
36283 :השקב רפסמ
13/8/2019 :השקב ךיראת

שקבמה גוס

ךרד הרומ

 רז ילארשיהגיהנ ןוישיר

תוהז תדועת

200227924

יטרפ םש

לאירבג

החפשמ םש

ןוסנחנ

בושי

עשוהי תיב עשוהי תיב

בוחר

םולהי םולהי

תיב רפסמ

10

 ןופלט

0200032180
דיינ ןופלט

6913877050
סקפ

542355403

ל"אוד תבותכ

k9@013.net

 אל ןכ ?סכמ ןכוס םייק םאה

שקבמה יטרפ

לארשי תנידמ
הרובחתה דרשמ
 בכרה ףגא

 ישיא אוביב בכר אובי ןוישירל השקב
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בכרה גוס

M1 םיעסונ יטרפ

סכמ טרפ

87.0387.03

ןיבוטה לש קיודמ רואית

 רויס - לוכשא בכרכ ךרד הרומ רובע שומישל 250 סאלק יו סדצרמ ןאו ינימ

לארשיל הסינכה ךרד

ימי למנ

למנה םש

דודשא

בכרה תניקת

תיאפוריא

ח"טמב ב"ופ ךרע

42436

הינקה עבטמ

וריא וריא

ןרצי םש

MERCEDES

ןרצי תבותכ

GERMANYGERMANY

רוצי ץרא

SPAINSPAIN

הינק ץרא

GERMANYGERMANY

אוצי ץרא

GERMANYGERMANY

קפסה םש

Schloz Wollenstein Gmbh

קפסה תבותכ

GERMANYGERMANY

ןיבוטה יטרפ

תוצרא/ןרציה יטרפ

קפסה יטרפ
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רצות

דרפס ץנב סדצרמ דרפס ץנב סדצרמ

ינכט םגד

VCLASS250

 רוציי ךיראת

הנש

2018

 שדוח

טסוגוא

הדליש רפסמ

WDF44781313517913

 אל ןכ?יוניש עצוב בכרב םאה

 הניה בכרב םיגימצה תדימ םאה
 ?ןרציה תעיבק יפ לע

 אל ןכ

 תרקב תכרעמ תמייק םאה
(ESP) ?תוביצי

 אל ןכ

םיינכט םיטרפ

(מ"ס) ללוכ ךרוא

514

(ג"ק) ללוכ לקשמ

3100

(ג"ק) ימצע לקשמ

2490

םילקשמו תודימ
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עונמה רצות

DaimlerAG

עונמה םגד

651

(ק"מס) םירדניליצ תלוביק

2143

קלדה גוס

לזיד

עונמה יטרפ

D3 גוסמ ילארשי הגיהנ ןוישיר
 ךרד הרומ ןוישיר
 לוכשא בכר תדעוו רושיא
 שדח בכר ותויה לע דיעמה בכרה ןרצימ ימשר ךמסמ / בכר ןוישיר
 ריהצת

C.O.C
DATA CARD /בכרה רוציי ךיראת תא טרפמה ימשר ךמסמ
 אובי תרגא םולשת

תופורצ
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ךיראת

13/8/2019

םינוכנ םה הל םיפרוצמה םיכמסמהו היחפסנ תוברל השקבה יטרפ לכש ריהצמ ינא. 
 :הזב בייחתמ ינאו תילילפ הריבע הווהמ םיבזוכ םיטרפ תריסמ יכ יל עודי   

 .וז השקב דוסי לע ןתניש רושיאה הנתוי וב יאנת לכ םייקל.1
 .תכמסומה תושרה תאמ תפסונ הארוה לכ רחא אלמל.2

החפשמ םש

ןוסנחנ ןוסנחנ

יטרפ םש

לאירבג לאירבג

תוהז רפסמ

200227924200227924

(הקורס המיתח ףרצל שי) המיתח

jpg.ובאג ןוסנחנ לאירבג המיתח

רשאמה ףגאל שקבמה תורעה

050-9009700 סנ-רב יטומ י"ע השגוה השקב .לוכשא רויס בכר

הרהצה

.דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז ספוט
.תויטרפה תנגה קוח יפ לע ןגומ עדימ ליכמ הז ךמסמ
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