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מנכ"ל סכלי רכב פרטיי� מנוע בנזי�/דיזל לרמות של מנכ"ל, משנה למנכ"ל,   לתחזוקתפרטנית הפניה ה       

המיובאי� למציעי� שהינ� מוסכי� מורשי� מטע� יבואני הרכב אשר דגמי כלי הרכב  תתבצע רק ומקביליה�

  הינ� כדלקמ�: על יד�

  1סל 

          1.6L פוקוס פורד -  מוטורס דלק  

                   3 מזדה  -  מוטורס דלק  

        Enjoy אסטרה אופל  - רכב יבוא שלמה  

                 פורטה קיה  - טלקאר  

     Sun Plus קורולה טויוטה  -  מוטורס יוניון  

                            מביאנט  1.4 אוקטביה סקודה  -  קאר מפיון'צ  

                    אלגנט  1.2 אוקטביה סקודה -  קאר מפיון'צ  

                  אמביאנט  1.2 אוקטביה סקודה  -  קאר מפיון'צ  

         I35 יונדאי  -  כלמוביל  

     Inspire I30 יונדאי -  כלמוביל  

        קומפורט 308 ו'פג  - לובינסקי דוד  

             C4 סיטרואן  -   לובינסקי דוד  

   טה'ג TSI 1.2 פולקסווגן  -מוטורס מפיון'צ  

     LS 1.6 קרוז שברולט -  מוטורס יוניברסל  

   2סל 

     1.6L טורר פוקוס פורד -  מוטורס דלק  

             Enjoy  סטיישן אסטרה אופל - רכב יבוא שלמה  

            LX סטיישן קיה - טלקאר  

  |                         קומבי אמביאנט TSI 1.2 אוקטביה סקודה -  קאר מפיון'צ  

  I30  CW יונדאי  -  כלמוביל  

       BK Access 308 ו'פג  - לובינסקי דוד  
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  3סל 

      2L – פוקוס פורד -  מוטורס דלק  

                  2L - אקזקיוטיב 6 מזדה  -  מוטורס דלק  

    סיויק הונדה - מאיר  

                 ליטר  2 אוונסיס טויוטה -  מוטורס יוניון  

              אמביאנט   1.8 אוקטביה סקודה -  קאר מפיון'צ  

               אמבישן  1.8 אוקטביה סקודה -  קאר מפיון'צ  

                אלגנס  1.8 אוקטביה סקודה  -קאר מפיון'צ  

      Access 508 ו'פג -   לובינסקי דוד  

                 טה'ג  TSI 1.4 פולקסווגן - מוטורס מפיון'צ  

   LT 1.8 קרוז שברולט  -  מוטורס יוניברסל  

  

  4סל 

      2.0 מונדאו פורד -  מוטורס דלק  

                  2L  אקזקיוטיב 6 מזדה -  מוטורס דלק  

          אקורד הונדה  - מאיר  

            אלגנס TSI    1.8 סופרב סקודה  -  קאר מפיון'צ  

     Access 508 ו'פג -   לובינסקי דוד  

                  1.8  פאסאט פולקסווגן - מוטורס מפיון'צ  

                  HT  2.4 מאליבו שברולט -  מוטורס יוניברסל  


