6 9,00

maznička M6 - Škoda 9,00

maznička M8 9,00

miska hom.kloubu 150,00

ochr. víčko př. poloosy 29,00

omez.pás př. kyv.ramene 138,00

otočný čep kola se štít.n.p. L 1 450,00

otočný čep kola se štít.n.p. P 1 450,00

otočný čep kola se štít.st.p. L 790,00

otočný čep kola se štít.st.p. P 790,00

páka otoč.čepu L 115,00

páka otoč.čepu P 115,00

podložka svislého čepu 29,00

podl.miramidová/k př.peru/ 7,00

podl.plast - bílá /k př.peru/ (HSČ) 5,00

podl.silenbloku záv.ramene (miramid) 7,00

podl.silenbloku záv.ramene (plast) 23,00
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pojistná pružina manžet předních poloos u diferenc 10,00

poloosa dlouhá - pravá 495,00

poloosa kompl.-levá /kratší/ 1 750,00

poloosa kompl.-pravá/delší/ 1 850,00

poloosa krátká - levá 450,00

polovina kluzné vložky 12,00

pomocný rám motoru-repas ZN 690,00

pouzdro horního sv.čepu horní st.p. 50,00

pouzdro horního sv.čepu horní - original 95,00

pouzdro horního sv.čepu horní - repl. 39,00

pouzdro hor.čepu spodní - original 60,00

pouzdro hor.čepu spodní - repl. 20,00

pouzdro spodního sv.čepu st.p. 50,00

pouzdro spodního sv.čepu - original 160,00

pouzdro spodního sv.čepu - repl. 39,00

prachovka dolního svislého čepu (zesílená) - repl. 25,00

prachovka svislého čepu - original 39,00

prachovka svislého čepu - repl. HU 15,00

pružné pouzdro vnější 72,00

pružné pouzdro vnitřní 79,00

pryž.kr.kluz.pouzdra poloosy 6,00

pryž.kr.těs.hor sv.čepu 9,00

přední kyvné rameno 990,00

přední kyvné rameno použité 250,00

přední kyvné rameno renovované (ZN) 500,00

příložka vidlice h.sv.čepu 15,00

sada dol.svis.čepu (repl.) 355,00

sada vymezovacích podl.dol.sv.čepu 43,00

sada vymezovacích podl.hor.sv.čepu 43,00

ségr.poj.10.1(ke kloubu) 4,00

silentblok předního pera 130,00

spona k manžetě poloosy 20,00

spona k tripo manžetě poloosy 25,00

spona manžety homok.kloubu 25,00

stah.páska manž.tripoid.poh. 15,00

svislý dolní čep 375,00

svislý dolní čep (rep.) 340,00

šroub do před.kyv.ramene 55,00

štít brzdy zad.kola simpl. P. (s válečkem) 680,00

štít přední brzdy L duplex 150,00

těsnění misky kloub.hřídele 5,00

těsnění misky kloub.hřídele staré prov. (simpl.) 15,00

těs. krouž.k dol.svis.čepům - repl. 15,00

těs. krouž.k hor. svis.čepům - repl 19,00

těs.krouž.kluz.pouzdra poloosy 12,00

těs.plech lož.kola 6,00

těs.V profil dol.čepu 40,00

těs.V profil hor.svis.čepu 52,00

vidlice př.pera(čep) repl. sada s pouzdry a prach. 550,00

vidlice př.pera(h.sv.čep) orig. 890,00

vnější část hřídele př.kola 330,00

vnější část hřídele př.kola - použ. 160,00

vnější ložisko vidlice 370,00

vnější manžeta poloosy 98,00

vnitřní manžeta poloosy 90,00

vodící kámen 49,00

vymezovací podl.hor.sv.čepu 3,00

vymez.podložka sv.čepu dolního 3,00

zabroušená podložka dolního sv. čepu 85,00

zabroušená podložka dolního sv. čepu - repl. 39,00

zabroušená podložka horního sv. čepu 50,00
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závlačka před.pera 8,00

b) Zadní náprava
dolní miska pérové jednotky (vin.pruž.) ren.ZN+kom 350,00

domeček zad.ložiska 650,00

doraz zadního listového pera (guma) 6,00

doraz zadního pera (držák) 5,00

držák tlumiče n.p. L 89,00

držák tlumiče n.p. P 89,00

držák tlumiče n.p. P renov.ZN 79,00

držák tlumiče st.p. L 69,00

držák tlumiče st.p. P 69,00

držák tlumiče st.p. P - renov.ZN 59,00

gum.ulož.zad.kyv.ram 105,00

gum.ulož.zad.kyv.ram repl. 49,00

horní miska pérové jednotky (vin.pruž.) ren.ZN 750,00

horní miska pérové jednotky (vin.pruž.) ren.ZN+kom 790,00

lož.zad.kyv.ramene/zvonek/ 195,00

mezitr.k ložiskům kola 29,00

miska/podložka/ulož.z.kyv.ram. 175,00

ochr.víčko zad.poloosy 19,00

omez.pás zad.kyv.ramene 168,00

Silentblok uložení zad. péra (puk) 79,00

šroub M12x1,5x60 do ok zadních rozvidlených ramen 28,00

tlačná pružina do zadního kola 19,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy L  - použité 1 500,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy L - renovované 2 990,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy L - ZN 4 950,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy P  - použité 1 500,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy P - renovované 2 990,00

zadní kyvné rameno se štítem brzdy P - ZN 4 950,00

c) Ložiska, tlumiče, péra
gufero 48/62/8 - kola 44,00

gum. hor.uložení tlumiče vin. 140,00

hlava kola n.p. (zadní) 330,00

hlava kola (vpředu do III/84,vzadu do III/83) 330,00

hlava kola (vpředu do III/84,vzadu do III/83) použ 190,00

hlava předního kola n.p. 395,00

hlavní list před.pera/se silentbloky/ 990,00

kuželka na tlumič (vin.) 59,00

ložisko kola n.p.SKF 309726DA (34-64-37) 795,00

ložisko kola tripo 34-64-37 350,00

ložisko kola 6206 mix 90,00

ložisko kola 6206 2RSR (ZVL) 125,00

ložisko kola 6206 (ZVL) 125,00

matice čepu kola 33,00

matice čepu kola - použitá 8,00

péro vinuté lim.ren.ZN 290,00

pérová jednotka kombi kompl. 2 700,00

pérový kroužek do kola 5,00

segr.kroužek ložisek kol 9,00

šroub M12.100 k třmenu př.pera 15,00

těsnění k tlum.pérování (pls't) 7,00

těsnění teleskop.tlumiče (gufero) 15,00

tlumič do pérové jednotky repl.D 1 560,00

tlumič pérování Monroe 690,00

tlumič pérování X-Shock 620,00

třmen pera 25,00

zadní pero kombi 2 390,00

zadní pero limuziny 1 890,00
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zajišťovací podl.k čepu kola 15,00

