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  2220 יוי   24 עדכון   . הצעת מחיר +  סקיביבוא אישי / מסחרי / ע  והל יבוא קרוואן גרר
  
  

כי .1 להודיעכם  למאמציי,    שמח  מ    תודות  קרוואן    15/6/22החל  של  עסקי   / אישי  פטור  יבוא 
לכם  בדיקת  מ חסכתי  טיפוס.  והצלחתיאב  וכסף,  התחבורה  זמן  משרד  את  ללא  לשכע  הפעם   ,

 ירוקרטיה המוגזמת.  בלפעול לטובת האזרח הקטן במלחמתו ביוקר המחייה והבית משפט, 

  ם, אתם לאחר שקראתק  ר.  תמידע שאתם חייבים לדע   רבהאא השקיעו בקריאת כל הוהל, יש ה .2
 אא רק בשעות משרד רגילות .   050-9009700להתקשר לשיחת ייעוץ ראשוית    יםמוזמ

 יחזור.   40%המיסוי של  1/7/2022 -אין מיסי יבוא . ייתכן מאוד שמ 30/6/2022חשוב מאוד עד  .3

.  תזייפלהרגיש את הקרוואן  ממליץ  . אי  קרוואן זה להחליט מה אתם רוציםן ביבוא  צעד ראשו .4
 .  ה בהמשךראו רשימ. בארץ, וייתכן כי תמצאו איזה מציאהוהמשכירים לבדוק אצל היבואים  

     050-5347093אלי גוטר        המאתרים  ם לאתר בעצמכם תשתמשו בשירותיהם שללא מסוגליאם   .5
 .    050-9810021חפצי  עומר

יותר  רק   .6 או  פחות  והחלטתם  שבדקתם  רוצים  אחרי  אתם  יתן  מה  האם  לבדוק  שווה  עכשיו 

יו לאף אחד! אתם  אל תאמ   .יבוא אישי של קרוואן ולחסוך כמה שקליםלעשות  
ובכל   לקרוואים.  אישי  יבוא  לעשות  שווה  האם  בעצמכם  ולהיווכח  בית  שיעורי  לעשות  חייבים 

 ישראלית לא פשוטה.  בבירוקרטיה בתהליך חובק עולם ו מקרה אל תשכחו שמדובר

מזכיר לכם שרק תודות לעבדכם !   לתמוה החלטת לעשות יבוא אישי של קרוואן כאן אי כס   .7
בר מוטי  הרכב-האמן  וכלי  הקרוואים  סוגי  כל  של  עוסק  ע"י  אישי  יבוא  לעשות  מותר  .  ס 

לע אישי  יבוא  לעשות  וכל  שלא  כדי  המדיה  אזרחי  בו  לחם  התחבורע  אבל  משרד  שלו  סק 
מ  2005משת   שים  שפטיתבמערכה   ארוכת  בגד  ,  התחבורעהבוגדים  גיס  משרד  המשמשים   ,

גד האיטרס הציבורי  ופועלים  ליבואי הרכב  חוק רישוי שירותים  צלחתי לשות את  ה   !חמישי 
הרכבו בעף  ה  מקצועות  שרצה  כפי  ולא  רכב,  כל  לייבא  יוכל  שעוסק  פלור  בוגד  כך  אבר  מר 

רים  תאת מספר הדגמים המו  מאוד  ובכך לצמצם  ,מיובא ע"י יבואן  סמכ"ל תועה רק רכב שאיו
   .  , ללא מי שייתן אחריות יצרון, ללא מוסכים , ללא חלקי חילוףליבוא

  

ליה בשטח או לכל צורך אחר    /כות ותערמשרד /    / השכרה    –לצרכי העסק  יבוא אישי ע"י עוסק   .8
 . ופחת על הרכישההכרה בהוצאות , מאפשר לכם לקבל את המע"מ בחזרה

ש  .9 ביבוא אישיאחרי  מ  של למעל    2017שת  מ  טיפלתי  לצורכי עבודה    200-ה  בעיקר    –כלי רכב 
ר  /מדברי   וגם  מויות   / פרטיאשכול  ב  2021בשת    .  כב  ב התחלתי  עשרות  טיפול  של  יבוא 

