Kia

Hyundai

60001

B14268
numer
kat.
60001

60003

80106

10

B16858

B14696

ilość
w opakowaniu

A175047

B17143

A175047C

A175049

B11146

B18692
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

marka/model

zastosowanie

Hyundai Accent: ’99-’06,’06-’10,’10-, Elantra ’00-’06,’06-’10,
Getz, i10 ’07-’12, i20 ’08-’12, i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-,
Santa Fe:’00-’06, ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10, Tuscon ’04-’10,
ix55/Veracruz’06-,
Accent: ’99-’06,’06-’10, ix35/Tuscon ’10-, Tuscon ’04-’10,
Accent ’10-, Elantra ’06-’10, i30 ’07-’11,
Santa Fe ’00-’06,
Accent ’06-’10,’10-, Tuscon ’04-’10, ix35/Tuscon ’10-,
Kia Carnival ’06-’10, Ceed ’06-’12, Picanto ’04-’10, Soul ’08-,
Rio:’00-’05,’05-’11, Cerato’03-’08,
Sorento: ’02-’09, ’09-, Sportage: ’04-’10,’10Picanto ’04-’10, Sorento: ’02-’09, ’09-, Soul ’08-,
Sportage: ’04-’10,’10Carnival: ’99-’06, ’06-’10, Ceed ’06-’12, Rio:’00-’05,’05-’11,
Sportage ’04-’10, Cerato’03-’08,

zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków, kołek rozp. ø 8,
zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków,
zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków,
zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków,
osłona pod silnikiem, listwa progowa zewnętrzna,
osłona pod silnikiem,
podszybie szyby czołowej,
tapicerka bagażnika i klapy,
zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków,
zakola przeciwbłotne, nakładki zderzaków,
zakola przeciwbłotne,
podszybie szyby czołowej,
podszybie szyby czołowej,
osłona pod silnikiem,
osłona pod silnikiem,

86590-28000

0G032-50037A

60003

10

Hyundai Elantra ’00-’06,’06-’10,
Santa Fe ’00-’06,
Kia Optima’05-’10

nakładka zderzaka przedniego, kołek rozporowy ø 10,
nakładka zderzaka tylnego,
nakładka zderzaka przedniego,

86157-37000

80106

10

Hyundai Sonata’05-’10,

listwy boczne i progowe,

87758-3D000

A175047

10

Hyundai Accent ’06-’10, i10 ’07-’12,
Getz,
i10 ’07-’12, i30 ’07-’11, Sonata’05-’10,
Kia Picanto ’04-’10,

boczki i wykończenia tapicerskie bagażnika,
słupki wewnętrzne,
nakładki progowe wewnętrzne,
słupki i nakładki progowe wewnętrzne, tapicerki bagażnika,

85325-21000

A175047C

10

Hyundai Accent ’06-’10, i10 ’07-’12,

boczki i wykończenia tapicerskie bagażnika,

85325-21000

A175049

10

Hyundai Accent: ’99-’06,’06-’10,’10-, Elantra ’00-’06,’06-’10,
Getz, i10 ’07-’12, i20 ’08-’12, i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-,
Santa Fe:’00-’06, ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10, Tuscon ’04-’10,
ix55/Veracruz’06-,
Accent ’10-, Elantra ’00-’06,’06-’10, Getz, i20 ’08-’12,
i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-, Santa Fe ’00-’06, Tuscon ’04-’10,
Kia Carnival ’99-’06, Ceed ’06-’12, Rio ’00-’05, Sorento ’02-’09,
Soul ’08-, Sportage’10-, Optima ’05-’10, Cerato’03-’08,
Carnival ’06-’10, Rio ’05-’11, Sorento ’09-, Sportage ’04-’10,
Ceed ’06-’12, Picanto ’04-’10, Rio ’00-’05, Sorento ’02-’09,
Soul ’08-, Sportage ’04-’10,
Carnival ’99-’06, Ceed ’06-’12, Sorento ’02-’09, Cerato’03-’08,

boczki tapicerskie drzwi - przód i tył, spinka w otwór ø 8,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył,
tapicerka klapy bagażnika,
słupki wewnętrzne,
słupki wewnętrzne,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył, słupki wewnętrzne,
boczki i wykończenia tapicerskie bagażnika,
boczki i wykończenia tapicerskie bagażnika,
tapicerka klapy bagażnika,

