
הטבות לחברי מועדון "מוטורס גולד"

שירותי חילוץ וגרירה 
24 שעות ביממה

הנחה קבועה בסך 15% 
מתן הנחה קבועה מיידית ללקוח 

על הסכום הדרוש לתשלום

טיפול שגרתי רביעי
ב- 50% הנחה

לקוחות המועדון נהנים בכל טיפול רביעי מהנחה עד לגובה של
 ₪450. בכפוף לתקנון. לדוגמא: טיפול בסך ₪1200 ישלם 

הלקוח ₪750. טיפול בסך ₪800, ישלם הלקוח 400 ₪.
מותנה בחידוש חבר מועדון מדי שנה. מותנה בחברות מועדון בתוקף

כללי

פחחות וצבע

חלפים מקוריים בלבד 
בתיקוני תאונה, ללא תלות 

בחברת הביטוח
)ההטבה תקפה 3 שנים מיום עליית הרכב לכביש – 

בתקופת אחריות היצרן בלבד(

שרותי פרימיום

רכב חליפי מיידי בתאונה

+
שירות העברת טסט

שירות העברת טסט שנתי בעלות של 80₪ 
לא כולל אגרת טסט המשולמת במכון הרישוי

איסוף רכב מבית הלקוח
צוות נהגים מקצועיים שלנו יאסוף את רכבך 

לטיפול / תיקון ויחזירו אותו אליך בסיום הטיפול. 
אנחנו מבינים כי הזמן שלך הוא מצרך יקר. בתיאום 

מראש ובגבולות הגיאוגרפים הקבועים בחברה *

ביקורת קיץ/חורף חינם
)סט מגבים איכותי ב- ₪30(

מחירון צמיגים ומצברים 
במחירים בלעדיים 

לחברי המועדון
)מצ”ב המחירון( המחירון מתעדכן מעת לעת

מחירון טיפולי שגרה בלעדי לחברי המועדון
5% זיכוי כספי

לתיקון / טיפול הבא
5% ממחיר התשלום בפועל

בכפוף לתקנון   * היצרן  תום אחריות  ועד  לכביש  מיום עלית הרכב  ירושלים’ בלבד, החל  מוטורס’ / ‘גולדמוביל  ‘חולון  כלל הטיפולים/תיקונים במרכז שירות  בביצוע  מותנית  רביעית  * אחריות שנה 
ההטבה  עלות   *  ₪0  - מביניהם(  )המוקדם  ק”מ   15,000 עד  או  לרכב  הראשונה  בשנה  ההטבה  עלות   * טל.ח   *  www.holonmotors.co.il האינטרנט  ובאתר  החברה  במשרדי  המצוי 
מע”מ לפני   ₪450  - מביניהם(  )המוקדם  ק”מ   75,000 עד  או  לרכב  השלישית  בשנה  ההטבה  עלות   * מע”מ  לפני   ₪250  - מביניהם(  )המוקדם  ק”מ   30,000 עד  או  לרכב  השניה  בשנה 

*בכפוף לתקנון

מוקד חירום ושירותי חילוץ וגרירה 24 שעות ביממה

50% השתתפות 
עצמית בתאונה

הנחה משמעותית בהשתתפות עצמית בזמן תאונה.
חברות ביטוח שבהסדר עם חולון מוטורס/גולדמוביל ירושלים - 

50% הנחה בהשתתפות, )מוגבל ל 800 ₪ בלבד(. 
חברות ביטוח שאינן בהסדר עם חולון מוטורס/גולדמוביל ירושלים -

ביטול השתתפות עצמית עד לגובה של 800 ₪

שנת אחריות 
רביעית חינם

*

תנאי הטבה זו מפורטת בעלון המצורף
 ובתקנון המשפטי של מועדון הלקוחות

חולון 
9988*מוטורס

ללא תוספת תשלום