04. *** BRZDY ***

a) Hlavní brzdový válec
brzdový spínač orig. 155,00

brzdový spínač repl. 115,00

čtyřcestná rozvodka 23,00

držák nádobky 2 okruh.brzd 55,00

držák nádobky 2 okruh.brzd - renov.(ZN) 55,00

dutý šroub hl.brzd.válce 45,00

dvoucest.rozv.na 2 okruh.brzdy 21,00

hlavní brzdový válec Fav Pick-up 950,00

Hlavní brzdový válec Fiat 126 650,00

hl. brzd.válec 2 okruh (repl.) 2 020,00

hl.brzd.válec 1 okruh. original 1 690,00

manžeta hl.brzd. válce (orig.) 59,00

manžeta přepouštěcího ventilu (orig.) 75,00

nádobka brzdové kapaliny (1.okr.) 155,00

nádobka HBV Fav. 210,00

nádržka kap.brzd.2 okruh. 220,00

píst.hlav.brzd.válce 1 okruh 99,00

prachovka HBV 20,00

pružina hl.brzd.válce 25,00

přepouštěcí ventil úplný 110,00

sada pro přetěsnění 2okr. HBV 105,00

šroubení hlav.brzd.válce 1 okruh. 47,00

šroubení hlav.brzd.válce 1 okruh. k nádobce 10,00

těleso ventilu S24 55,00

těs.manžeta hl.brzd.vál.1 okr. (orig.) 45,00

trubka brzdová měď 4,75mm 70,00

trubka brzdová ocel 4,75mm 70,00

zajišť.perko hl.brzd.válce 5,00

b) Brzdové válečky
brzdový váleček přední L (ABS 2810) 279,00

brzdový váleček přední L (SAMKO C14377) 220,00

brzdový váleček přední P (ABS 2811) 279,00

brzdový váleček přední P (SAMKO C14376) 220,00

brzdový váleček SIMPLEX 390,00

brzdový váleček zadní T1.1 - 19,05mm (LPR) 340,00

brzdový váleček zadní (ABS 2812) 279,00

brzdový váleček zadní (SAMKO C14378) 245,00

manžeta př.brzd.válečků 23,00

manžeta zadní duplex 20,00

odvzdušňovací šroub přední 26,00

odvzduš.šroub zadní 25,00

ochranná čepička ovzd,šroubu 2,00

pístek před.brzd.vál.s manž. 30,00

pístek zad.brzd.vál.s manž. 40,00

prachovka brzdy přední Duplex 7,00

prachovka brzdy zadní Duplex 4,00

př.brzd.váleček bez pístku L 165,00

sada manžet s prachovkami přední duplex (HU) 85,00

sada manžet s prachovkami zadní duplex (HU) 85,00

c) Trubky a hadice
brzdová hadice přední dl. 125,00

brzdová hadice zadní 125,00

brzdová trub.zad.levá orig. 195,00

brzdová trub.zad.levá (Cu) 120,00
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brzdová trub.zad.levá (Fe) 120,00

brzdová trub.zad.pravá orig. 195,00

brzdová trub.zad.pravá (Cu) 120,00

brzdová trub.zad.pravá (Fe) 120,00

brzd.trub.do před.bubnu 79,00

brzd.trub.přední vnější L 77,00

brzd.trub.přední vnější P 75,00

brzd.trub.před.střed.1000 mm. 160,00

brzd.trub.před.vnitřní 2okr. L 79,00

brzd.trub.před.vnitřní .P,1 okruh. 79,00

brzd.trub.před.vnitřní .P,2 okruh. 79,00

brzd.trub.před.vnitřní - měď (37cm) L 110,00

brzd.trub.střední dlouhá - orig. 305,00

brzd.trub.střední dlouhá (Cu) 205,00

brzd.trub.střední dlouhá (Fe) 205,00

držák brzdové trubky ("U" plech) 27,00

držák př.brzd,had. L 10,00

držák př.brzd,had. P 10,00

holendr M10x1 8,00

sada brzd. trubek T601 - měď 715,00

spojka potrubí 60,00

třícestná rozb.brzd.potr. orig. 44,00

třícestná rozb.brzd.potr. Škoda 44,00

d) Bubny a čelisti
brzdová čelist bez páky (krátké obložení) - orig. 120,00

brzdová čelist orig. 144,00

brzdová čelist renovovaná bez páky 99,00

brzdová čelist renovovaná s pákou Levá 120,00

brzdová čelist renovovaná s pákou Pravá 120,00

brzdová čelist repl.- červené obl. 99,00

brzdová čelist s pákou L (krátké obložení) - orig. 160,00

brzdová čelist s pákou P (krátké obložení) - orig. 160,00

brzdová čelist simplex kr.obl. 120,00

brzdová čelist simplex s pákou kr.obl. L 144,00

brzdová čelist simplex s pákou kr.obl. P 144,00

brzdová čelist simplex s pákou L - renovovaná 90,00

brzdová čelist simplex s pákou P - renovovaná 90,00

brzdová čelist simplex - renovovaná 80,00

brzdový buben před orig. 750,00

brzdový buben před renovovaný 290,00

brzdový buben před repl. 625,00

brzdový buben zadní orig. 510,00

brzdový buben zadní renovovaný 250,00

brzdový buben zadní s hlavou kola st.pr. orig. 690,00

nýt páky zadní čelisti 35,00

obložení čelistí brzd 12,00

páka brzdy k zad.čelistím L 35,00

páka brzdy k zad.čelistím P 35,00

sada zadních brzdových čelistí SAMKO 440,00

stahovák náboje kola - použ. 390,00

e) Příchytky a samostavy
pér.přích.pružiny zadní brzdy 15,00

příchytka brzd.čel./panenka/ 29,00

rozpěrka čel.zad.brzdy L 79,00

rozpěrka čel.zad.brzdy P 79,00

sada stavítek předek (1 kolo) 150,00

sada stavítek zadek (pro 1 kolo) 150,00

stavěcí kolík přední/kratší/ 29,00

stavěcí kolík zadní/delší/ 63,00
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stavěcí plíšky brzd 20,00