מבוטלים  וואיםקר לא  ויסיון  ידע  טיפול  אי    .  וצברתי  אלא  איתור  שירותי  מציע  לא 
לאורך כל תהליך  ותיי בהכת רישיון יבוא וליווי  מציע לך את שיר. אי  בבירוקרטיה ובלוגיסטיקה

ש,  יבואה בחו"ל  מרגע  ספק  אצל  קרוואן  לך  מצאת  בבי  COCויש  אצלך  שהקרוואן  עם  ועד  ת 
קבוע. רכב  במסע    רישיון  הכרוך  פשוט  אותיבירוקרטילא  לך  יש  אבל   , ביה  יד  אותך  מלווה  ד  . 
 + מע"מ.   ₪  1,500והכל במחיר של . צעד אחר צעד מהספק ועד הבית

 

   !  זהרתםהו ראו . רישיון יבוא וואן ללא לח את הקר אסור לש . 10

 

רי  !  עד גיל שהן גרר  ואורקיתן לייבא רק    . 11 רכב לאחר קבלת    שיון 

הרישויקבוע   בגיל  דהייו  ,ממשרד  מהי  8  ,  ב.  צוריחודשים  רשום  ייצור   . C.O.C  טופס  תאריך 
 .  ב ושירותים) לחוק רישוי רכ7(  31ף "פ סעיוזאת ע

  

   ! דוגמה מצ"ב , דבי COCרק אחרי שיש לכם , ותשלום עבור השירות, ההתקשרות איתי . 12

 

  טון 4 שה   30מעל גיל  אם רכב אספות  ,טון 3.5 שתיים  עד חדש   - לווע  / קמפר / מ וםמוטור ה . 13
    . זלדימוע אסור רכב אספות  , )1(ב)( 7(תקות יבוא רכב סעיף  

 

א . 14 תקיה  אישורי  תופ  סיי  /ת  אמריקאיתקיה  בלבד!      ית אירופחייבים  עמידה       ס!  לא 

קיצור של      C.O.C    ג  סומ   טופס  רק באמצעותמוכחת  בתקיה אירופאית  

 מצ"ב דוגמה.     .Certificate Of Conformity הביטוי 



 

  קרוואיםיש אלפי          www.mobile.de    אתרב   חפשו         !  קרוואיםמאתר  אי לא   . 15
רן אם  לבדוק באתר היציש      מורשה של היצרן.     רץ לרכוש רק מדילמומל   .  חדשים לבחירתכם

אם     !  בגלל התקיהולא מסין  דומיו  ו   eBayבלקות  ליץ  ממלא  .  ספק מורשהאתם הוא  הספק שמצ
 שסיפקו לישראל.   רשימת דילריםהמשך ם לאתר ראו בלא הצלחת

 !  אי לא מקבל עמלה מאף גורם! כל ההמלצות שלי הם על בסיס יסיון מהעבודה בלבד . 16

ש . 17 סקרוואן    איתרתםלאחר  בחאצל  ועו"ל  פק  מש,  שאתם  לפי  לבקשחייבי,  מיםלוד    הצעת  ם 
   .מצ"ב דוגמה  WVTA  ין מצו  , שבו גם  C.O.C  אןרוולמרכב של הק  אישור תקיה   ,תובהר כמחי

של   C.O.C  מבקשים   טרם יוצרולכן אם    ,ייצורהיתן ע"י יצרן הקרוואן רק לאחר    ך הזההמסמ
ייעודי    גלוטק   +  הקרוואן  וה שלמת+      . אפשרות היבואלבחון את    אפשר  ובכך  ,אחר  זהה  קרוואן

מידו ומשקלהמפרט  בוסף  רצויית  ש  לפי    של הדגם המיובא  יםת   .DATA PLATE     מדבקה
רישיון    .וואן זההקר  של   קהדבמש בהתחלה במגם כאן אפשר להשתמצ"ב,  קרוואן,  כל  שיש על  

   עשה לו רישוי. אישור מהספק שהקרוואן חדש ולא  רכב או

לרישיון    קשהטופס הב  בכל מקרה    .מסלולים  שהולות בשיבוא יתן לעשבקשה לרישיון  הגשת   . 18
 .  במסלול המסחרי, וזאת לפי והל חדש של משרד התחבורהיבוא עשה רק 