82315-38000
85849-3B000
82315-2P000

85325-21000

82315-38000
85849-3B000
82315-2P000

B11146

10

Hyundai Accent ’06-’10, i10 ’07-’12, i30 ’07-’11, SantaFe’00-’06,
i20 ’08-’12,

mocowanie podsufitki,
mocowanie podsufitki oraz wykładzin w bagażniku,

85746-06000

B14268

10

Hyundai Accent: ’99-’06,’06-’10, Santa Fe ’00-’06, ’06-’12,
Tuscon ’04-’10,

nakładka zderzaka tylnego, kostka 7,5 x 7,5
nakładka zderzaka tylnego,

97519-22000

B14696

10

Kia Rio ’00-’05,

nakładki progowe i elementy podsufitki, kołek rozp. ø 6,

KK376-68865

B16858

10

Kia Carnival ’99-’06,

zakola przeciwbłotne, kołek rozporowy ø 8,

MNA01-56145

B17143

10

Hyundai Tuscon ’04-’10,

nakładka zderzaka przedniego, kołek rozporowy ø 10,

86590-35000

B18692

10

Hyundai Santa Fe ’00-’06, ix55/Veracruz’06-,
Kia Optima’05-’10, Sorento ’09-,

uszczelka pokrywy silnika, spinka ø 6,
uszczelka pokrywy silnika,

86438-2B000

www.romix.pl

www.spinkisamochodowe.pl

tel.+48 228360893
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5

10

10

B23303

B24370

C50054

C60364

C50235

B25360

B26969

C60462

marka/model

C60512

C10070

C60515
mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

zastosowanie

Hyundai Getz, Sonata’98-’05,
Sonata’98-’05,
Kia Carnival ’99-’06, Rio ’00-’05,
Picanto ’04-’10, Cerato’03-’08, Rio ’05-’11, Sorento ’02-’09,

nakładki zderzaków, kołek rozporowy ø 10,
zakola przeciwbłotne,
nakładki zderzaków - przód i tył, zakola przeciwbłotne,
nakładki zderzaków - przód i tył,

86593-34000

Hyundai Accent ’99-’06,’06-’10,’10-, Santa Fe ’00-’06,
Tuscon ’04-’10, ix35/Tuscon ’10-,
Kia Optima ’05-’10,
Ceed ’06-’12, Soul ’08-,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
zakola przeciwbłotne - tylne (+inne spinki),

86825-28000

Hyundai Accent ’06-’10, Elantra ’06-’10, Santa Fe ’00-’06,
Tuscon ’04-’10,
Kia Optima ’05-’10, Rio ’00-’05, Cerato’03-’08, Ceed ’06-’12,
Cerato’03-’08, Sportage ’04-’10, Optima ’05-’10,

nakładka zderzaka tylnego, kostka 9x9, na wkręt 4,8,
nakładka zderzaka tylnego,
nakładka zderzaka tylnego,
boczki i wykończenia tapicerskie bagażnika,

85744-28000

MBF675003

86825-28000

85744-28000

B25360

10

Hyundai Elantra ’06-’10, Getz, Sonata’98-’05,
Kia Optima ’05-’10, Rio ’05-’11, Carnival ’06-’10, Cerato’03-’08,
Soul ’08-

listwy boczne,
listwy boczne,
listwy boczne,

87756-38000
87756-38000
87758-2K000

B26969

10

Hyundai Accent ’99-’06,’06-’10, Santa Fe ’00-’06,
Accent ’06-’10, i10 ’07-’12, Santa Fe ’00-’06,

listwy progowe zewnętrzne,
listwy boczne,

87758-35000
87758-35000

C10070

10

Hyundai Accent: ’99-’06, ’06-’10, Santa Fe ’00-’06,
Sonata ’05-’10,
Kia Sportage ’04-’10,

uszczelki drzwi, spinka w otwór ø 3,
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelki drzwi i uszczelki klapy bagażnika,

82133-37000
82132-27100
82133-37000

C10120

10

Hyundai Accent: ’99-’06,’06-’10,’10-, Elantra ’00-’06,’06-’10,
i20 ’08-’12, i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-,
Santa Fe ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
Kia Ceed ’06-’12, Rio ’05-’11,

podszybie szyby czołowej, kołek rozporowy ø 6,7
podszybie szyby czołowej,
podszybie szyby czołowej,
podszybie szyby czołowej,