talíř.podl.pružiny brzdy 29,00

tlačná pružina brzdy malá 15,00

tlačná pružina brzdy velká 25,00

vodítko ke stav. kolíku brzdy 25,00

vratná pruž.brzd.čel.dlouhá 30,00

vratná pruž.brzd.čel.krátké 25,00

f) Ruční brzda
čep ruční brzdy 15,00

lanovod ruční brzdy levý (kratší) - original 295,00

lanovod ruční brzdy levý (kratší) - repl. 185,00

lanovod ruč.brzdy pravý (delší) - original 345,00

lanovod ruč.brzdy pravý (delší) - repl. 195,00

matice vahadla ruční brzdy 25,00

ozub.segment ruční brzdy 33,00

páka ruční brzdy (holá) 145,00

prachovka páky ruč.brzdy 140,00

pružina ruční brzdy 12,00

vahadlo lana ruční brzdy 115,00

05. *** OVLÁDÁNÍ VOZU ***

a) Volant a převodka řízení
excentr pastorku řízení 189,00

gumový ochr.kryt hřebene 30,00

hardy spojka 99,00

hlavní páka řízení 170,00

hřeben řízení 910,00

hřídel volantu (s hardy sp.) nov.prov. 180,00

hřídel volantu (s hardy sp.) st.prov. 180,00

klín hřebene řízení 285,00

kulový čep n.p. 269,00

matice na čep řízení 2,00

měch řízení - orig. 220,00

měch řízení - repl 79,00

měch řízení - T 1.1 170,00

pastorek řízení 285,00

plech.drž.hř.vol.v kab.(st.p.) 39,00

prachovka čepu řízení Škoda 10,00

prachovka hřídele řízení 75,00

prachovka kul. čepu řízení Škoda 10,00

pružné uložení hřídele volantu 95,00

převodka řízení úplná 3 750,00

převodka řízení úplná použitá 1 250,00

příruba excentr.pouzdra 60,00

řídící tyč neúplná (bez kul. čepu) 330,00

řídící tyč úplná nov.prov. (s kul. čepem) 950,00

řídící tyč úplná st. prov. (s kul. čepem) 850,00

skříň řízení 865,00

šestihran spojovací tyče řízení 80,00

šroubení hlavy tyče řízení 80,00

těsnění pastorku řízení 3,00

vložka do hlavy tyče řízení 210,00

vložka uložení hř.volantu 10,00

vodící kroužek volantu 5,00

volant dvouramenný orig. 1 690,00

volant PUR - nové.prov. - použitý 550,00

volant tříramenný (Sport) - použ. 1 500,00

zajišť.podl.tyče řízení 18,00
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b) Pedály
čep pedálu brzdy 25,00

gumový kryt pedálů 75,00

gumový kryt pedálů (repl.) 35,00

konzola pedálů (pedál brzdy s ložiskem) 370,00

ložisko pedálů 250,00

pedál brzdy 270,00

pedál plynu n. p. použ. 80,00

pedál plynu st.p. 130,00

pedál spojky 250,00

pedály (spoj.+brzda) úplné 995,00

pružina pedálu brzdy / spojky 6,00

c) Řazení
kladka řazení n.p. 5,00

kladka řazení st.p. 9,00

manžeta řadící páky 47,00

manžeta řazení 15,00

páka řadící tyče 200,00

plst do ulož.řad.páky 25,00

pryž.ulož.řadící páky n.p. 45,00

řadící páka repl. 375,00

06. *** VÝFUK A TOPENÍ ***

a) Výfuk
konzola závěsu výfuku 19,00

mezitrubka výfuku 350,00

sběrné výf.potr.-holé st.p. 910,00

svorka výfuku trabant (38mm) 20,00

šroub na výfuk 5,00

těsnění výfuku 18,00

výfukové potrubí opláštěné 1 290,00

výměník výfuku před. Něm repl. - široké topení 1 895,00

výměník výfuku před. Něm. repl. - úzké topení 1 895,00

výměník výfuku před.Něm. orig. 2 950,00

výměník výfuku před.Něm. použ. ZN 1 050,00

výměník výfuku před.- repl. 1 090,00

výměník výf. před.- sport. "špička" 2 990,00

výměník výf. před.- sport. "špička" vč. mezitr. 2 990,00

zadní tlumič výfuku/placka/ Něm.rep. s vatou 1 490,00

zadní tlumič výfuku/placka/ repl. 595,00

zadní tlumič výfuku/placka/ repl. - sport 1 390,00

zadní tlumič výfuku/placka/ repl. - sport ZN 1 490,00

zadní tlumič výfuku/placka/N 1 490,00

závěs výfuku plochý 26,00

závěs výfuku zesílený /panenka/ 75,00

závěs výfuku/panenka/ 35,00

b) Topení
gum.hadice topení krátká 39,00

hadice  topení kopex 80cm orig. 255,00

knoflík/tlačítko/táhel 6,00

ovl.táhlo rozd.klapky topení 29,00

ovl.táhlo rozd.klapky topení st. prov (do 4/73) 29,00

ovl.táhlo s lanovodem (do 4/73) 48,00

ovl.táhlo topení dl. 48,00

ovl.táhlo větrání/od 4/73/ 39,00

směšovací komora 330,00

svorka pro sm.kom.a tl. hluku prům.80mm ren.(ZN) 45,00
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07. *** PALIVOVÁ SOUSTAVA ***

