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Motor
Brandstof systeem
Koeling
Uitlaat systeem
Klokken panelen
Stuurinrichting
Versnellingsbak en toebehoren
Schokbrekers en veren
Velgen en toebehoren
Remsysteem
Verlichting
Schakel materiaal
Ruitenwisser systeem
Carrosserie delen
Sloten en toebehoren
Interieur delen
Softtop en hardtop
Accesoires
Onderhouds delen
Bumpers

MOTOR

Motor compleet ( draaiend deel plus cilinderkop ) met inruil oude motor
€650,Motor draaiend deel met inruil oude deel
€400,Cilinderkop geheel gereviseerd
€395,Klepdeksel alle type,s

€75,-

Afdekkap klepdeksel

€25,-

Bobine,s type 1 per stuk

€25,-

Bobine,s type 2 per stuk

€30,-

Computer met toebehoren type 1 1995/1999
€225,Motor draadboom type 1 1995/1997

€80,-

Motor draadboom type 2 1997/1999

€80,-

Motor draadboom type 3 1999/2001
€100,Inlaatspruitstuk type 1

€75,-

Inlaatspruitstuk type 2 kunststof 1999/2005
€295,Distributiekap type 1 1995/2001

€25,-

Distributiekap type 2 2001/2005

€35,-

Carterpan volledig nagekeken en voorzien van nieuwe plug
€125,Dynamo gereviseerd
Motorsteun diversen

€115,vanaf

€50,-

Inlaat nokkenas

€100,-

Uitlaat nokkenas

€100,-

BRANDSTOF
Benzinetank
Benzinepomp

€50,met aansluitingen

Benzinepomp met 1 aansluiting
Noodschakelaar bij stoel

€75,€95,€15,-

KOELING
Diversen waterslangen vanaf

€2,50

Radiateur

€75,-

Koelventilator enkel

€50,-

Koelventilator dubbel airco uitvoering

€95,-

Koelwater resorvoir

€15,-

Dop koelwater resorvoir

€5,-

UITLAAT SYSTEEM
Katalysator

€100,-

Achterste deel uitlaat 2 demper

€75,-

Midden demper type 1 of type 2

€35,-

Vlampijp met flexibel deel gereviseerd

€125,-

Spruitstuk type 1 1995/2001

€75,-

Hitteschild onder auto bij uitlaat vanaf

€25,-

KLOKKEN PANELEN
Klokken panelen alle types worden bij afhaling
Op juiste stand gezet en gratis gemonteerd

€175,-

STUURINRICHTING
Stuurpomp
Stuurhuis compleet
Reservoir stuurolie alle types
Dop reservoir