 תן למכור רק אחרי שה.  פשר לקזז מע"מ. י אי א.  יבוא אישי לצורך שימוש פרטי  .א

לא  .  יחידות  6יאוריה מוגבל לעד  תב.  מורשהעוסק    /חברה  עסקי עצמילשימוש  אישי    ואיב  .ב
מוש  שיאו    רה שכאחר כמו הלכל צורך  ר  . מותמכירהלא ל, דהייו,  איםוובקרסחר    רתמטל

     רק לאחר שה.  ר ולמכ תן י .יתן לקזז מע"מ'. ייד וכו  רדמש ה לעובדים בשטח,כיחידת לי 

מסחר  .ג לציבוא  שישמרק    -    ירהמכורך  י  רישי   י  יבואלו  קרוואים    ,ישירן  ון  למכור  רשאי 
מהמכס השחרור  לאחר  ומייד  מיידי  ובאופן  דוגמה    .כעסק  מסחרי    ון  י ישר  מצ"ב  יבואן 

   אי מטפל גם ברישיוות יבואן זעיר לכלי רכב. קרוואים רק יבואן ישיר.    .שטיפלתי

קיה  קרוו . 19 ומס  פטורים ממכס  אבל  2022יוי    30  דעאים  יכ  דהמיב.  לה וליולא  ת ם  עודת  וציא 
כאשר רוכשים את הקרוואן צריך  .     17%לום מע"מ  ס. בכל מקרה יש תשמכ  7%מקור משלמים  

 .   EUR 1    -תעודת מקור  ת ודא שהדילר יעזור לכם בהוצאלו

עמיל    ,ימית, אגרות  +  שתיתביהובלה  ון יבוא,  י ישר  –  ₪  30,000  -עד כת של  הוצאות וספו  ות  על . 20
בדי  מכס,   רכב,  טיפוס,  רישיון  אב  ר קת  להוראת  התאמה  בדיקת   , רישום    ועוד.   ישוםהוראת 

 לא כולל מכס ומס קיה.   .  ם בחצי מהמחיר כל מקרה לגופואפשרי ג

הרכ  . 21 הרישיון  הרכבום  רש  –  רגורב  ברישיון  גרירה  לבן  כמו  כושר  יתן  רק  גרירה,  וו  שיש  מי 
   התחבורה "כושר גרירה רכב"י בגוגול לחפש באתר משרד אפשר להתקין.

 

 משרד התחבורע יקרע אתכם. הקרוואן ללא רישיון יבוא את  לח אסור לש

  

 .  Cצריך רישיון  טון 3.5ד . ערתואחד י ק"גטון לא  1.5עד   קרוואן מסוג  Bרישיון  - יגההרישיון  . 22

שאיתלא . 23 קחר  כאמרוורתם  לייבאו,  מבקשים  ואתם  ל  וראן  שקיבלתם    ילשלוח  מחיר    +  הצעת 
+ רישיון רכב  + תמוה    DATA PLATE +    מיהכולל שרטוט וסידור פי  קטלוג+     COCס  ופט

 . באירופהובר בקרוואן חדש שלא עשה לו רישוי פק כי מד או אישור מהס

   ר להובלה יבשתית + ימית. עת מחי ות והמשקלים צריך לקבל הצ דימ ם העיל ובמקב . 24
        6777016-054 גב' לידה רפאי    חברת אלאלוף  אי ממליץ  

הש ובמיוחד  מקצועי  השירות  בעיה.  כל  בלי  קרוואים  עשרות  איתם  המכס  חררתי  עם  תיאום 
שאר   כל  רכב,  רישיון  הוצאת  המכס  לצורך  טעויועמילי  היו  איתם  המחיר  בע ת  שעבדתי  יין. 

  גב' לידה אלופה אמיתית!  ד הרישוי. עיכובים במשראין  לא הכי מוך אבל בסיכוםשלהם 
  אח"כ יש בעיות עם משרד הרישוי.  משלו לא לחסוך!!! (רשימון)   זכור כל קרוואן הצהרת יבוא

 

מהאיתור אצל    הליךתלגבי כל ההדרכה  הכת רישיון יבוא, ומתן    -לי  השירות ש . 25
 .רד התחבורהע"פ החוק וההלים של מש  ועד קבלת רישיון רכב קבועק הספ

 .  ש"ח 1,755    =     + מע"מ ₪  1,500ן לקרווא  מחיר השירות  . 26

   . 96672חשבון  510ף מבשרת ציון סידיסקוט  ס בק-לפקודת מוטי ברתשלום  . 27

 

