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چانگان

ن  B30بستر

((فروش دستگاه وی کد فقط بصورت کامل امکان پذیر میباشد ))

VCODEلیست  قیمت دستگاه تعریف کلید 

5 و تیگو 5آریزو 

820لیفان 

X22ام وی ام  

 اچ یس کراس

ن  B50بستر

سانگ یانگ

 نیو یک لس3مزدا 

این گروه بصورت رایگان فعال میگردد
ن

گا
رای

ژه 
وی

ج 
کی

پ

در صورت تکمیل بودن کلیه پکیج ها

(G+F+H+K+M+ 206خواندن کد  )

MVM 315

S5یک لس جک 

S3یک لس جک 

S7تعریف کلید و یک لس هایما 

S7تعریف یک لس هایما هایما توربو شارژر 

X50لیفان  

H , Gمدل 

4D

4Dریست ضد رسقت  

تعریف یک لس

 ایران خودرو و سایپاSSAT - ICU2نرم افزار کد یاب

تعریف کلید و ریموت زانتیا

( K )پکیج تویوتا و لکسوس

(کد سوییچ چهار رقم آخر شایس )ورنا و آونته 

تعریف کلید

تعریف ریموت

تعریف یک لس

برلیانس

جییل

Z300

(C30)ولکس 

(با کد سوییچ ) تیپ دو90تندر 

(بدون نیاز به کد سوییچ )ریو قدییم 

(بدون نیاز به کد سوییچ )مگان

(2222 یا 1111کد سوییچ  ) 2000،2400سوزویک 

315تعریف ریموت  - (530-  قدیم X33)ام وی ام 

(J5- J3 )جک  - (X60-620-520)لیفان

خودرو و سایپاSSAT - ICU2نرم افزار تعریف کلید

 مولتر پلکس206نرم افزار تعریف کلید

 ایران خودرو و سایپاCIMنرم افزار کد یاب

پکیج ویژه

3,000,000

23,000,000

AECSتعریف کلید دنا پالس 

( H )پکیج 

MASTERپکیج ویژه 
G+F+H+K+M+ پکیج ویژه رایگان+206خواندن کد 

348,000,000 ن +دنا پالس+ خواندن کد بوش بیکد+ چانگان+ B30بستر

نرم افزار کد یاب زیمنس ایران خودرو و سایپا

235,000,000

6,000,000 فرانسوی206خواندن کد 

گاه  )عملیات ِویژه   16,000,000بیکد (اعزام به تعمتر

VCODEسخت افزار تعریف کلید  

( M )پکیج 

me17 -me 7.4.4- me7.4.9 - Iran Khodroخواندن کد بوش
 7.9.7 - 7.4 .11   Saipa

24,000,000 ( G )پکیج 
ریال

( F )پکیج هیوندایی و کیا

16,000,000

(بدون نیاز به کد سوییچ ) تیپ یک 90تندر 

نرم افزار تعریف کلید زیمنس ایران خودرو و سایپا

نرم افزار تعریف کلید والئو خودرو و سایپا

نرم افزار تعریف کلید بوش خودرو و سایپا

 

CAN 206, رانا و سمند مولتر پلکس - 206ریموت 


