VÄRIKOODIN ETSIMINEN
Värikoodin paikka vaihtelee automerkin ja joskus jopa mallin tai vuosimallin mukaan. Aina sitä ei välttämättä
edes löydy. Tässä kuitenkin yleisimpiä paikkoja merkeittäin josta voit löytää sen sekä esimerkki värikoodin
”rakenteesta”. Epäselvissä tapauksissa voit myös ottaa yhteyttä meihin.

Acura:

Vanhemmissa kuskin ovenvälissä B-pilarissa olevassa tarrassa ja tuoreemmissa
konehuoneesta löytyvästä sinisessä kilvessä (esim. NH538M).

Alfa Romeo:

Kromin värinen tarra konepellissä tai takaluukun kannessa (esim. 289/A).

Audi:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös
takaluukusta, yleensä maton alta tai varapyörän syvennyksessä (esim. LY3D).

Bentley:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös
takaluukusta, yleensä maton alta tai varapyörän syvennyksessä (esim. LA7W).

BMW:

Musta tarra konehuoneessa, kuskin tai apukuskin ovenvälissä B-pilarissa (esim 475/5
ja usein myös värinnimi Sapphirschwarz tms.).

GM USA:

Valkoinen tarra hanskalokerossa, keskikonsolin lokeron kannessa, takaluukun
kannessa, varapyörän syvennyksessä tai tavaratilan reunoista mahdollisesti löytyvien
lokeroiden kansien sisäpinnoilla. Kaksivärisissä autoissa on molemmat värikoodit
peräkkäin L-kirjaimen jälkeen alaväri ja U-kirjaimen jälkeen yläväri. Yksivärisissä
autoissa molemmat koodit samoja (esim. WA-L8464 U8464).

Chevrolet/Daewoo:

Konehuoneessa olevassa kilvessä tai kuskin oven välistä löytyvässä tarrassa (esim.
94U)

Chrysler:

Vanhemmissa konehuoneesta löytyvä korin väriin maalattu kilpi, tuoreemmissa
stanssattuna iskunvaimentimen tolpan päällä tai tulipellissä. Huoltokirjassa myös
paikka värikoodille. (Esim PS2)

Citroen:

Vanhemmissa henkilöautoissa maalattuna iskunvaimentimen tolpan päällä,
tuoreemmissa valkoinen tarra konehuoneessa, kuskin ovessa tai kuskin ovenvälissä
sarana puolella. (esim. EZRZ). Pakettiautoissa krominvärinen tarra konehuoneessa tai
konepellissä (esim. 199/F).

Dacia:

Kts. Renault

Daihatsu:

Konehuoneessa tulipellissä tai kuskin oven välissä tarra, joskus myös merkitty
huoltokirjaan. (S04)

Fiat:

Kromin värinen tarra konepellissä tai takaluukun kannessa (esim. 289/A).
Pakettiautoissa krominvärinen tarra konehuoneessa tai konepellissä (esim. 199/F).

Ford USA:

Kuskin ovessa tarra. Paint ext. Tekstin yläpuolella. (esim. YO)
(Myös Lincoln ja Mercury)

Ford EUR:

Vanhemmissa henkilöautoissa kilpi tai tarra konehuoneessa ja tuoreemmissa
apukuskin oven välissä B-pilarissa. Värikoodi on kyltissä vasemmalla puolella olevista
pienistä lokeroista toiseksi alimpana (esim. 60). Vanhemmissa pakettiautoissa
apukuskin oven kynnyksestä löytyvässä kilvessä ja tuoreemmissa apukuskin
ovenvälissä B-pilarissa olevassa tarrassa vasemmassa reunassa kolmannessa lokerossa
(esim 3G).

Jaguar:

Kuskin ovessa tai ovenvälissä B-pilarissa tai konehuoneessa kuskin puolen
iskaritolpassa (esim. HGZ).

Jeep:

Vanhemmissa konehuoneesta löytyvä korin väriin maalattu kilpi, tuoreemmissa
stanssattuna iskunvaimentimen tolpan päällä tai tulipellissä. Huoltokirjassa myös
paikka värikoodille. (Esim PS2)

KIA:

Konehuoneessa tulipellissä tai kuskin oven välissä tarra, joskus myös merkitty
huoltokirjaan. (NW)

Honda:

Vanhemmissa kuskin ovenvälissä B-pilarissa olevassa tarrassa ja tuoreemmissa
konehuoneesta löytyvästä sinisessä kilvessä (esim. NH538M).

