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  2019 אוקטובר,

 

 מזומן  –   YAMAHA    2019 חירון רכב תפעולימ
 

 
 LIMO SEמקומות  4/6 -בלת נוסעיםרכב ארוך להו                              מטר  1.8רגז א –רכב משא ארוך           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    T BIG FOO                                                                         
רכב ארוך להובלת  

 ת מקומו 8/6  נוסעים

 

 בנזין   / DC ם חשמלידג
מחיר בש"ח  

 )לפני מע"מ(

מחיר בש"ח  

 )כולל מע"מ(

לבחירהכולל ספסל או ארגז   - DRIVE 2 26,496 31,000 

Big Foot DRIVE 2 

כולל   מוגבה עם צמיגי שטח וג'נטים אלומיניום

 רה י בח ספסל או ארגז ל

29,060 34,000 

 39,900 34,103 מטר  1.80ארגז   –רכב משא ארוך 

מקומות ישיבה  4/6 –רכב ארוך להובלת נוסעים   

לבחירה כולל ספסל או ארגז   
34,103 39,900 

מקומות   4/6 -להובלת נוסעים   ( מוגבה)רכב ארוך 

LIMO SE -  צמיגי שטח ג'נטים אלומיניום 

 כולל ספסל או ארגז לבחירה 

36,752 43,000 

  יבהמקומות יש  6/8 –נוסעים   רכב ארוך להובלת

 ו ארגז לבחירה ל אחורי אכולל ספס
42,650 49,900 
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 LIMO SEמקומות  4/6 -בלת נוסעיםרכב ארוך להו                                         מטר  1.8רגז א  –רכב משא ארוך               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    T BIG FOO                                                                         
   רכב ארוך להובלת נוסעים

 ת מקומו 8/6

 

  QTבנזין מוזרק מושתק   /  AC ם חשמלי דג
מחיר בש"ח  

 )לפני מע"מ(

מחיר בש"ח  

 )כולל מע"מ(

 DRIVE 2 AC/QT 28,974 33,900 כולל ספסל או ארגז לבחירה

DRIVE 2 AC / QT Big Foot 

כולל    לומיניוםם אנטימוגבה עם צמיגי שטח וג'

 רגז לבחירה ספסל או א

31,538 36,900 

מטר  1.80ארגז   –רכב משא ארוך   35,897 42,000 

 מקומות ישיבה 4/6 –רכב ארוך לנוסעים  

 כולל ספסל או ארגז לבחירה 
35,897 42,000 

מקומות   4/6 -להובלת נוסעים   ( מוגבה)רכב ארוך 

LIMO SE -  נטים אלומיניום י שטח גצמיג' 

 כולל ספסל או ארגז לבחירה 

38,034 44,500 

  בהמקומות ישי 6/8 –ים הובלת נוסערכב ארוך ל

 כולל ספסל אחורי או ארגז לבחירה 
44,444 52,000 
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 : DRIVE 2  בסיסימפרט  .1

 

 מובניתתאורה  •

                    ח(חלון קדמי )שלם או נפת  •

  ספסל אחורי( לבמקרה ש ארוך)גג ר גג קצ •

 צד + מראת אמצעאות מר •

 צופר •

  ספסל אחורי או ארגז לבחירה •

 מערכת איזון מים למצברים כולל משאבה ידנית )בכלי חשמלי בלבד(. •

 

 : Big Foot DRIVE 2מפרט בסיסי  .2

 

  תמובניתאורה  •

   שלם או נפתח()דמי חלון ק •

  גג קצר ) גג ארוך במקרה של ספסל אחורי( •

 עמראות צד + מראת אמצ •

 רצופ •

 וםצמיגי שטח + גלגלי אלומיני •

 ל אחורי או ארגז לבחירה.ספס •

 

 .+ מע"מ )במסגרת עסקה בלבד( ₪ ,5009 –לכלי קצרתוספת לסגירה קשיחה  .3
 
 

כון ונ ית בכרטיס אשראי בלבדש' שווים ללא ריבת 12עד או  למזומןהמחיר  .4
ים והיטלים היצרן, שע"ח, מס יירבמח ייםשינו ובמידה ויחול. לתאריך המחירון

 , ישונה המחיר בהתאם.אספקהה ממועד ההזמנה ועד למועד
 
 

 03- 5180150פקס:     03- 6818814טלפון לברורים נוספים:  
 yami.co.il-www.kesher             אתר קשר ימי באינטרנט:

 
 ףצורראה קטלוג ומחירון מ –תוספות ואביזרים 

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

