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ESPECIAL AUTOPARTS

O comércio de produtos ligados ao segmento automotivo está entre os mais
importantes do varejo brasileiro. A categoria está entre as dez com maior
participação no volume financeiro de vendas no e-commerce nacional.
Por esse motivo, a venda online de peças de reposição e acessórios é uma excelente
oportunidade tanto para quem deseja aumentar as vendas como para quem quer
iniciar uma jornada de sucesso no comércio eletrônico.
Mas, em um segmento de negócio tão abrangente, pode ser difícil identificar as
melhores oportunidades comerciais. A solução para isso está neste material.
Em mais uma edição da série Grande Listas Olist, listamos uma série de produtos
do segmento automotivo com amplo potencial de venda no e-commerce brasileiro.
O resultado é ainda mais promissor quando a venda é feita via marketplaces.
Ficou interessado? Então confira a lista e boas vendas. O material apresenta o
nome do produto e o preço médio praticado no mercado.

PREÇO

R$ 909,84
R$ 227,12
R$ 278,59

PRODUTO

4 amortecedor idea 2006 a 2015 dianteiro traseiro nakata e kit
Alarme automotivo cyber fx 330 positron
Alarme automotivo pósitron px360bt bluetooth universal bloqueio e desbloqueio
via celular

R$ 310,19

Alarme carro pósitron cyber ex330 2014 + chave canivete

R$ 411,40

Amortecedor corsa celta prisma - kit 2 amortecedores dianteiros corsa celta prisma
+ coxins + kits (batentes e coifas)

R$ 424,39

Amortecedor fiesta - kit 2 amortecedores traseiro fiesta 2003 a 2013 + coxins + kits
(batentes e coifas)

R$ 599,03
R$ 572,71

Amortecedor gol - kit 4 amortecedores gol g3 e g4 + coxins + kits (batentes e coifas)
Amortecedor gol - kit 4 amortecedores gol g3 e g4 + coxins originais + kits
(batentes e coifas)

R$ 771,36

Amortecedor honda fit - kit 2 amortecedores dianteiros honda fit 2003 a 2008
cofap + coxim + kits (batentes e coifas)

R$ 902,76

Amortecedor new civic - kit 2 amortecedores dianteiros new civic 2006 a 2011 +
coxim + kits (batentes e coifas)

R$ 622,37

Amortecedor new civic - kit 2 amortecedores dianteiros new civic 2006 a 2011 + kits
(batentes e coifas)

R$ 1.011,46

Amortecedor palio - kit 4 amortecedores dianteiros e traseiros palio siena 2001 em
diante +coxim+kit

R$ 497,81

Amplficador taramps dsp 1600 - 4 ohms (antigo hd1600)

R$ 556,45

Amplificador de audio taramp's hd 3000-2 ohms

R$ 938,00

Amplificador digital a2500 power systems

R$ 1.040,50

Amplificador digital a3500 power systems

R$ 453,35

Arrancador auxiliar 12v

R$ 180,93

Aspirador automot.Ciclon - black & decker

R$ 427,86

Bateria de som stroke power 100ah/hora e 850ah/pico - stroke power - esquerdo

R$ 460,85

Bateria de som stroke power 125ah/hora e 1100ah/pico

R$ 254,62

Bico injetor journey 2.7 e 3.5 pt cruiser bosch - 0280158028 novo

R$ 427,31

Bomba hidráulica dhb chevrolet celta prisma 1.0/1.4 flex corsa classic flex 1.0/1.4

R$ 920,72

Caixa de direção hidráulica vw fox/polo 04/

R$ 219,54

Câmera automotiva dvr hd - au013- multilaser

PREÇO

R$ 2.198,00

PRODUTO

Câmera veicular mini com wifi, gaja-tec

R$ 461,44

Carburador gol voyage ap 1.6 c/ avanço miniprogressivo álcool novo

R$ 266,81

Carregador auxiliar de partida multifuncional portátil usb preto e azul standard

R$ 166,30

Carregador de bateria 12 volts 6a - automático inteligente com flutuador - p6
expert charger 1 ano

R$ 274,76

Carregador de bateria charger 250 - v8 brasil bivolt

R$ 280,53

Carregador de bateria portátil lento e rápido cbv 950 12v - vonder

R$ 1.348,51

Combo dvd player retrátil pósitron sp6520 + dois encosto de cabeça c/ tela de 7"

R$ 117,84

Combo perfect clean + militec 1

R$ 76,27

Condicionador de metais militec-1

R$ 327,86

Crossover digital eletrônico jfa de 5 vias x5 corte 24db/8ª

R$ 473,19

Difusor escape eletrônico elétrico 2,5 polegadas esportivo controle remoto
universal preto