€50,€100,€10,€5,-

VERSNELLINGSBAK EN TOEBEHOREN
Versnellingsbak
Versnellingsbak gereviseerd

€175,€350,-

Aandrijfassen alle types l ook met abs

€50,-

Aandrijfassen alle types r met abs

€50,-

Homokineet binnen of buiten l of r

€25,-

SCHOKBREKERS EN VEREN
Schokbrekers orgineel voor a

€50,-

Schokbreker sport voor

€75,-

Schokbreker orgineel achter

€25,-

Veren orgineel voor
Set verlagings veren voor en achter
Veren orgineel achter

€25,€100,€25,-

VELGEN EN TOEBEHOREN
Stalen velg orgineel

€25,-

Dop stalen velg orgineel

€10,-

Wielbout stalen velg

€1,50

Wielbout alu velg

€2,50

Set universele velg alu met werk

€200,-

Set telefoonschijven alu orgineel

€350,-

REMSYSTEEM
Abs pomp type 1

€100,-

Abs pomp type 2

€100,-

Remklauw type 1 L/R

€45,-

Remklauw type 2 L/R

€50,-

Remdrukverdeler

€25,-

Remolie reservoir abs

€10,-

Dop reservoir remolie

€5,-

VERLICHTING
Koplampen set gerestyled met inruil oude koplampen
Gratis montage

€200,-

Achterlicht L

€30,-

Achterlicht R

€30,-

Clignoteur L achter

€30,-

Clignoteur R achter

€30,-

Binnenverlichting

€15,-

Mistlamp achter

€25,-

Achteruitrijlamp
Mistlampen in bumper voor set inc schakelaar

€25,€150,-

SCHAKELMATERIAAL
Stuur hendel schakelaar compleet

€65,-

Alarmlicht schakelaar

€15,-

Mistlamp schakelaar achter

€7,50

Relais elektrische ramen

€25,-

Relais C.V

€7,50

Schakelaar binnenverlichting in deurstijl

€7,50

Elektrische raambediening L/R schakelaar

€7,50

RUITENWISSER SYSTEEM
Ruitenwisser motor plus mechanisme
Volledig gereviseerd

€150,-

Mechanisme ruitenwisser

€100,-

Motor ruitenwisser

€50,-

Ruitenwisser arm type 1

€5,-

Ruitenwisser arm type 2

incl kap

€25,-

CARROSSERIE DELEN
Motorkap alle kleuren

€125,-

Achterklep alle kleuren

€50,-

Portieren L/R alle kleuren

€100,-

Paravan bij voorruit alle kleuren

€25,-

Klep softtop alle kleuren

€25,-

SLOTEN EN TOEBEHOREN
Sloten set met alle sloten en 4 sleutels
Compleet met startonderbreker
Deur opener L/R alle kleuren buitenzijde

€225,€50,-

INTERIEUR DELEN
Stoelen zwart leer set prijs met inruil
Oude stoelen gratis montage

€400,-

Stoffen stoelen Lof R per stuk

€100,-

Deurbekleding zwart L of R

€25,-

Deurbekleding zwart R met tas

€35,-

Kast achter handrem compleet

€25,-

Middenconsole heel

€35,-

Daschbord zwart

€50,-

Compleet interieur barchetta LE 1999

Rood leer stoelen, achterwand, stuur, deurbekleding
Armsteun, daschbord, airbag, etc

€800,-

Vloerbekleding

€100,-

Achterwand van kunstleer met wafelmotief en vakken

€179,-

Zonneklep L

€5,-

Zonneklep R

€7,50

Dorpellijst L/R

€20,-

SOFTTOP EN HARDTOP
Hardtop in alle kleuren leverbaar incl
Zijkappen en verbinding ook blokjes om hem te plaatsen
Incl montage
Alle rubbers van softtop type 1-2-3 vanaf

€750,€35,-

Onderste softtop rubber op klep softtop

€75,-

Rubber bij voorste strip softtop

€30,-

Softtop gebruikt in zeer goede staat Sonneland
Gratis montage

€350,-

ACCESSOIRES
Barchetta chroom logo achter

€30,-

Naxos lip in voorbumper

€95,-

Uitlaat eindstuk chroom facelift look

€65,-

Vloermatten set
Subwoofer orgineel met kabel
Logo,s alle leverbaar vanaf

€37,50
€175,€14,50

ONDERHOUD DELEN EX BTW
Nokkenasversteller

€135,89

Dis set 1995/2001

€77,35

Dis set 2001/2005

€79,55

Waterpomp 2001/ 2005

€55,25

Waterpomp 1995/2001

€55,25

Multiriem

€12,-

Multiriem spanner

€30,68

Bougies set 4

€24,-

Remblokken voor type 1

€34,12

Remblokken voor type 2

€36,10

Remschijven voor set

€77,22

Remschijven achter set

Uitlaat achterste deel 2x demper

€40,25

€171,60

BUMPERS
Bumper achter 1995/2002 gebruikt

€300,-

Bumper voor 1995/2002 gebruikt

€350,-

Bumper achter incl facelift nieuw

€350,-

Bumper voor incl facelift nieuw

€395,-

Bumper achter barchetta nieuw 1995/ 2002 orgineel

€650,-

Bumper voor barchetta nieuw 1995/2002 orgineel

€695,-

Dit is een greep uit ons assortiment, staat het er niet bij wat u zoekt
Even mailen of bellen naar ons.!