a) Nádrž a přívod paliva
benzín hadice prům. 6mm 69,00

benzínová hadice (oplet.) original 265,00

benzínová hadice (oplet.) repl. 265,00

benzinová nádrž - použitá 1 000,00

benz.kohout dvoucestný s.p.(bakel.kal.nádobka) 890,00

dálkové ovlád.benz.kohoutu 90,00

dálkové ovlád.benz.kohoutu (pro starý typ kohoutu) 90,00

gum.průch.k benz.kohoutu 10,00

kalová nádobka benz.kohoutu (nov.prov.) kovová 175,00

kalová nádobka benz.kohoutu (st.prov.) 180,00

koš se sítkem benz.kohoutu nov. prov (menší) 100,00

koš se sítkem benz.kohoutu st. prov (větší) 20,00

měřítko stavu paliva 30,00

průtokoměr paliva - budík - použ. 195,00

sítko benz.kohoutu do nádrže 185,00

spojovací matice benzinového kohoutu 15,00

šroub benz.hadice malý 12,00

šroub benz.hadice velký 15,00

těsnění k benzín.kohoutu (10mm) 8,00

těsnění k benzín.kohoutu (14mm) 9,00

těsnění kal.nádobky 18,00

těsnění kal.nádobky "Viton" 49,00

těsnění palivového kohoutu 28,00

těsnění palivového kohoutu "Viton" 49,00

těsnění palivového kohoutu - orig korek 49,00

b) Karburátor
čep k třmenu táhla karburátoru (lanka plynu) 28,00

držák hl.trysky 55,00

hrdlo karburátoru obyč. 61,00

hřídel škrtící klapky 155,00

jehlový ventil 115,00

karburátor řada 2-X - použitý 600,00

krytí dynama (zástěrka pod karburátor) 275,00

lanko plynu 150,00

lanko plynu T1.1 195,00

lanovod sytiče 190,00

plovák karbur.H 1-1 139,00

plovák(do st.prov) 149,00

seřiz.šroub lanka plynu 9,00

sytič úplný 120,00

tep.izol.vložka přír.karburáto 15,00

těsnění fíbr - mix 2,00

těsnění plovákové komory H1-1 25,00

těsnění plovákové komory st.p. 42,00

těsnění plov.kom.st.(na 2 šrouby) 29,00

těsnění pod jehl.ventil 2,00

těsnění příruby karburátoru 12,00

tryska hlavní 100 8,00

tryska hlavní 105 8,00

tryska hlavní 110 8,00

tryska hlavní 113 8,00

tryska hlavní 115 8,00

tryska hlavní 150 8,00

tryska volnoběhu 45 15,00

třmínek táhla 5,00

víčko plov.komory 90,00

víčko sytiče 30,00
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vratná pružina (klap.karb.) 35,00

c) Sání vzduchu
hadice sání karburátoru (HU) 145,00

hadice sání karburátoru (orig.) 210,00

vložka vzduch.filtru 75,00

vložka vzduch.filtru - kovová 120,00

vložka vzduch.filtru - orig. 90,00

08. *** KAROSERIE ***

a) Plechové díly
boční stěna kombi - vnitřní L 350,00

boční stěna kombi - vnitřní P 350,00

boční stěna mot.prostoru L 2 450,00

boční stěna mot.prostoru P 1 950,00

boč.stěna zad.kombi vnější L 750,00

boč.stěna zad.kombi vnější P 750,00

dveře holé L 1 490,00

dveře holé P 1 050,00

dveře s laminátem a sklem L 2 350,00

dveře s laminátem L 1 990,00

dveře s laminátem P 1 490,00

horní vnitřní.část rámu zad. okna lim 150,00

krajní část př.příčky L 420,00

krajní část př.příčky P 420,00

krycí plech-plošinka L+šroubení 370,00

krycí plech-plošinka P.+šroubení 370,00

L vnější roh k zad.stěně kom. 74,00

nosná obruba zad.nadkolí (se zvonkem) L 350,00

nosná obruba zad.nadkolí (se zvonkem) P 350,00

oblouk ke světlometu 110,00

okap.výztuha kufru limuz. L 890,00

okap.výztuha kufru limuz. P 890,00

opravný plech předního podběhu pro úchyt tlumiče 205,00

opravný plech předního podběhu s věží pro tlumič 305,00

P vniější roh k zad.stěně kom. 74,00

podběh předního kola L 3 450,00

podběh předního kola P 2 450,00

podběh zadní , úplný L n.p. 3 940,00

podběh zadní , úplný P n.p. 3 940,00

podběh zadního kola L, st.p. 1 880,00

podběh zadního kola P, st.p. 1 880,00

podélník rámu (tunel) L orig. 450,00

podélník rámu (tunel) L orig. Zn 630,00

podélník rámu (tunel) L repl. dlouhý s trubkami 295,00

podélník rámu (tunel) L repl. dlouhý s trubkami Zn 630,00

podélník rámu (tunel) P orig. 450,00

podélník rámu (tunel) P orig. Zn 630,00

podélník rámu (tunel) P repl. dlouhý s trubkami 295,00

podélník rámu (tunel) P repl. dlouhý s trubkami Zn 630,00

práh dveří L n.p. 610,00

práh dveří L n.p. Zn 750,00

práh dveří L st. prov (s okapničkou) 610,00

práh dveří P n.p. 610,00

práh dveří P n.p. Zn 750,00

práh dveří P st. prov (s okapničkou) 610,00

před. příčka třídílná-brejle maď. 990,00

před.příčka kompl."brejle" 1 870,00

příčka karos.př.(pod pedály) 4 750,00

příčná rozpěra kufru lim. 290,00
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rám čelního skla úplný 990,00

