רשימת מפיצים  /מוסכים לרכב תפעולי YAMAHA -

אזור צפון
שם הסוכן
GTE
ערן אופנועים
דור אופנועים
מהיר וחזק
פיוז מוטור )כולל ניידת שרות(
היי דרייב )כולל ניידת שירות(
חח מוטור פארטס בע"מ
ספיד ריידר
מוטור סנטר

אזור דרום

מנהל אזור  -דני אסייג 054-6888561
כתובת
חיפה  -קורנס  21א.ת .צפוני צ'ק פוסט
חצור הגלילית  -איזור תעשייה 49
מושב עבדון  -ת.ד )130בהתאם לשילוט(
מעילייא  -איזור תעשייה ת.ד 299
כפר כמא  -ת.ד 14 .כפר כמא
מושב נווה מיכאל  -משק ) 23שער העמקים(
דלית אל כרמל רחוב ראשי
נתניה  -שכטרמן 16
ראש העין  -המלך שלמה 5

איש קשר
גל
ערן
דור
סמי
אידריס
עומרי
חסון
תמיר
רן

נייד
052-6456074
050-5313098
050-9569272
052-4442607
050-6548881
053-5314429
 -052-4873781רק whatup
052-6956957
052-3776668

מייל
G.t.e222@gmail.com
larat777@gmail.com
dor2808@012.net.il
fastnloudm@gmail.com
fuzmotor100@gmail.co.il
omizrahi31@gmail.com
bmwcsi@walla.co.il
speedrider2006@gmail.com
ransbmw@gmail.com

קווי
04-8724572
04-6935566
04-6020085
04-6140410
אין
אין
04-8111521
09-8616771
03-9090094

פקס
04-8724575
04-6935566
077-5603528
04-6935566
04-6206323
אין
09-8616772
03-5540424

מנהל אזור  -גלעד 050-5801040

שם הסוכן
קשר  -ימי בע"מ מוסך מרכזי
חזי פלוס )כולל ניידת שרות(
מוטור ספורט
פוגאזי
רמי אברמוביץ' )כולל ניידת שירות(
רודד גרוס
רז גל סוכנויות
)כולל ניידת שרות(
דור מוטורס
סי יו ריסינג

כתובת
תל-אביב  -ר"ח שניצלר 9
ראשל"צ  -דרך ההגנה 36
רחובות  -היצירה 9
מושב עין ורד  -ת.ד 43
פתח תקווה  -בר כוכבא 74
מושב עין יהב  -משק 8

איש קשר
רועי
חזי
שי
צביקה
רמי
רודד

050-2140100
050-5690164
050-5203306
050-7704040
052-8666363

צומת מסמיה

אלון

050-7474819

office@razgal.com

מושב ברכיה  -משק 92
קיבוץ כפר עזה  -זוהר הנגב

משה וגיא

מושב נווה  -משק  ,23עמק האלה

guya2707@gmail.com

אין

מ.ט.ר כלי גינון ובניו

מושב נחלים

דור
רועי
גיא
משה
משה
בן
שמעון
יורם

053-3405346
050-6491253
050-2676789
054-7005404
053-5280185
053-2799277
050-4455998
054-4878360

dormotors12@gmail.com
roi_g@kfar-aza.org.il

08-9317140
08-6809264

mtr2003@bezeqint.net

03-9338124

03-9329903

doctorm2016@gmail.com

02-5352949

02-5354770

yoram@aryecenter.com

09-8666804

09-8663683

דוקטור מוטור

חרובית  ,4מישור אדומים

מוסך יורם רז בע"מ

ת.ד  573כפר ויתקין

נייד

קווי
03-6818814
03-9412847
08-9361885
09-7961723

פקס
03-5180150
03-9412847
08-9361688
09-7961494
אין
08-9956081

מייל
royi@kesher-yami.co.il
badorn31@walla.co.il
motorsport10@walla.co.il
fugazi@netvision.net.il
ramiabrm@gmail.com
grossr@014.net.il

08-8503772

אין
08-8502592

08-6724746
08-6809242