86155-22000

C50054

10

Kia Carnival ’99-’06, Cerato’03-’08,

listwy boczne,

OK56B-50CB3

C50235

10

Hyundai Accent ’06-’10, Elantra ’06-’10, Santa Fe ’00-’06,
Tuscon ’04-’10, ix55/Veracruz’06-,
Santa Fe:’00-’06, ’06-’12, Tuscon ’04-’10,
Kia Carnival ’06-’10, Picanto ’04-’10, Rio ’05-’11, Sorento ’09-,
Soul ’08-, Sportage ’04-’10,
Sorento ’02-’09, Sportage ’04-’10, Optima ’05-’10,

listwy boczne (+ inne spinki), kostka pod wkręt ø 5,2
listwy boczne (+ inne spinki),
listwy progowe zewnętrzne (+ inne spinki),
listwy boczne (+ inne spinki),
listwy boczne (+ inne spinki),
listwy progowe zewnętrzne (+ inne spinki),

87756-1C000
87756-35000
87714-FD200
87756-1C000
87756-35000
87714-FD200

C60364

10

Hyundai Elantra ’00-’06,

mocowanie uszczelek drzwi,

82852-28000

C60462

10

Hyundai Accent: ’99-’06, Elantra ’00-’06,’06-’10, i10 ’07-’12,
i20 ’08-’12, i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-,
Santa Fe:’00-’06, ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
Tuscon ’04-’10, ix55/Veracruz’06-,
Kia Carnival: ’99-’06, ’06-’10, Ceed ’06-’12, Rio ’05-’11,
Sorento: ’02-’09, ’09-, Sportage: ’04-’10,’10-, Optima ’05-’10,
Picanto ’04-’10, Sorento: ’02-’09, ’09-, Soul ’08-, Cerato’03-’08,
Sportage: ’04-’10,’10-

zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań, wkręt ø 6,2
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,
zakola przeciwbłotne i wiele innych zastosowań,

12493-06207B

86155-22000

12493-06207B

C60512

10

Hyundai Getz, i20 ’08-’12, Elantra ’06-’10,
Accent ’06-’10, Sonata ’05-’10, ix55/Veracruz’06-,
Kia Rio ’05-’11, Optima ’05-’10,
Cerato’03-’08,

wykończenia deski rozdzielczej oraz bagażnika,
wykończenia deski rozdzielczej,
wykończenia deski rozdzielczej,
wykończenia boczków drzwi,

84747-1C000
84747-1C000
84747-1C000
84747-1C000

C60515

10

Hyundai Sonata ’05-’10,
Tuscon ’04-’10,
Kia Sorento ’09-,

listwy progowe zewnętrzne, listwa nad kratą wlotu powietrza,
listwy kraty wlotu powietrza, spinka w otwór ø 10,
listwa klapy bagażnika nad numerem rejestracyjnym,

87702-H1000
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C60628

C60635

C60688

marka/model

C60636

C60637

C60690

zastosowanie

mocowanie
odpowiadające
następującemu
numerowi OEM

Hyundai Accent ’10-, Elantra ’06-’10, Sonata ’05-’10,
Tuscon ’04-’10, ix35/Tuscon ’10-,
Kia Carnival ’99-’06,’06-’10, Rio: ’00-’05,’05-’11, Soul ’08-,
Optima ’05-’10, Cerato’03-’08,

mocowanie wykończeń deski rozdzielczej oraz innych
elementów kabiny, gniazdo monażowe 9,5 x 12,
mocowanie wykończeń deski rozdzielczej oraz innych
elementów kabiny,

KJ001-64345
KJ001-64345

C60623

10

Hyundai różne modele,
Kia różne modele,

wiele zastosowań, wkręt ø 6,2
wiele zastosowań,

92155-22000
11254-06203

C60628

5

Hyundai Elantra ’06-’10,
Kia Sorento ’09-,
Optima ’05-’10,

osłona pod przednim zderzakiem, śruba M6
spojler dolny zderzaka przedniego,
osłona pod silnikiem,

11254-06256K
11254-06256K

C60635

10

Hyundai ix35/Tuscon ’10-, ix55/Veracruz’06-,
Santa Fe ’06-’12, Sonata ’98-’05,
Tuscon ’04-’10,
Kia Carnival ’06-’10, Picanto ’04-’10, Soul ’08-, Optima ’05-’10,
Sorento ’02-’09, Sportage ’10-,
Sorento ’09-, Sportage ’04-’10, Cerato’03-’08,

listwy boczne i progowe zewnętrzne,
listwy progowe,
poszerzenia błotnika, listwy progowe zewnętrzne,
listwy progowe zewnętrzne,
poszerzenia błotnika, listwy progowe zewnętrzne,
poszerzenia błotnika, listwy progowe zew. i boczne,