rám přední příčný-"vlaštovka" 2 550,00

rám střechy a dveří L 450,00

rám střechy a dveří P 450,00

rám zadní části vozidla (bez taž. oka) 380,00

rám zadní části vozidla (s tažným okem) 380,00

sloupek zadnich dveří L (kombi) 95,00

sloupek zadnich dveří P (kombi) 95,00

sp.č.zad.rámu lim.vnější 150,00

střed přední příčky před.díl 330,00

střed přední příčky zadní díl 290,00

střední podélný nosník 280,00

střední příčník podlahy 260,00

vnější část z.boč.st.lim. L 620,00

vnější část z.boč.st.lim. P 620,00

vnitřek odvětrání ve sloupku L 80,00

vnitřek odvětrání ve sloupku P 80,00

vnitřní roh z.st.kom. L 650,00

vnitřní roh z.st.kom. P 650,00

vnitř.část z.boč.st.lim. L 350,00

vnitř.část z.boč.st.lim. P 350,00

vrchní díl rámu z.dveří kombi 330,00

výztuha podl.nad zad list.perem 380,00

výztuha sloupku před.dveří L 420,00

výztuha sloupku před.dveří P 420,00

zadní čelo/stěna/kombi 2 550,00

zadní čelo/stěna/limuzina 3 350,00

zadní dveře kombi - holé (se sklem) 3 200,00

zadní dveře kombi - kompl. 3 800,00

zadní přička čela kom.vnitř. 1 090,00

1/2 př.nadkolí L 850,00

1/2 př.nadkolí P 590,00

1/4 př.nadkolí L 330,00

1/4 př.nadkolí L (orig.) 690,00

1/4 př.nadkolí P 330,00

1/4 zadního nadkolí L 350,00

1/4 zadního nadkolí P 350,00

b) Nárazníky s příslušenstvím
držák před.nár. nov. prov. L 250,00

držák před.nár. nov. prov. L - ren. ZN 200,00

držák před.nár. nov. prov. P 250,00

držák před.nár. nov. prov. P - ren. ZN 200,00

držák před.nár.st.prov.L 250,00

držák před.nár.st.prov.P 250,00

držák zad.nár.n.prov.L 210,00

držák zad.nár.n.prov.L - ZN - ren. 190,00

držák zad.nár.n.prov.P 210,00

držák zad.nár.n.prov.P - ZN - ren. 190,00

držák zad.nár.st.prov.L 210,00

držák zad.nár.st.prov.P 210,00

gumy na nárazník n.p. (repl.) 185,00

gumy na nárazník st.p. - použité 80,00

gumy na nárazník st.p. (orig.) 350,00

nárazník přední orig. -n.p. 2 950,00

nárazník zadní .n.p. 2 800,00

nárazník zad.střed.díl st.prov.-chrom 3 500,00

pojist.plech PVC rohu náraz. 2,00

přední ochranný plech spodní 390,00

přední ochranný plech spodní - orig. 750,00

PVC roh nárazníku 110,00
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šroub konzoly nárazníku 2,00

c) Duroplastové díly a lišty
blatník přední levý 1 250,00

blatník přední levý - použ. 450,00

blatník přední pravý 880,00

blatník přední pravý - použitý 300,00

krycí Al.lišta dveří 250,00

krycí lišta př.blatníku 380,00

krycí lišta zad. blatníku 480,00

PVC profil do krycích lišt šedý - sada na 1 auto 475,00

PVC profil do krycích lišt (1m) 45,00

střešní lišta kombi 720,00

střešní lišta limuziny 590,00

střešní lišta přední 850,00

těsnění PVC př.blatníku 15,00

těsnění PVC zad.blatníku 40,00

výlisek pro dveře levé 210,00

výlisek pro dveře pravé 210,00

zadní blatník levý 1 150,00

zadní blatník pravý 1 150,00

d) Skla, zrcátka
guma předního skla st. prov. (na klínek) černá DDR 1 050,00

guma předního skla (HU) 625,00

přední sklo 1 220,00

přední sklo - použ. 450,00

sklo dveří s lištou 320,00

sklo zrcátka 54,00

sklo zrcátka st. prov. 54,00

těsnění boč.skla kombi 695,00

těsnění boč.skla limuziny 475,00

zrcátko vnější T 1.1 (L) 295,00

zrcátko vnější T 1.1 (P) 295,00

zrcátko vnější - L orig. 290,00

zrcátko vnější (univerzál) - repl. 190,00

e) Masky, přístroj.desky, police, plata
krycí plech přístr. desky pro pianové vypínače 25,00

madlo přístr.desky 75,00

mřížka přední masky 890,00

odkl.police n. p. 590,00

plech.kostra přístr. desky s kolíbk.přep. bez průt 290,00

plech.kostra přístr. desky s průtok. 290,00

plech.kostra přístr. desky s průtok.a kolíbk.přep. 290,00

pryž.podl.šroubu masky 5,00

přední maska - plast 385,00

přední maska - plech 385,00

příruba k přední masce 35,00

šroub přední masky 30,00

f) Nápisy, doplňky, ostatní
gum.kryt šroubu tlumiče pérování 19,00

kryt hř.volantu dolní 50,00

lanovod otev.kapoty 220,00

nápis "1.1" 55,00

nápis "601" 40,00

nápis"TRABANT" 40,00

pružná vložka těs.zav.prostoru 10,00

příchytka nápisů 3,00

rukojeť táhla otvírání kapoty 70,00
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tov.znak do středu volantu 35,00

tov.znak "S" na kapotu (repl.) 45,00

větrací mřížka kombi (cena za 1ks) 210,00

větrací mřížka limuziny (cena za 1ks) 165,00

zástěrka 30,00

zástěrky repl. (pár) - HU 120,00

zátka do dutin tunelů 33,00

09. *** ELEKTROVÝZBROJ ***

a) Zapalování a svíčky
botka svíčky nestíněná 27,00

botka svíčky stíněná 75,00

botka svíčky stíněná - pro 18sv. 50,00

cívka velká 12V (Bulharsko) 340,00

destička zapalování 870,00

destička zapalování "elektronic" 1 650,00

destička zapalování - použitá 100,00

držák zap. cívek rovný - renov. (ZN) 29,00

kabel k výv. skř. zapalování pro kladívka 195,00

kabely ke svíčkám T601 - sada 179,00

kondenzátor (do zapalování) 80,00

kontakt zapalování 140,00

kontakt zapalování Wartburg 280,00

odstředivý regulátor (HU-repl.) 337,00

odstředivý regulátor (orig.) 595,00

pružina k odstřed.reg. 12,00

průchodka kab.do výv.skř. zapalování 4,00

přípravek k seřízení předstihu 240,00

redukce svíček M14/M18 58,00

skříňka přerušovače holá 540,00

skříňka přerušovače úplná 1 985,00

svíčka Brisk L15YC (vys. jiskřiště, dlouhý záv.) 35,00

svíčka Brisk N14C 39,00

svíčka Brisk N15C (Trabant) 39,00

svíčka Brisk N15YC (vys. jiskřiště) - Wartburg 34,00

svíčka Brisk N17C 39,00

svíčka NGK 4510-B6HS (Trabant) 59,00

úchytka kabelu k zapalování (u paty válce) 25,00

víčko přerušovače použ. 10,00

víčko přerušovače (kov) 60,00

víčko přerušovače (kov) - ren. ZN 40,00

víčko přerušovače (plast) 50,00

b) Baterie, instalace, pojistky
autobaterie PowerX new 12V/44Ah (360A) 1 090,00

autobaterie PowerX new 12V/72Ah (640A) 1 590,00

knoflík pojistkové skříňky 2,00

kryt akumulátoru 12V 330,00

kryt akumulátoru 6V 270,00

krytka svorky baterie 4,00

odpojovač baterie 80,00

pojistka 8 A 2,00

pojistková skříň 195,00

pojistky ploché MINI - sada 19,00

pojistky ploché - sada 17,00

pouzdro na nož.pojistku 15,00

svorka aku AL.- 44,00

svorka aku AL.+ 44,00

svorka aku mosaz- 44,00

svorka aku mosaz+ 44,00
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svorka aku olov.+ 44,00