, בדיקת  מיסים,    ח,ביטו  ,  , עמיל מכסיבשתית ימית  , הובלהאגרות  ,  חיר לא כוללהמ . 28   רישוי 
 . עד ימוייעוץ רישיון יבוא למעבר שהיא לה  וכל פעו חשמל   גז /אי טכ, בדיקת ה דמעב

וסף  יש הל,  חבורהמשרד התבמערכת    שלא רשום יצרן  קרוואן מ  . 29 בישראל  יצרן לגבי  יך  , לא  לא 
ב .  כלול במחיר ה"ל יצרן חבקשה  טיפול  כזה  .    + מע"מ  ₪  0001,    בישראל  דשאישור  במקרה 

 צריך לעשות אב טיפוס.  

עוסק    , רישיון היגהייפוי כוח,     -   רשימה הכולל בין השארתקבלו    –  השלמת מסמכים דרשים . 30
   .  הרק לאחר תשלום + צילום רישיון היג   ועוד. וד וע, דרשמי שלגיד  א ת יומסמכ רשהמו



 !!!י כןאסור לשלוח את הקרוואן לפ .ן יבואו רישי, וקבלת שיון יבואבקשה לרי  גשתה . 31

   . יבשתית + ימיתאריזה ? , הובלה  מסמכי יצוא +  , היכן המפתחות ???.  שילוח הקרוואן לישראל . 32

 , ע"פ מסמכי יצוא והסכם.  לארץ עם הגעתוהחזר מייד שת דרי – ל" ע"מ בחום מבמקרה ששול . 33

   AIR COURIEORלעמיל המכס   במשלוח אווירי ישירותלשלוח  רייםים מקוממליץ מסמכ . 34

אם   7%+  דהייו, רכב    מוטורהום     117%  ,  מעמ קרוואן גרר  17%   +     שחרור ע"י עמיל מכס . 35
 054-6777016לידה רפאי גב' אלאלוף !!!  רתחב  אי ממליץ על . EUR 1עודת מקור / שוק  ת אין

 

השחרו . 36 המכס בתהליך  עמיל  ע"י  יבוא    ר  רשימון   / יבוא    חובה  הצהרת 
וילצי ברכב  מדובר  כי  תיק  לצ  שין  ולהזין  רכבירף  סחורה  תהבת  ליך 

 ! ן בפרדהצהרת יבוא לכל קרווא  . זה לא יתן להפיק רישיון רכב ללא  . "רכב" 
  

  !עמיל המכס צריך להתחייב בפיכם כי הוא יודע איך משדרים הצהרת יבוא הכולל תיק רכבית

 

שיודע    שלחלכן חובה לעבוד עם מ  .   סכמ    7%משלמים תוספת      EUR  1    =     שוק   אם אין תעודת   . 37
,  והפסדתי,    2047/21   הזהין  רשות המיסים בעיבג"ץ גד  עתרתי ל   איך מוציאים תעודת שוק.  

   . פסקו הוצאות גדילא אך הם להתעסק עם הושא , מאוד, לא בא להבג"ץ שאי אוהב  שופטי  
  

   .מהמל הקרוואןהוצאת  . 38

  

ל שרי מכיים    .א זמי  רכב  התחבורה  תושע  48  -יון  משרד  באתר  מקוון  לצרף  .באופן  הצהרת    צריך 
   רישיוות בלבד!  3אפשרי רק   .  בסטטוס הותר מון)(רשי יבוא

 רישוי  לוחיות י הולכים לכל מכון רישוי ומכיים  מהזעם רישיון הרכב   .ב

 עם רישיון רכב זמי מכיים ביטוח .   .ג

כיסה    .ד אישור  המכס  מתאמים  עמיל  עם  מאעכר,  למל  עם  הוצאה  או  את  להוצייתן  וכעת    ,  א 
 ון לקרוואן  י . לא לשכוח מברג + ברגים להצמיד את לוחיות הרישהקרוואן מהמל הבייתה

שיוי   . 39 שום  לעשות  ב    !  בקרוואןלא  רשומים  שלא  אלמטים  של  משקל  כל  להוסיף  אחרי COCלא   .
טים אבל רק ע"י מתקיוייים ולהוסיף אלמיתן לעשות שי ים מורשים!!! שתגמרו את הרישוי 
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  פרטי כלי הרכב  .1

