SUBARU

A175047

A175047C

B25636

B25837

numer
kat.

C10070

ilość
w opakowaniu

A175049

A175048

C10075

B14697

C10120

marka/model

B22089

C10145

B25354

B23162

C60629

C60693

zastosowanie

mocowanie
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numerowi OEM

A175047

10

Forester: ’97-’02, ’02-’07, ’07-’12, ’12-,
Impreza: ’00-’07, ’07-’11, Legacy ’98-’03, XV’012-

wykładziny dywanowe kabiny i bagażnika, spinka ø 7,
wykładziny dywanowe kabiny i bagażnika,

95033FC030OE
95033FC030BA

A175047C

10

Forester: ’97-’02, ’02-’07, ’07-’12, ’12-,
Impreza: ’00-’07, ’07-’11, Legacy ’98-’03, XV’012-

wykładziny dywanowe kabiny i bagażnika, spinka ø 7,
wykładziny dywanowe kabiny i bagażnika,

95033FC030OE
95033FC030ML

A175048

10

Forester ’07-’12, Impreza ’07-’11, Legacy: ’03-’09, ’09-,
XV’012- , Outback ’09-,

słupki wewnętrzne, spinka ø 8,
słupki wewnętrzne,

909130146

A175049

10

Forester ’02-’07,
Legacy ’98-’03,

słupki wewnętrzne, spinka ø 8,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył,

909130034

B14697

10

Forester: ’02-’07, ’07-’12, Impreza: ’92-’02, ’07-’11,
Legacy: ’98-’03, ’03-’09, Outback:’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-,
Legacy: ’03-’09, ’98-’03,
Legacy: ’98-’03, ’03-’09, ’02-’07, ’07-’12, Impreza: ’92-’02, ’00-’07,
Outback: ’05-’09, ’09-,
Outback: ’05-’09, ’09-,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozp. ø 7,
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
uchwyty przedniego zderzaka,
wlot powietrza na pokrywie silnika,
wlot powietrza na pokrywie silnika,
poszerzenia błotników (+inne spinki),

59130AA000

B22089

10

Forester: ’97-’02, ’02-’07, Impreza ’00-’07,
Impreza ’92-’02, Forester: ’97-’02, ’02-’07,
Impreza: ’92-’02,’00-’07, Forester: ’97-’02, ’02-’07,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozp. ø 9,5
nakładki zderzaków - przód i tył,
osłona pod silnikiem,

57728AC090

B23162

10

Forester: ’02-’07, ’07-’12, ’12-, Impreza: ’07-’11,’11-,
Outback ’05-’09, Tribeca ’07-, Legacy ’03-’09,
Tribeca ’07-,

listwa progowa zewnętrzna (+inne spinki), spinka ø 10,
909130088
listwa prog. zewn.(+inne spinki), nakładka pokrywy bagaż.
nakładki plastik. pomiędzy tylnym zderzakiem a lampami,

B25354

10

Forester: ’02-’07, ’07-’12, ’12-, Impreza: ’00-’07, ’07-’11, XV’012Legacy: ’98-’03, ’03-’09, ’09-, Outback: ’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-,
Forester: ’02-’07, ’07-’12, ’12-, Impreza: ’00-’07, ’07-’11,
Legacy ’03-’09, ’09-, Outback: ’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-, XV’012Forester: ’02-’07, ’07-’12, ’12-, Legacy: ’98-’03,’03-’09, ’09-,
Outback: ’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-, XV’012Forester: ’07-’12, ’12-, Legacy: ’98-’03, ’03-’09, ’09-,
Outback: ’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-, XV’012-

nakładki zderzaków - przód i tył, kołek rozporowy ø 9,6
nakładki zderzaków - przód i tył,
atrapa wlotu powietrza - mocowanie od góry,
atrapa wlotu powietrza - mocowanie od góry,
osłona pod silnikiem (+śruby i inne spinki),
osłona pod silnikiem (+śruby i inne spinki),
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),

909140007

B25636

10

Forester: ’97-’02, ’02-’07, ’07-’12, ’12-,
Impreza: ’92-’02,’00-’07, ’07-’11,
Forester: ’97-’02, ’02-’07, ’07-’12, ’12-,
Forester ’02-’07, Legacy ’03-’09, ’09-, Outback: ’05-’09, ’09-,
Tribeca ’07-, XV’012-,
Legacy ’03-’09, ’09-, Outback: ’05-’09, ’09-,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozp. ø 7,8
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),
listwa progowa zewnętrzna (+inne spinki),
osłony pod podwoziem,
osłony pod podwoziem,
zakola przeciwbłotne (+inne spinki),

59122FA010
46064AE000
59122FA010
909130067
909130067
909130067

B25837

10

Impreza ’00-’07,

boczki tapicerskie bagażnika i klapy, kołek rozp. ø 6,5

909130043

C10070

10

Impreza ’00-’07, Legacy: ’98-’03,’03-’09, ’09-,
Outback: ’05-’09, ’09-, Tribeca ’07-,

uszczelki drzwi w dolnej części (+inne spinki), spinka ø 5,
uszczelki drzwi w dolnej części (+inne spinki),

909120023

C10075

10

Forester: ’02-’07, ’07-’12, ’12-,
Outback ’09-, XV’012-,

boczki tapicerskie drzwi i klapy bagażnika, słupki wewn.
tapicerka klapy bagażnika, spinka ø 9,

909130115

C10120

10

Impreza ’92-’02,
Impreza ’92-’02,

zakola przeciwbłotne (+inne spinki), kołek rozp. ø 6,5
elementy podsufitki,

58330KA010
794070240

C10145

10

Forester: ’97-’02, ’02-’07, Impreza ’00-’07,
Forester ’97-’02, Legacy: ’03-’09, ’09-, Outback: ’05-’09, ’09-,

atrapa wlotu powietrza - mocowanie od góry,
podszybie szyby czołowej (+inne spinki), kołek rozp. ø 6

909130013

C60629

10

Legacy ’03-’09, Impreza ’00-’07,
Forester ’97-’02, Legacy ’98-’03,

mocowanie półki tylnej, spinka ø 9,
boczki tapicerskie drzwi - przód i tył

94044TA040
94269AC010

C60693

10

Impreza ’00-’07,

słupki wewnętrzne, spinka ø 9,

909130075
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