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 ₪  )כולל מע"מ( 1,170 – תוספת לספסל אחורי  •

 ₪  )כולל מע"מ(  1,170 –תוספת לגג ארוך  •

 
 
 

  דגם חשמלי 
מחיר בש"ח  

 )לפני מע"מ( 

מחיר בש"ח  

 )כולל מע"מ( 

 TEMPO 28,500 33,345 -כולל ארגז  

Big Foot TEMPO 

 מוגבה עם צמיגי שטח כולל ארגז 
32,000 37,440 

מקומות ישיבה  4/6 –רכב ארוך להובלת נוסעים   

ארגז וגג ארוך כולל   
35,500 41,535 

 מטר  1.8רכב ארוך להובלת מטען ארגז 

 
38,000 44,460 

 דגם בנזין  
מחיר בש"ח  

 )לפני מע"מ( 

מחיר בש"ח )כולל  

 מע"מ( 

 TEMPO 30,000 35,100כולל ארגז 

  TEMPO Big Foot 

 מוגבה עם צמיגי שטח כולל  ארגז  
33,500 39,195 

 מקומות ישיבה  4/6  –רכב ארוך לנוסעים 

 כולל  ארגז וגג ארוך
36,000 42,120 

 מטר  1.80רכב ארוך להובלת מטען ארגז 

 
39,400 46,098 
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 טמפו + ארגז אחורי                                      
 טמפו + ספסל אחורי                                                                                                                  

 
 

                                  
                                       

                                          
                                                     

 
 
 
 
 

 מטר  1.80ז ארג   - מטען רכב ארוך להובלת                                 רכב ארוך להובלת נוסעים    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התמונות להמחשה בלבד!  –.ל.ח  ט
 
 
 בעמוד הבא  סטנדרטיים אה מפרטים  ר
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 :TEMPO  - י סטנדרטי מפרט בסיס .1

 

 תאורה מובנית הכוללת ידית איתות  •

 מטען אוטומטי נייד  •

 טעינת מצברים מובנה מד  •

 בולמי זעזועים כנהוג בתעשיית הרכב  •

 חודית עם אחריות לכול החיים כמגד חלודה.ישלדת אלומיניום י  •

 להארכת חיי המצברים.  - מערכת איזון מים למצברים כולל משאבה ידנית •

 מערכת חכמה לבלימת הרכב בזמן עזיבת דוושת התאוצה.  •

                בונט מתקפל נפתח קר- חלון פולי  •

 גג    •

 סט מראות   •

 צופר  •

 ארגז   •
 

 :  TEMPO  Big Foot -י סטנדרטי   מפרט בסיס .2
 

 תאורה מובנית  הכוללת ידית  איתות.  •

 מטען אוטומטי נייד  •

 מד טעינת מצברים מובנה  •

 בולמי זעזועים כנהוג בתעשיית הרכב  •

 חודית עם אחריות לכול החיים כמגד חלודה.ישלדת אלומיניום י  •

 להארכת חיי המצברים.  - כת איזון מים למצברים כולל משאבה ידניתמער •

 מערכת חכמה לבלימת הרכב בזמן עזיבת דוושת התאוצה.  •

 נפתח               בונט מתקפל ו קר-חלון פולי •

 גג ארוך •

 סט מראות   •

 צופר  •

 ארגז •

 עם ג'נטים מגנזיום  צמיגי שטח  •
 
 