R$ 961,71

Estribo fiat toro 2017 2018 preto fosco com ponteiras acopladas

R$ 851,46

Estribo lateral bepo injetado s10 12 13 14 15 16 17 cabine dupla preto

R$ 589,00

Extensor caçamba strada 2014 a 2015 divisor com rampa p/ moto

R$ 477,44

Fonte automotiva stetsom infinite 120a 9000w rms bivolt carregador digital com
voltímetro bivolt

R$ 335,65

Fonte automotiva stetsom infinite 60a 3000w rms bivolt carregador digital com
voltímetro led

R$ 444,74
R$ 1.358,96
R$ 606,42
R$ 2.679,00
R$ 91,84

Fonte automotiva taramps tef 120a bivolt
Fueltech ft250 chicote 3 metros
Geladeira de viagem 24 litros bdc24l - black & decker
Geladeira elber para caminhão fortt 73 l vedação dupla g
Hidratante de couro gold class meguiars new 400ml g17914

R$ 168,89

Interface de volante faaftech ft sw wi

R$ 419,85

Interface desbloqueio de tela gm mylink 2 faaftech ft-vf-gm16

R$ 1.751,94

Inversor de onda modificada 12vdc/220v usb 3000w hayonik

R$ 1.357,30

Jogo de suspensão com amortecedores cofap + kit de batente e coxim
dianteiros kia cerato

R$ 88,35

Kit 2 rastreadores gps mini a8 espião - localiza crianças, idosos, animais,
veículos, malotes

PREÇO

R$ 1.255,91
R$ 607,81
R$ 900,92
R$ 287,77

PRODUTO

Kit 4 amortecedor punto 2007 a 2014 dianteiro traseiro
Kit 4 amortecedores corsa celta prisma + coxins + kits (batentes e coifas)
Kit 4 amortecedores uno way 1.0 + coxim +kits (batentes e coifas)
Kit de emergência 4 em 1 multilaser au602, laterna, compressor de ar, saída 12v,
auxiliador de partida

R$ 450,84

Kit embreagem fit - sachs 6364

R$ 1.063,17

Kit embreagem luk honda civic 1.7 16v 2000 a 2005

R$ 112,81

Kit farol de milha auxiliar celta 2011 2012 2013 2014 2015 prisma botão modelo original

R$ 95,35

Kit mini compressor de ar portátil + aspirador de pó e líquidos multilaser 12v

R$ 829,70

Kit molas esportivas eibach renault megane 2.0

R$ 455,85

Kit parachoque liso kit milha grade c/ emblema corsa 00/10

R$ 192,16

Kit sensor de estacionamento câmera de ré espelho retrovisor preto

R$ 557,27

Led h4 philips 12v 6200k

R$ 130,16

Macaco hidráulico tipo jacaré capacidade de 2 toneladas - sparta

R$ 209,90

Mini geladeira portátil 4 litros 110v

R$ 220,23

Mini geladeira portátil 4 litros 220v

R$ 114,46

Mini rastreador gps veicular a8 moto bike

R$ 591,66

Módulo taramps hd 3000 - 01 canal 3000wrms 2 ohm

R$ 1.476,20
R$ 410,05

Motor honda gx200 qdxbr estacionário 6,5cv
Overbumper hilux sr srv 09 10 11 preto com prata front bumper

R$ 1.049,26

Painel frontal santa fé 2007 a 2010 completo

R$ 1.162,90

Par farol peugeot 206 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 cromado
foco duplo

R$ 983,67

Parachoque impulsão quebra mato europeu cromado f1000 1993 a 1996

R$ 330,06

Politriz goodyear profissional 7 polegadas 1100w 127v

R$ 964,64

Protetor de caçamba s-10 2012 cabine simples

R$ 52,78

Rastreador gps mini a8 espião - localiza crianças, idosos, animais, veículos, malotes

R$ 160,05

Rastreador localizador veicular via gps com bloqueador por smartphone - tk103 gps
car tracker

R$ 616,53
R$ 37,17
R$ 99,00

Rastreador trace - spot
Receptor bluetooth usb para p2, entrada auxiliar, som de carro
Refletor de led 50w rgb colorido bivolt

PREÇO

R$ 259,70

PRODUTO

Refletor led 200w bivolt holofote à prova d'água branco frio 110v
220v até 90% econômico

R$ 1.382,96

Repuxadeira elétrica analógica spotcar 865 v8 brasil 127v

R$ 4.050,50

Scanner automotivo raven 3 com tablet de 7 pol. Raven-108800

R$ 23,98

Spray de envelopamento líquido preto fosco 400m au420
multilaser - preto fosco

R$ 2.097,20

Suporte de bicicletas euroride (943) thule

R$ 1.944,61

Volante bi-massa bimassa amarok 2.0 16v 415054910 - luk

QUER TER ACESSO A MAIS INFORMAÇÕES COMO ESSA?

com o olist você tem mais
inteligência para vender!
PA R T IC I PE DA SELEÇ ÃO