svorka aku pozink- 44,00

svorka aku pozink+ 44,00

svorka aku. olov.- 44,00

šroub k třmenu  nádrže (krátký) 55,00

šroub k třmenu baterie - delší 59,00

šroub k třmenu baterie - delší renov.(ZN) 25,00

šroub k třmenu baterie / nádrže 55,00

šroub k třmenu baterie / nádrže renov.(ZN) 21,00

šroub k třmenu baterie / nádrže - záv.M6 55,00

třmen baterie 29,00

c) Startér, dynamo, alternátor, řemeny
alternátor Š Fav/Fel 70Ah - orig. 2 430,00

držák dynama 66,00

držák dynama ren. (ZN+komax) 79,00

dynamo 6V 1 890,00

el.stykač starteru 6 V ((do VI/72) - orig. 650,00

el.stykač starteru 6 V ((VII/72-IX/83) - orig. 650,00

gum.kryt dynama 30,00

gum.krytka starteru 15,00

klínový řemen 10x 975-1050 - ozub. 84,00

kotva dynama 770,00

kotva starteru nové prov. (VII/72-IX/83) 330,00

kotva starteru staré prov. (do VI/72) 330,00

ložisko 6003-2RSH  (SKF)  (alternátor) 150,00

ložisko 6003-2Z  (SKF)  (alternátor) 220,00

ložisko 6003-2Z  (ZKL)  (alternátor) 59,00

ložisko 6303-2Z  (SKF)  (alternátor) 139,00

ložisko 6303-2ZR  (ZKL)  (alternátor) 94,00

přední ložiskový štít starteru 220,00

příložka držáku alternátoru 25,00

regulátor napětí alt.12V 530,00

relé dobíjení 6V 1 330,00

relé dobíjení 6V - ellektronické (Polsko) 490,00

relé dobíjení 6V - el.KB 1 490,00

relé dobíjení 6V - použ. 300,00

rotor alternátoru 1 050,00

řemenice dynama š 13 (prům.67) 65,00

řemenice dynama š 9,5 (prům.53) 60,00

řemenice dynama š 9,5 (prům.70) 60,00

řemenice dynama š.13 (prům.90) 50,00

starter použ. 6V 300,00

starter 12V - použ. 990,00

starter 6V - repas 1 100,00

stykač starteru 12 V 630,00

štít dynama s uhlíky 385,00

štít dynama (holý) 120,00

uhlík alternátoru 48,00

uhlík dynama 48,00

uhlík startéru (do VI/72) 33,00

upevňovací guma krytu akumulátoru 5,00

víčko skříňky dynama 60,00

vidlička starteru 40,00

volnoběžka start.(pastorek) - nové prov. 550,00

vývodová skříň dynama (svorkovnice dynama) 195,00

vzpěra dynama 79,00

d) Osvětlení vozidla
blinkr přední (original) 495,00

blinkr přední (repl.) 345,00
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guma předního blinkru 40,00

hrnec světlometu 365,00

hrnec světlometu (pro H4 s regulací) 190,00

hrnec světlometu (staré provedení) 330,00

kruhové těsnění př.světlometu černé (repl.) 95,00

kruhové těsnění př.světlometu - orig. šedé 350,00

mlhové světlo - kulaté  (1kus) 330,00

odrazové sklo zadní 55,00

parabola hl.světlometu (orig.-asym.) 330,00

parabola hl.světlometu (orig.-asym.) použitá 190,00

parabola hl.světlometu (repl.-asym.) 330,00

parabola hl.světlometu (škoda-asym.) 220,00

parabola H4 (repl.) 330,00

př.světlomet kompletní 995,00

př.světlomet kompletní - použ. 450,00

rámeček světlometu 440,00

rámeček světlometu ren. ZN komax. 195,00

sada dálkových světel- obdélník (pár) 440,00

sada denního svícení - obdélník (pár) 550,00

sklíčko osvětlení zadní SPZ 20,00

sklo předního blinkru - bílé (repl.) 59,00

sklo předního blinkru (original) 99,00

sklo předního blinkru (repl.) 65,00

sklo zadní svítilny T1.1 horní díl 490,00

sklo zadní svítilny T1.1 spodní díl - couvačka 370,00

sklo zadní svítilny T1.1 spodní díl - mlhovka 370,00

sklo zadní svítilny - bílý blinkr (repl.) 149,00

sklo zadní svítilny - celooranžové (repl.) 195,00

sklo zadní svítilny (original) 390,00

sklo zadní svítilny (repl.) 149,00

těsnění zadní svítilny černé (repl.) 220,00

těsnění zadní svítilny (orig) - černé 285,00

těsnění zadní svítilny (orig) - šedé 385,00

třetí brzdové světlo (LED) - nalepovací 330,00

zadní skupinová svítilna použ. 150,00

zadní skupinová svítilna (original) 750,00

zadní světlo couvací 120,00

zadní světlo couvací orig. DDR Ruhla 180,00

zadní světlo mlhové 120,00

e) Stěrače a ostřikovače
cyklovač stěr.4 výv.(1R)- bez ostř. (do 4/79)použ. 150,00