  2022  תאריך ייצור  1.10   928-22-801  מספר רישוי  . 1.1

  -  מס' תעודת אב טיפוס  WHB24Y50L1FN33734    1.11  מספר שלדה  . 1.2

 -  תוקף תעודת אב טיפוס  1.12    (גרמניה)  HOBBY  תוצר  . 1.3

 -  מעבדה זהות   WFU    1.13 560  דגם קוד   . 1.4

  --   מס' ותוקף רישיון יצרן  1.14   22-5148  הוראת רישום . 1.5

  --   מס' אישור יצרן  O2   1.15  קטגוריה  . 1.6

  1  מס' סרנים   2  מס' גלגלים 1.16    לבן  צבע  . 1.7

  225/70R15C (112/110S)  מידת צמיגים  1.17   גרור סגור מגורים  – 464  סוג הרכב  . 1.8

  --    WVTA  e1*2007/46*0220    1.18מס' תעודת   . 1.9

  
  מרכב  פרטי  .2

  --    2.5    (גרמניה)  HOBBY  יצרן  . 2.1

  --    2.6    גרור סגור מגורים  – 464  סוג מרכב  . 2.2

  --    2.7    --   דגם מרכב  . 2.3

 --    2.8    --   מס"ד מרכב  . 2.4

  
  

  משקלים [ק"ג]  .3

  40  משקל עצמי כף  3.6    100  כף   – עומס מירבי  . 3.1

  1495  משקל עצמי על סרנים  3.7    2000  1סרן  – עומס מירבי  . 3.2

  1535  משקל עצמי כולל  3.8    --   2סרן  – עומס מירבי  . 3.3

 465  משקל מטען מורשה  3.9    2000  כולל   עומס מירבי . 3.4

 מתאים  חלוקת עומסים  3.10   --   --  . 3.5

  
 

  מידות [מ"מ]  .4

  --   גודל משטח העמסה [מ"ר]  4.7    7562  אורך כללי  . 4.1

  450  גובה כף ריתום  4.8    2500  רוחב כללי  . 4.2

  --   מרכז כובד מטען  4.9    2670  גובה כללי  . 4.3

  4370  רוחק סרנים  4.10    3140  שלוחה אחורית  . 4.4

  --   סרנים מרחק בין  4.11    1130  אורך יצול  . 4.5

 --   --  4.12    --   גובה משטח העמסה  . 4.6
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  התקנים נוספים .5

  /תסקיר בטיחות  מס"ד   שם יצרן   שם מתקין   התקן   

  דוח מעבדה 

תאריך תסקיר  

  בטיחות 

זהות  

  סוקר/מעבדה 

5.1 .   -  -  -  -  - -  -  

5.2 .   -  -  -  -  -  -  -  

 
  להוספה   תנאים והגבלות  .6

6.1 .   (BK) –  .נרשם במעבדת טכניון  

 .לפחות, או בהתאם לרשום ברישיון הרכב הגוררק"ג   3840ייגרר ע"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו הכולל המותר  - 602   . 6.2

  ס"מ מכל צד.  20-רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל - 604   . 6.3

  ברכב.  220Vמותקנת מערכת חשמל  – 246   . 6.4

  מותקנת מערכת גז לבישול ברכב.  – 247   . 6.5

  אין להסיע נוסעים בגרור.  - 250   . 6.6

6.7 .     

6.8 .     

 
    להסרה  תנאים והגבלות  .7

7.1 .     

7.2 .    

7.3 .     

7.4 .     

7.5 .     

7.6 .     

7.7 .     

7.8 .     

  
 

    הערות  .8

  מירוסלב קטמרוב  מזמין הבדיקה:   . 8.1

8.2 .     

8.3 .    

8.4 .    

8.5 .    

