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 "מ()כולל מע ₪ 2,500 –אחורי ספסל תוספת ל •
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    T BIG FOO                                                                         תמקומו 8/6  רכב ארוך להובלת נוסעים 

 
 
 
 

 בנזין   / DC ם חשמלידג
מחיר בש"ח  

 )לפני מע"מ(

מחיר בש"ח  

 )כולל מע"מ(

 DRIVE 2 27,350 32,000 - ריאחוארגז כולל 

Big Foot DRIVE 2 

 אחורי ארגז כולל י שטח מוגבה עם צמיג
30,769 36,000 

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

מקומות ישיבה  4/6 –רכב ארוך להובלת נוסעים   

אחורי ארגז כולל   
34,103 39,900 

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

LIMO SE -  אחורי ארגז  כולל צמיגי שטח 
36,752 43,000 

  יבהמקומות יש  6/8 –נוסעים   רכב ארוך להובלת

 ורי אחארגז כולל 
42,650 49,900 
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 "מ()כולל מע ₪ 2,500 –אחורי  ספסלתוספת ל •
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    T BIG FOO                                                                         תמקומו 8/6  רכב ארוך להובלת נוסעים 

 
 
 
 

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

 )לפני מע"מ(

מחיר בש"ח  

 )כולל מע"מ(

אחוריארגז כולל   DRIVE 2 AC/QT 29,829 34,900 

DRIVE 2 AC / QT Big Foot 

 אחורי רגז אולל כעם צמיגי שטח בה מוג
32,393 37,900 

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

 מקומות ישיבה 4/6 –רכב ארוך לנוסעים  

 אחורי ארגז כולל 
35,897 42,000 

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

LIMO SE -  אחורי ארגז  כולל ח י שטצמיג 
38,034 44,500 

  בהמקומות ישי 6/8 –ים הובלת נוסערכב ארוך ל

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

 

 מובניתתאורה  •

                    חלון קדמי   •

  ספסל אחורי( לקרה שבמ ארוך)גג ר גג קצ •

 צד + מראת אמצעאות מר •

  לבחירהורי אחרגז א •

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

 )כולל מע"מ( ₪ 2,500 –תוספת לספסל אחורי  •

 

 : Big Foot DRIVE 2מפרט בסיסי  .2

 

  תמובניתאורה  •

    דמיחלון ק •

  ) גג ארוך במקרה של ספסל אחורי( גג קצר •

 עראת אמצמראות צד + מ •

 צמיגי שטח  •

 ארגז לבחירה. •

 )כולל מע"מ( ₪ 2,500 –תוספת לספסל אחורי  •

 

 .+ 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 ח, מסהיצרן, שע" יירבמח ייםשינו ובמידה ויחול. חירוןלתאריך המ

 , ישונה המחיר בהתאם.אספקהה ממועד ההזמנה ועד למועד
 
 

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

 
 ףצורירון מראה קטלוג ומח –תוספות ואביזרים 

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

