
  

  

שקבמה גוס

ךרד הרומ

 רז ילארשיהגיהנ ןוישיר

תוהז תדועת

053334132

יטרפ םש

יכדרמ

החפשמ םש

סנרב

בושי

ןויצ תרשבמ ןויצ תרשבמ

בוחר

םשל םשל

תיב רפסמ

16

 ןופלט

533278102

דיינ ןופלט

9009700050

סקפ

542355403

ל"אוד תבותכ

k9@013.net

 אל ןכ ?סכמ ןכוס םייק םאה

שקבמה יטרפ

לארשי תנידמ
הרובחתה דרשמ
 בכרה ףגא
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תאריך בקשה: 7/4/2019מספר בקשה: 30000

בקשה לרישיון יבוא רכב ביבוא אישי



בכרה גוס

(הניזומיל) M1 םיעסונ תעסהל ךראומ בכר

 אל ןכ?שדח בכר והז םאה

סכמ טרפ

87.0387.03

ןיבוטה לש קיודמ רואית

 ךרד הרומל רויס בכר יכרצל הניזומיל ךראומ בכר

לארשיל הסינכה ךרד

ימי למנ

למנה םש

דודשא

בכרה תניקת

(FMVSS)תיאקירמא

ח"טמב ב"ופ ךרע

46000

הינקה עבטמ

ב''הרא רלוד ב''הרא רלוד

ןרצי םש

GM

ןרצי תבותכ

UNITED STATESUNITED STATES

רוצי ץרא

UNITED STATESUNITED STATES

הינק ץרא

UNITED STATESUNITED STATES

אוצי ץרא

UNITED STATESUNITED STATES

קפסה םש

PINNACLE LIMOUSINE

קפסה תבותכ

UNITED STATESUNITED STATES

ןיבוטה יטרפ

תוצרא/ןרציה יטרפ

קפסה יטרפ
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 אל ןכ   

 

 

     
    

 אל ןכ

    
 

 אל ןכ

 

(מ"ס) ללוכ ךרוא

860

(ג"ק) ללוכ לקשמ

3492

םילקשמו תודימ
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 אוקטובר

   חודש

2018

 שנה

 תאריך ייצור

)ESP( ?יציבות
 האם קיימת מערכת בקרת

על פי קביעת היצרן?
 האם מידת הצמיגים ברכב הינה

מבנה הרכב

 תחום השינויים

האם ברכב בוצע שינוי?

1G1FB000000000072

 מספר שילדה

LMO

 דגם טכני

ששבבררווללטט אאררהה""בב

תוצר

פרטים טכניים



עונמה רצות

GM

עונמה םגד

V6

(ק"מס) םירדניליצ תלוביק

3600

קלדה גוס

ןיזנב

עונמה יטרפ

D3 גוסמ ילארשי הגיהנ ןוישיר
 ךרד הרומ ןוישיר
 לוכשא בכר תדעוו רושיא
 / CERTIFICATE OF TITLE/ הדנקב ןרציה לש ךמסומ רלידמ ימשר ךמסמ
 ידנק בכר ןוישיר

CAR FAX
RECALL ןוקית
 ריהצת
 העיסנל רשואמו םשרנ רמגומה והנבמב בכרהש חיכומה ףקותב בכר ןוישיר
 (שמושמ בכרל) אוצייה תונידמב
 (יונישה רחאל) רמגומה בכרהש הריהצמה ןרציהמ תיוות / ןיקתמהמ תיוות
 תילארדפה הניקתב דמוע
 הנבמה יוניש רחאל םילקשמה לש יוהיז תלבט
 יוהיז תלבט
T0211001 הניקת 'חמ להונ יפל תיזח יסנפ םינקתומ בכרב יכ החכוה
 ריווא םוהיז ינותנ
 אובי תרגא םולשת

תופורצ
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ךיראת

7/4/2019

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

סנרב סנרב

יטרפ םש

יכדרמ יכדרמ

תוהז רפסמ

053334132053334132

(הקורס המיתח ףרצל שי) המיתח

tif. סנ-רב יטומ המותח 01

רשאמה ףגאל שקבמה תורעה

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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k9
Typewriter
בקשה ליבוא לימוזינה ע"י מורה דרך מוטי בר-נס  כרכב סיור להסעת תיירים 



