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 3067-22' מס יתכלל הוראה
 ()גרמניה HOBBY - הובי תוצר גרור אישור רישום הנדון:

  :2022רית לשנה הקלנד כדלהלן כלי הרכב שפרטיו באפשרותכם לרשום את
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 :ות.  הערו
 .13.04.2021 מיום  21/002-033600*01מעבדת אריאל, תעודת בדיקה מס'  נבדק ע"י טיפוס של הגרור-אב .1

 תווית הזיהוי צמודה למרכב מקדימה. .2

  מס' השלדה טבוע מקורית, ע"ג קורת הייצול הימנית. .3

 המעידים על תקינות מתקני החשמל והגז. 2רישום הגרור מותנה בהגשת תסקירים של חשמלאי בודק וטכנאי גז רמה  .4
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