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 תשלומים – YAMAHA  2016 מחירון רכב תפעולי
 

 
 

 
 

 

   - DC ייםחשמלמים דג
תשלומים  12-מחיר ב

 )כולל מע"מ(

תשלומים  24-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

 PTV 2,800 x 12 1,400 x 24  חשמלי

Big Foot  חשמלי 
 x 12 1,550 x 24 3,050 מוגבה עם צמיגי שטח וג'נטים אלומיניום

 x 12 2,000 x 24 3,950 מטר 1.80ארגז  –שא ארוך רכב מ

מקומות ישיבה 4/6 –רכב ארוך להובלת נוסעים   3,950 x 12 2,000 x 24 

 x 12 2,400 x 24 4,700 מקומות ישיבה 6/8 –רכב ארוך להובלת נוסעים 

 (כ"ס 6.7)AC  -יים חשמלמים דג
תשלומים  12-מחיר ב

 )כולל מע"מ(

תשלומים  24-מחיר ב
 כולל מע"מ()

PTV- AC 3,160 x 12 1,600 x 24 

AC - Big Foot 
 x 12 1,750 x 24 3,400 מוגבה עם צמיגי שטח וג'נטים אלומיניום

מטר 1.80ארגז  –רכב משא ארוך   4,580 x 12 2,350 x 24 

 x 12 2,350 x 24 4,580 מקומות ישיבה 4/6 –רכב ארוך לנוסעים 

 x 12 2,500 x 24 4,900 מקומות ישיבה 6/8 –רכב ארוך להובלת נוסעים 

YTF–2 AC )4,500 )שמונה מצברים x 12 2,300 x 24 



 
 קשר   ימי   בע"מ 

 
 

 03 5180150פקס:  03 6818814טל:  6811333תל אביב מיקוד   9קשר ימי בע"מ, רח' שניצלר   
Email : kesher@inter.net.il   Fax: 972-3-6818758   36818814ZIP66063 Tel: 972-   , KESHER YAMI LTD 9 Shnizler St. TEL- 

 

 

 
 
 

 דגם בנזין 
תשלומים  12-מחיר ב

 )כולל מע"מ(

תשלומים  24-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

 PTV 2,750 x 12 1,400 x 24 בנזין

Big Foot   בנזין 
 מוגבה עם צמיגי שטח וג'נטים אלומיניום

3,050 x 12 1,550 x 24 

מטר 1.80ארגז  –רכב משא ארוך   3,950 x 12 2,000 x 24 

מקומות ישיבה 4/6 –להובלת נוסעים רכב   3,950 x 12 2,000 x 24 

 x 12 2,300 x 24 4,500 מקומות ישיבה 6/8 -להובלת נוסעים רכב 
 

 

 

ק(מוזר)דגם בנזין   EFI   תשלומים  12-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

תשלומים  24-מחיר ב
 )כולל מע"מ(

 PTV EFI 2,950 x 12 1,500 x 24  בנזין

Big Foot - EFI 
 וג'נטים אלומיניום מוגבה עם צמיגי שטח

3,250 x 12 1,650 x 24 

 x 12 2,130 x 24 4,150 מטר 1.80ארגז  –רכב משא ארוך 

מקומות ישיבה 4/6 –להובלת נוסעים רכב   4,150 x 12 2,130 x 24 

 x 12 2,400 x 24 4,750 מקומות ישיבה 6/8 -להובלת נוסעים רכב 

YTF -2  4,580 בנזין x 12 2,350 x 24 
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או בהוראת קבע ע"י  ERNהמחיר לתשלומים יכול להתבצע בצ'קים מאושרים 
 מימון ישיר.

 
 * כפוף לאישור הגורם המממן.

 
 
 שון בצ'ק מזומןהתשלום הרא –לעסקה בתשלומים בצ'קים  :תשלומים .1

 
מחיר המכירה נכון לתאריך המחירון, במידה ויחול שינוי במחיר  – מחיר .2

היצרן, שע"ח, מסים והיטלים ממועד ההזמנה ועד למועד האספקה, ישונה 
 המחיר בהתאם.

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

 
 yami.co.il-www.kesher             אתר קשר ימי באינטרנט:

 

 ראה קטלוג ומחירון מצורף –תוספות ואביזרים 
 

 * ניתן להוסיף את עלות האביזרים ולחלק במספר התשלומים.

http://www.kesher-yami.co.il/

