מחירון אופנועי ים 2017 -

מחיר מכירה
ב  12 -תשלומים
(כולל מע"מ)

מחיר מכירה
ב  24 -תשלומים
(כולל מע"מ)

Super Jet 700

₪ 55,000

₪ 60,000

4,910 x 12

2,515 x 24

EX 1100
(דגם חדש)
EX SPORT 1100
(דגם חדש)
EX DLX 1100
(דגם חדש)

₪ 63,500

₪ 68,000

5,665 x 12

2,900 x 24

₪ 66,000

₪ 71,000

5,888 x 12

3,000 x 24

₪ 71,000

₪ 76,000

6,333 x 12

3,245 x 24

VX DLX 1100

₪ 77,000

₪ 83,000

6,868 x 12

3,500 x 24

VX CR 1100

₪ 79,500

₪ 85,000

7,100 x 12

3,630 x 24

VX CR HO 1800

₪ 89,000

₪ 96,000

7,938 x 12

4,070 x 24

VXR 1800

₪ 94,000

₪ 100,000

8,384 x 12

4,300 x 24

FX HO 1800

₪ 102,000

₪ 110,000

9,100 x 12

4,657 x 24

FX HO CR 1800

₪ 105,000

₪ 112,000

9,364 x 12

4,800 x 24

FX 1800 SVHO

₪ 113,000

₪ 121,000

10,070 x 12

5,160 x 24

FX 1800 SVHO CR

₪ 117,000

₪ 125,000

10,440 x 12

5,345 x 24

FX 1800 SVHO LTD
(דגם חדש)
GP 1800
(דגם חדש)

₪ 121,000

₪ 130,000

10,795 x 12

5,530 x 24

₪ 117,000

₪ 125,000

10,440 x 12

5,345 x 24

דגם

מחיר למזומן
2017
(כולל מע"מ)

מחיר לטרייד-אין
2017
(כולל מע"מ)

אחריות יצרן –  3שנים





המחיר כולל נגרר (למעט דגם )SJ700
מבחן כושר שייט (ללא אגרה שנתית)
מדבקות רישוי ,נר עשן
אחריות יצרן לשלוש לשנים (אחריות מוגבלת כמפורט בתעודת האחריות)
המחיר לתשלומים יכול להתבצע בצ'קים מאושרים או בהוראת קבע בכפוף
לאישור הגורם המממן.

 .1תשלומים :לעסקה בתשלומים בצ'קים – התשלום הראשון בצ'ק מזומן
 .2מחיר – מחיר המכירה נכון לתאריך המחירון ,במידה ויחול שינוי במחיר
היצרן ,שע"ח ,מסים והיטלים ממועד ההזמנה ועד למועד האספקה ,ישונה
המחיר בהתאם.
תנאי הזמנה:
.1
.2
.3
.4

מחירים נכונים למועד המחירון.
החברה רשאית לשנות את המחיר בכל מועד.
תשלום מינימום לקליטת הזמנה  3,000ש"ח במזומן.
המחיר אינו כולל משלוח הרשיון לחיפה ותשלום אגרה למשרד הספנות עבור
רישיון קבוע.
טלפונים לבירור פרטים נוספים :קשר ימי בע"מ 03- 6818814 -
אזור דרום  -גילעד – 050-5801040
אזור צפון – דני – 054-6888561
תל אביב :
ארמו בן שמעון 052 -5895959 -
שרון שטיינברג 052-2576890 -