87756-2E000

Hyundai Accent: ’99-’06, ’06-’10, Elantra: ’00-’06, ’06-’10,
i10 ’07-’12, Santa Fe: ’00-’06, ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
Tuscon ’04-’10, ix55/Veracruz’06-,
Kia Ceed ’06-’12, Picanto ’04-’10, Rio ’05-’11, Optima ’05-’10,
Sorento: ’02-’09, ’09-, Soul ’08-, Sportage ’04-’10, Cerato’03-’08,

mocowanie uszczelek drzwi,
mocowanie uszczelek drzwi,
mocowanie uszczelek drzwi,
mocowanie uszczelek drzwi,
mocowanie uszczelek drzwi,

82134-22000

Hyundai Accent: ’99-’06, ’06-’10, ’10-, Elantra: ’00-’06, ’06-’10, Getz,
i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-, Santa Fe ’06-’12, Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
Tuscon ’04-’10
Kia Carnival ’06-’10, Ceed:’06-’10, ’06-’12, Picanto ’04-’10, Rio ’05-’11,
Soul ’08-, Sportage: ’04-’10, ’10-, Optima ’05-’10, Cerato’03-’08,

uszczelka pokrywy silnika, spinka w otwór ø 7
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelka pokrywy silnika,
uszczelka pokrywy silnika,

86438-4A100

Hyundai Accent: ’99-’06, ’06-’10, ’10-, Elantra: ’00-’06, ’06-’10, Getz,
i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-, Santa Fe ’06-’12, Sonata:’98-’05, ’05-’10,
Tuscon ’04-’10, ix55/Veracruz’06-,
Kia Carnival ’06-’10, Ceed ’06-’12, Picanto ’04-’10, Rio ’05-’11,
Soul ’08-, Sportage: ’04-’10, ’10-, Optima ’05-’10, Cerato’03-’08,

wyciszenie pokrywy silnika, spinka w ø 8,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,
wyciszenie pokrywy silnika,

81126-37010

Hyundai Accent ’99-’06, Elantra: ’00-’06, ’06-’10, i10 ’07-’12,
i20 ’08-’12, i30 ’07-’11, ix35/Tuscon ’10-, Santa Fe ’06-’12,
Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
Tuscon ’04-’10,
ix55/Veracruz’06-,
Kia Carnival: ’99-’06, ’06-’10, Ceed ’06-’12, Rio ’05-’11, Soul ’08-,
Sorento: ’02-’09, ’09-, Optima ’05-’10, Sportage: ’04-’10, ’10-,
Cerato ’03-’08,
Sportage:’04-’10, ’10-,

zakola przeciwbłotne, kostka 10,5 x 8,3 na wkręt 6,2
zakola przeciwbłotne,
zakola przeciwbłotne,
zakola przeciwbłotne, nakładka przedniego zderzaka,
zakola przeciwbłotne, nakładka tylnego zderzaka,
zakola przeciwbłotne,
zakola przeciwbłotne,
zakola przeciwbłotne,
listwy progowe zewnętrzne, poszerzenia błotników,

86848-22000

C60636

C60637

C60638

C60666

5

10

10

10

87756-2E000

82134-22000

86438-4A100

81126-37010

86848-22000

C60688

5

Hyundai Accent: ’99-’06, ’06-’10, Sonata: ’98-’05, ’05-’10,
ix35/Tuscon ’03-, ix55/Veracruz’06-,
Santa Fe: ’00-’06, ’06-’12, Tuscon ’04-’10,
Kia Sorento ’02-’09, Optima ’05-’10, Cerato ’03-’08,
Carnival ’06-’10, Soul ’08-, Sportage ’10-,
Picanto ’04-’10, Sportage ’04-’10,

gniazdo mocowania listew progowych zewnętrznych,
gniazdo mocowania listew progowych zewnętrznych,
gniazdo mocowania listew progowych zewnętrznych,
gniazdo mocowania listew progowych zewnętrznych,
gniazdo mocowania listew progowych zewnętrznych,
gniazdo mocowania listew progowych oraz bocznych

87758-37000
87759-27000
87759-27000
87758-37000
87759-27000
87759-27000

C60690

10

Kia Carnival ’99-’06, Rio ’00-’05,
Sportage ’04-’10, Sportage ’10-, Soul ’08-,
Sorento: ’02-’09, ’09-,

wyciszenie pokrywy silnika, spinka w ø 7,
wykładziny dywanowe kabiny i bagażnika,
wyciszenie pokrywy silnika, wykładziny w bagażniku,

0B102-68865

www.romix.pl

www.spinkisamochodowe.pl

tel.+48 228360893
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