 
 

  .מובהר בזאת כי בוצע בדיקה פרטנית ברכב שפרטיו רשומים לעיל לאחר התקנת מרכב

  .למועד הרישום הראשוני ת התעבורה והתקנות האירופאיות הרלוונטיותדרישות תקנו בהרכב עומד 

  

  ד. ספרנצ'יק, מהנדס   ח.בק, מהנדס  י. קוליקוב, מהנדס 

  חתימת מנהל מכון המתכות   חתימת מנהל המעבדה   חתימת מבצע הבדיקה 

   



 

  4מתוך  3עמוד 
15/06/2022 

  205148 דו"ח מספר ב/

  2022-4472  עבודה מספר

  02עדכון  21מס' תבנית 

   

 This report refers only to tested material ● דו"ח זה מתייחס רק לחומר שנבדק ●
 This report should be used only in its entirety ●  יש להשתמש בדו"ח זה במלואו בלבד●
 No responsibility is held for material more than 1 month after work ● אחריות המכון לחומרים שנמסרו פוקעת בתום חודש מסיום העבודה  ●

 Tel: 972-4-8294483, Fax: 972-4-8224408 Technion City, Haifa 3200003, Israel 3200003כתובת: קרית הטכניון, חיפה 
.ilhttp://iim.technion.ac      car@trdf.technion.ac.ilmail: -E 

 

 תמונות המחשה  .9
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  4מתוך  4עמוד 
15/06/2022 

  205148 דו"ח מספר ב/

  2022-4472  עבודה מספר

  02עדכון  21מס' תבנית 

   

 This report refers only to tested material ● דו"ח זה מתייחס רק לחומר שנבדק ●
 This report should be used only in its entirety ●  יש להשתמש בדו"ח זה במלואו בלבד●
 No responsibility is held for material more than 1 month after work ● אחריות המכון לחומרים שנמסרו פוקעת בתום חודש מסיום העבודה  ●

 Tel: 972-4-8294483, Fax: 972-4-8224408 Technion City, Haifa 3200003, Israel 3200003כתובת: קרית הטכניון, חיפה 
.ilhttp://iim.technion.ac      car@trdf.technion.ac.ilmail: -E 

 

 
 . EC/2007/46של דירקטיבה  IVהתאמה לדרישות הרגולציה בהתאם לנספח  .10

  

  ממצאים/הערות   התאמה*   רגולציה  נושא   

3a  
מניעת סיכוני התלקחות (מיכלי דלק  

   R34  N/A  נוזלי) 

3b  
) כולל  RUPDהתקן הגנה תת רכבי (

   R58  A  התקנה

4a  '70/222  מיקום לוחית רישוי אח/EEC 
(EU) No.1003/2010  

A    

5a  מערכת היגוי  R79 N/A    

9a מערכת בלימה  R13 A    

10a  תאימות אלקטרומגנטיתEMC  R10 A    

18a 
ת של היצרן וסטטוטורי תוויות

  ומספר זיהוי רכב
76/114/EEC 

(EU) No. 19/2011  
A    

20a 
תות  יתאורה ואאמצעי התקנה של 

    R48 A  אור

21a אור מחזירי  R3 A    

22a  
  תאורת קדמיות ואחוריות, תאורת 

    R7 A  קצהתאורת ו בילום

22c תאורה היקפית  R91 A    

23a  תאורת איתות כיוון  R6 A    

24a   תאורת לוחית רישוי  R4 A    

25b 
פנסים ראשיים לשימוש ב להטנורות 

   R37 N/A  יםמאושר

28a אחוריתערפל  תאורת  R38 A   

29a תאורת הילוך אחורי  R23 A   

36a מערכת חימום  R122 A   

43a 91/226  מערכת למניעת התזת מים ובוץ/EEC 
(EU) No.109/2011 

A   

45a (זכוכית) בטיחות חלונות  R43 A   

46a 92/23  צמיגים ברכב   התקנת/EEC 
(EU) No.458/2011 

A   

46b/c  צמיגי אוויר  R30/R54 A   

46d 
 אחיזהצמיגים,  רעש גלגולפליטת 

על משטחים רטובים והתנגדות 
  לגלילה 

R117 A   

48a 97/27  משקלים ומידות/EC 
(EU) No.1230/2012 

V   

48b  ציוד חריג –משקלים ומידות  STVZO 70 N/A   

50a מכניים   התקני צימוד  R55 A   

56a רכב להובלת חומרים מסוכנים  R105 N/A   

   No.661/2009 A (EC)  בטיחות כללית 63
N/A -  התקן אינו ישים ברכב הנבדק.   

A  - לא בוצע שינוי במערכת, תואם ל- WVTA או לאב טיפוס.  

V  - בוצע שינוי במערכת, נבדק ונמצא תואם לתקן הרלוונטי.  

  

 