cyklovač stěr.5.výv.(1R) s ostř.(do 4/79) 445,00

cyklovač stěr.5.výv.(1R) s ostř.(do 4/79)použ. 220,00

cyklovač stěr.5.výv.(2R) bez ostř.(od 5/79) 445,00

cyklovač stěr.5.výv.(2R) bez ostř.(od 5/79)použ. 220,00

cyklovač.stěr. - 6 vývodů (od 5/79)použ. 250,00

čerpadlo omýv.oken 125,00

držák nádobky ostřikovače 39,00

držák nádobky ostřikovače 39,00

držák nádobky ostřikovače 39,00

držák nádobky ostřikovače 19,00

gumička stěrače 20,00

hadice k ostřikovači (4,5x1mm) 11,00

lišta stěrače flat 330mm 49,00

lišta stěrače standart 350mm 45,00

lišta stěrače st. prov. 90,00

lišta stěrače univ. 275mm 59,00

lišta stěrače univ. 280mm 59,00

motorek ostřikovače 12V 150,00

motorek stěrače n.p. 6V 655,00
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motorek stěrače přídavný s vypínačem 12V 450,00

motorek stěrače 6V použitý 200,00

motorek stěrače 6V st.p. 685,00

pér.podl.trysky ostř. 39,00

převod.táhlo stěrače 220,00

rozvodka"T"ostřikovače 4,00

táhlo ostřikovače 25,00

tryska ostřikovače - dvouproudá orig. 85,00

tryska ostřikovače - jednoproudá orig. 195,00

zpětný ventilek ostřikovače 63,00

f) Vypínače, přepínače, kontrolky
knoflík vypínače stěračů a světel st.prov. 9,00

knoflík vypínače stěračů n.p. použ. 3,00

knoflík vyp. stěr. Wartburg 10,00

matice pro uchycení přep. stěračů a světel - použ. 10,00

nožní přep. dálk. světel 290,00

plíšek k přep.blinkrů 7,00

přepínač kolíbkový pro příd. zař. - použ. 30,00

přepínač rozehřívače skel 40,00

přepínač rozehřívače skel - použ. 30,00

přepínač směrovek - použ. 180,00

přepínač směrovek - repl. 375,00

přepínač stěračů malý(st.p.) 80,00

přepínač stěračů malý(st.p.) - použ. 40,00

přepínač stěračů st. p. 50,00

přepínač stěračů st. p.- použ. 25,00

spínací skříň.se zámkem (nov. prov.) 890,00

spínací skříň.se zámkem (nov. prov.) - použitá 250,00

spínací skříň.se zámkem (st. prov.) - použitá 250,00

spínač varovných světel n.p. tlačítko - použ. 90,00

spínač varovných světel n.p.(kolíbkový) použ. 40,00

spínač varovných světel tlačítko s pom.relé 625,00

spínač varovných světel tlačítko s pom.relé použ. 150,00

spínač zp. mechanický -tahový 25,00

spín.skříňka st prov. (bez zámku řízení) 480,00

spín.skříňka zap. (spodek) n.p. 485,00

víčko přepínače směrovek 5,00

vypínač pianový 90,00

vypínač světel n.p. 370,00

vypínač světel n.p. použitý 250,00

vypínač světel s.p. 390,00

vypínač tahový pro větrák 40,00

vypínač tahový pro vnitřní osvětlení 40,00

vypínač tahový univerzální (bez symbolu) 40,00

vypínač tlačítkový univerzální (bez symbolu) 80,00

g) Žárovky
objímka žárovky kontrolky 5,00

souprava žárovek 12V (H4) 130,00

žárovka H1 12V 29,00

žárovka H3 12V 35,00

žárovka H3-6V 94,00

žárovka H4 12V 60/55W 59,00

žárovka H4 12V 60/55W - patice P45t asymmetr. 80,00

žárovka H7 12V 55,00

žárovka sufit.12V/10W 9,00

žárovka sufit.12V/5W 9,00

žárovka sufit.6V/10W 22,00

žárovka sufit.6V/15W 22,00

žárovka sufit.6V/3W 23,00
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žárovka sufit.6V/5W 14,00

žárovka 12V 10W kulička 10,00

žárovka 12V 5W W2.1x9,5d celosko 8,00

žárovka 12V/1,2W - (malá do tacho) 14,00

žárovka 12V/2W 6,00

žárovka 12V/2W - (malá do tacho) 14,00

žárovka 12V/21W 10,00

žárovka 12V/21W - oranžová 15,00

žárovka 12V/21/5W 19,00

žárovka 12V/4W 6,00

žárovka 12V/40-45W 39,00

žárovka 6V H4 205,00

žárovka 6V/ 0,6W 12,00

žárovka 6V/15W 10,00

žárovka 6V/18W 10,00

žárovka 6V/1,2W 12,00

žárovka 6V/2W 11,00

žárovka 6V/21W 15,00

žárovka 6V/21/5W 15,00

žárovka 6V/3w kulička 4,00

žárovka 6V/4W 11,00

žárovka 6V/40/45W 55,00

žárovka 6V/5w kulička 4,00

žárovka 6V/6w kulička 4,00

h) Přístroje, doplňky, relé...
anténní zesilovač 190,00

autoanténa (dlouhá) 165,00

autorádio Hyundai CMRX 4807 SU 899,00

autozapalovač 79,00

držák žárovek zadní svít. 30,00

houkače 12V 150,00

konektor př.světlometu 17,00

náhon tachometru 295,00

objímka do hlav.světlometu 11,00

průchodka kabelů př. stěny velká 15,00

přerušovač blinkrů  12V 21W elektr. orig. 220,00

přerušovač blinkrů  12V 21W (elektr.) (repl.HU) 220,00

přerušovač blinkrů  12V 21W (repl.HU) 220,00

přerušovač blinkrů  12V 21W+vlek (6U0 - 953227 A) 295,00

Přerušovač blinkrů Signál 2 (Radiox) 349,00

přerušovač blinkrů 12V univ. 139,00

přerušovač blinkrů 12V 21W - použitý 100,00

přerušovač blinkrů 12V/21W (PAL) 170,00

přerušovač blinkrů 6V 15W (PAL) 150,00

přerušovač blinkrů 6V 21W - použitý 80,00

přerušovač blinkrů 6V 21W (orig.DDR) 190,00

přerušovač blinkrů 6V 21W (repl.HU) 190,00

přerušovač blinkrů 6V/15W - použitý 80,00

přerušovač blinkrů 6V/15W (orig.DDR) 190,00

přerušovač blinkrů 6V/18W (orig.DDR) 190,00

přerušovač blinkrů 6V/21W (elektr.) (orig.DDR) 350,00

přerušovač blinkrů 6V/21W (PAL) 190,00

relé k halogenu 12V - použ. 55,00

relé k halogenům 6V 79,00

relé k halogenům 6V 50,00

relé rozpínací 12V 4výv. (PAL) 45,00

relé světel elmag.12V (HU) - elektronické - použ. 220,00

relé světel elmag.6V (HU) - elektronické 330,00

relé světel elmag.6V (HU) - elektronické - použ. 250,00

relé svět. elmag. 6V-použité 250,00
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relé 12V/30A - 5 kontakt 49,00

