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 2019   ינואר
   YAMAHA  – רכב שטחמחירון 

 מחיר למזומן דגם
 מע"מ( לפני)

 מחיר למזומן
 )כולל מע"מ(

מחירון טרייד אין   
 )כולל מע"מ(

Viking 700 ויקינג 
(YXM700ESP) 

68,291  ₪ 79,900 ₪ 

 

85,000  ₪  

    

Wolverine 700 

(YXE 700 ESP) 
72,650 ₪  85,000 ₪  

90,000 ₪  

 

Wolverine 700 SE 

(YXE 700 ESP) 
76,838  ₪  89,900  ₪  

95,000  ₪  

Wolverine se 850 X4 47,5810  ₪  ,000712  ₪  
,000713  ₪  

    

YXZ 1000R  106,838 ₪ 125,000 ₪  

135,000  ₪  

YXZ 1000R SE  111,111 ₪ 130,000 ₪  

140,000  ₪  

YXZ 1000R SS 115,385  ₪ 135,000  ₪ 
 

145,000  ₪  

YXZ 1000R SS-SE 123,932  ₪ 145,000  ₪ 
 

155,000  ₪  

YXZ 1000R SS-SE 2019 128,205 ₪  150,000 ₪  
 

₪  160,000 

    

YXZ 1000 R    
כ"ס 182 –טורבו   

GYTR 

132,479  ₪ 155,000  ₪ 
 

 ₪ 165,000 

YXZ 1000 R SE    טורבו– 
כ"ס 182  

GYTR 

136,752  ₪ 160,000  ₪ 
 

170,000  ₪  

YXZ 1000 R SS    טורבו– 
כ"ס 182  

GYTR 

141,026  ₪ 165,000  ₪ 
 

00175,0  ₪  

YXZ 1000 R SS SE   
כ"ס 182 –טורבו   

GYTR 

149,572  ₪ 175,000  ₪ 
 

185,000  ₪  
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  :הטבת אבזור
 

  )במסגרת עסקה( ₪ 5,000: לצרכן ₪ 010,00שווי באביזרים  –ור בזחבילת א: YXZ -בכל דגמי ה •
 
 

 הערות:
 
 ₪. 5,000בפתיחת ההזמנה ישלם הלקוח    – מקדמה .1

 

 ₪. 790 –אגרת רישוי וטסט  .2
 

 

 מסיםמחיר המכירה נכון לתאריך המחירון, במידה ויחול שינוי במחיר היצרן, שע"ח,  – מחיר .3
 והיטלים ממועד ההזמנה ועד למועד האספקה, ישונה המחיר בהתאם.

 

מותנה באישור מוקדם של מחלקת טרייד בעסקת טרייד אין, מחיר הזיכוי בגין כלי הרכב המשומש  .4
 אין קשר ימי ובכפוף לבדיקה.

 
 אביזרים במסגרת תקנות הספורט המוטורי.שיפורים ו .5
   
  

      03 - 5180150פקס:     03 - 6818814 טלפון לברורים נוספים:  
                                                                                            

 )תל אביב(      052-5895959   –ארמו 
        

 )תל אביב(   052-2576890    –שרון 
 
    (מרכז)מנהל אזור  050-5801040 –גילעד  

    
 )מנהל אזור צפון( 054-6888561 –דני 

 
      (דרום)מנהל אזור  050-6725128 -אורי 