Hyundai:

Konehuoneessa tulipellissä tai kuskin oven välissä tarra, joskus myös merkitty
huoltokirjaan. (NW)

Lada:

Hohhoijaa, joskus SAATTAA olla konehuoneessa tarra.

Lancia:

Kromin värinen tarra konepellissä tai takaluukun kannessa (esim. 289/A).

Land Rover:

Kilpi konehuoneessa tai tarra kuskin oven välissä.

Lexus:

Kuskin oven välissä olevassa tarrassa, usein toisin päin kuin muut tarran merkinnät.
Aina myös paikka huoltokirjassa (esim. 3E5)

Mazda:

Vanhemmissa kilpi konehuoneessa tai valkoinen tarra apukuskin ovenvälissä Bpilarissa. Tuoreemmissa vain huolto/takuukirjassa.

Mercedes:

Vanhemmissa henkilöautoissa korinväriin maalattu kilpi konehuoneessa ja
uudemmissa musta tarra apumiehen oven välissä B-pilarissa (esim. 744).
Vanhemmissa pakettiautoissa korin värinen kilpi apumiehen ikkuna tolpassa ja
uudemmissa kuskin tai apukuskin oven välissä olevassa tarrassa. 2000-luvun alun
pakettiautoissa ainoastaan kantakortissa (esim. 9147).

Mini:

Musta tarra konehuoneessa, kuskin tai apukuskin ovenvälissä B-pilarissa (esim A26/5
ja usein myös värinnimi Hot Orange tms.).

Mitsubishi:

Kyltti konehuoneessa tulipellissä tai konepellissä (esim. S43)

Nissan:

Vanhemmissa henkilöautoissa kyltti konehuoneessa tulipellissä ja joskus myös
huoltokirjassa. (esim. CJ7 tai 326). Tuoreemmissa kuskin tai apukuskin oven välissä Bpilarissa ja huoltokirjassa (esim. C30). Pakettiautoissa apukuskin ovenvälissä Bpilarissa ovela valkoinen tarra (esim. D31).

Opel:

Vanhemmissa henkilöautoissa kyltti konehuoneessa ja uudemmissa apukuskin oven
välissä B-pilarissa. Myös usein huoltokirjassa (esim 369, 20R tai 4AU). Pakettiautoissa
apukuskin ovenvälissä B-pilarissa oleva valkoinen tarra (esim. D31).

Peugeot:

Vanhemmissa henkilöautoissa maalattuna iskunvaimentimen tolpan päällä,
tuoreemmissa valkoinen tarra konehuoneessa, kuskin ovessa tai kuskin ovenvälissä
sarana puolella. (esim. EZRZ). Pakettiautoissa krominvärinen tarra konehuoneessa tai
konepellissä (esim. 199/F).

Porsche:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös edestä
”konepellistä” (esim. LY9B).

Renault:

Vanhemmissa kilpi konehuoneessa ja tuoreemmissa tarra apukuskin ovenvälissä Bpilarissa oleva valkoinen tarra (esim 386 tai TED46).

Saab:

Vanhimmissa kilpikonehuoneessa ja hiukan vanhaa tuoreemmissa varapyörän
kotelossa. Tuoreemmissa kuskin ovessa, kuskin B-pilarissa tai hansalokeron kannessa
olevassa tarrassa (esim. 257).

Seat:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös
takaluukusta, yleensä maton alta tai varapyörän syvennyksessä (esim. LY3D).

Skoda:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös
takaluukusta, yleensä maton alta tai varapyörän syvennyksessä (esim. LY3D).

Subaru:

Tarra tai kilpi konehuoneessa (esim. 076, 45A tai 5U3).

Toyota:

Vanhemmissa konehuoneessa tulipellissä olevan kilven alimman rivin kolme
ensimmäistä stanssattua merkkiä. Hieman tuoreemmissa sama kyltti löytyy
konehuoneesta apukuskin puolelta sivusta. Uusimmissa kuskin oven välissä olevassa
tarrassa, usein toisin päin kuin muut tarran merkinnät. Aina myös paikka
huoltokirjassa (esim. 3E5)

Vokswagen:

Huoltokirjan kansilehden sisäpuolella oleva tarra tai sama tarra löytyy myös
takaluukusta, yleensä maton alta tai varapyörän syvennyksessä (esim. LY3D).

Volvo:

Vanhemmissa kilpi konehuoneessa ja tuoreemmissa tarra apukuskin puolen takaoven
välissä B-pilarissa (esim. 312-12)

STIRWELL OY
Automaalikauppa
Isonkivenkuja 2K
04300 Tuusula
p. 092731343
myynti@stirwell.fi