rychloměr hranatý - použ. 400,00

rychloměr kulatý (3k s den.poč.) - použ. 470,00

rychloměr kulatý (3k) 770,00

rychloměr kulatý (3k) - použ. 450,00

rychloměr kulatý (4k s den.poč.) 850,00

rychloměr kulatý (4k s den.poč.) - použ. 500,00

rychloměr kulatý (5k) 770,00

rychloměr kulatý (5k) - použ. 400,00

zástrčka na vlek 50,00

zásuvka na svítilnu (orig.) 70,00

10. *** ZÁMKY, KLIKY, PŘÍSL. DVEŘÍ ***
doraz dveří kombi 4,00

gum.doraz kombi vzpěry st.p. 25,00

gum.zarážka kombi dveří 6,00

klička stahování okna 29,00

klika dveří černá pravá 160,00

klika dveří se zámkem černá - kov 360,00

lanko otevírání dveří 11,00

lišta stah. okna L 265,00

lišta stah. okna P 265,00

loketní opěra - madlo 245,00

mech.dálkové ovládání zámku L 49,00

mech.dálkové ovládání zámku P 49,00

ochranná clona dveří dlouhá - ofuk (pár) 640,00

ochranná clona dveří P 430,00

omezovač dveří 48,00

páčka otevírání dveří n.p. 84,00

perko do zámku L 6,00

perko do zámku P 6,00

plynová vzpěra dveří kombi 495,00

podložka kliky dveří př.-menší 18,00

podložka kliky dveří zad.-vět. 22,00

potah sedadel - limuzina 990,00

protikus zámku víka kufru lim. 7,00

rukojeť otev.dveří L 19,00

rukojeť vnitřního otev.dveří P 19,00

spouštěč skla dveří L 440,00

spouštěč skla dveří P 440,00

stěrací guma stahování oken 85,00

šroub k závěsu víka motoru 24,00

těsnění dveří pirela (metr) 78,00

těsnění dveří pirela (Trabant) 290,00

těsnění lišty stahování okna 185,00

těsnění okna "sametka" 350,00

těsnění víka kufru limuz. 370,00

těsnění zad.dveří kombi 550,00

těsnění zad.dveří kombi (repl.) 495,00

tyčová vzpěra dveří 150,00

vložka do zámku zav.prost. 75,00

vnější klika pravá 99,00

vnitřní držák dveří - pásek 10,00

vzpěra víka motoru 220,00

zajištovací plech zámku kufru lim. 59,00

zámek dveří levý n.p. orig. 289,00

zámek dveří levý st.p. orig. 289,00

zámek dveří pravý/ od 4/81 289,00

zámek dveří pravý/do3/81/ 249,00

zámek kombi dveří 395,00

zámek víka motoru 395,00
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západka zad.dveří kombi 29,00

západka zámku L n.p. 59,00

západka zámku levá st.p. 29,00

západka zámku P n.p. 49,00

západka zámku pravá st.p. 29,00

závěs dveří kombi levý 120,00

závěs dveří kombi -pravý 120,00

závěs víka motoru 85,00

závěs víka zav.prost.limuz. 695,00

11. *** ČALOUNĚNÍ, SEDADLA, KOBERCE ***
podložka čalounění 30,00

pryž.oblož.př.nadkolí v kabině 480,00

příchytka čalounění 12,00

příchytka čal.dveří kombi 36,00

segment sedadla dolní 79,00

segment sedadla horní 55,00

12. *** KOLA A PNEU ***
bezdušový ventilek 5,00

disk nový 850,00

disk trabant použitý 100,00

kolo kompl. diag. letní + disk 500,00

kryt PVC na matice kol 10,00

matice diskového kola 24,00

matice disk.kola okrasná - použitá 8,00

Pneu Barum Brillantis 2 (145/80R13) 930,00

Pneu 155/70R13  - letní protektor 620,00

střed kola PVC 70,00

svorník kola 30,00

svorník kola - dlouhý 43,00

13. *** DOPLŇKY, OLEJE, POV.VÝBAVA ***
autolékárnička (dle vyhlášky 182/2011) - látková 169,00

brzd.kap.Carlson  DOT4 HD-265 (0,5 l.) 75,00

brzd.kap.GrandX DOT3 (0,5 l.) 59,00

brzd.kap.TRW DOT3 (0,25 l.) 44,00

brzd.kap.TRW DOT4 (0,25 l.) 49,00

čistič brzd 400ml 55,00

čistič brzd 500ml 59,00

kanystr na PHM 5 ltr. plast (Cinol) 89,00

lepidlo UHU spray 200ml 99,00

Náhrada olova se stabilizátorem paliva 250ml 149,00

olej  Cinol Garden/Moto 2TC (1 litr) 99,00

olej CINOL PP 80 (1 litr) 80,00

olej Dexoll  M2T-1l 75,00

olej M2T-1l 79,00

Oživovač pneumatik 0,75l 99,00

Podložka pod SPZ - Trabantklub 45,00

reflexní vesta 69,00

směs do ostřikovačů letní konc. 1:100  250ml 44,00

škrabka na sklo "Trabant" 30,00

tažné lano (1400kg) 65,00

tuk A00 250g 59,00

tuk LV2-3  250g 59,00

14. *** SLUŽBY, POŠTOVNÉ ***
poštovné - obchodní balík do 5kg - dobírka 150,00

poštovné - obchodní balík do 5kg - platba předem 100,00

poštovné - obchodní balík 10-20kg - dobírka 250,00

poštovné - obchodní balík 10-20kg - platba předem 200,00
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poštovné - obchodní balík 20-30kg - dobírka 300,00

poštovné - obchodní balík 20-30kg - platba předem 250,00

poštovné - obchodní balík 5-10kg - dobírka 200,00

poštovné - obchodní balík 5-10kg - platba předem 150,00
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