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מ"עב הצפהו קוויש ןונכת יתוריש .ק.ט
292 תוגורע בשומ 7986400
077-4410059 :סקפ ,1700-508-308 :ןופלט
513353748 :השרומ קסוע
513353748 :מ"עמב קית רפסמ

04/02/20 :תינובשח ךיראת
24/02/20 :הספדה ךיראת
13:09 :הספדה תעש
IN204000040 :הדועת רפסמ

:דובכל
ןגמ ץוביק
בגנ נ.ד
8546500 ןגמ ץוביק
08-9983027 :ןופלט
ישאר ןסחמ ,Main :ןסחממ
570008276 :הרבח 'סמ
570008276 :מ"עמב קית 'סמ

 קתעה - IN204000040 סמ תינובשח

ריחמ כ"הס הדיחיל ריחמ
 הרתי
הקפסאל

תומכ רצומ רואת דוקרב ט"קמ

143,500.00 ח"ש 143,500.00 'חי 0.00 'חי 1.00 H 440-2S 44hp 
OPEN CAB-ינימ 

יררפ סימעמ
182277 : יושיר 'סמ
 :הדלש 'סמ

GFH4402A60053
 :עונמ 'סמ

1JW4092
2020 :רוציי תנש

 ס"כ 44

99.60.00.0046**

99.60.00.0046

1

0.00 ח"ש 0.00 'חי 0.00 'חי 1.00  ינימל הליגר ףכ
מ"ס 135 סימעמ

99.65.00.0015**
99.65.00.0015

2

0.00 ח"ש 0.00 'חי 0.00 'חי 1.00  סימעמ ינימל גלזמ
מ"ס 115

99.65.00.0210**
99.65.00.0210

3

0.00 ח"ש 0.00 'חי 0.00 'חי 1.00  ןותחת ףכ םזג קבוח
110 compact 

range
000*-*6106122

020-6106122
4

457.00 ח"ש 457.00 'חי 0.00 'חי 1.00  ילכ יושיר תרגא
שדח

00074**
00074

5

333.33 ח"ש 333.33 'חי 0.00 'חי 1.00 רוטקרטל טסט 0006** 0006 6

144,290.33 ללוכ ריחמ

457.00
143,833.33

24,451.67

מ"עממ רוטפ םוכס
מ"עמב בייח םוכס
(17.00%)מ"עמ

ח"ש 168,742.00 ריחמ כ"הס

*IN204000040*:תינובשח רפסמ דוקרב
04/02/20 :דע םולשתל
100233 :חוקל .סמ
570008276 :חוקל הרבח .סמ
570008276 :חוקל מ"עמ קית
ח"ש 3,695.00 :ש"חנהב הרתי

 .םהיניבמ םדוקה .תועש 1500 וא הנשל תויארחא
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