
 מועדון סובארו וחברים בשטח - SPACCER הצעת מחיר
        

 SPACCER מערכת הגבהה
 

טבעת ספירלית המיוצרת מסגסוגת של אלומיניום מיוחד ובעלת כעשויה  SPACCERמערכת הגבהה 

השלדה. פי מספר ללקפיצי הרכב  100%של  מדויקתאשר מיוצר בהתאמה  מבנה ייחודי וחזק מאוד

 טבעות 3ס"מ וניתן להתקין עד מקסימום  1.5גובה כל טבעת המשלבת בתוכה פרופיל גומי הוא 

בכפוף למדידת מהלך המתלה הנותר. המערכת מותקנת על הקפיצים המקוריים  ,ס"מ 4.5להגבהה של 

 ללא כל שינויים או החלפת חלקים ברכב.של יצרן הרכב ומשולבת בתוך מערכת המתלה 

ומה כפטנט עולמי, עומדת בתקנים המחמירים ביותר של רשויות התחבורה רש SPACCERמערכת 

 מהגבוהים בעולם.וייצור ומיוצרת בגרמניה בסטנדרט בקרת איכות 

 ברישיון הרכב.כחוק המערכת מאושרת על ידי משרד התחבורה בישראל ונרשמת 
 

 מחיר

 : בשטחחברי מועדון סובארו וחברים לוחד יר מימח

  ₪ 4,580*     (₪ 5,270רגיל )מחיר  ₪ 4,850    מתלים :  4-לס"מ  3הגבהה 

  ₪ 5,480*     (₪ 6,170רגיל )מחיר  ₪ 5,675 מתלים :  4-לס"מ  4.5הגבהה 
 

 .מע"מ, התקנה, בדיקת אורות וכיוון פרונט כולליםהמחירים 

 30.6.2018 תאריך עדשיזמינו הראשונים ם החברי 2-ד למיוח* מחיר 
 

 מדידה והזמנה

את הגובה המקסימלי בו ניתן להגביהה את בדוק לפני ביצוע ההזמנה ובהתאם להוראות היצרן, יש ל

 . מסודרלפי דף הנחיות  פשוטה של מהלך המתלה הנותרהרכב על ידי מדידה 

 קרוב בהם יש מתקן הרמה. או בכל פנצ'ריה או מוסך ,לעשות את המדידה באופן עצמאי עם ג'קניתן 

    .וצילום רישיון הרכב טופס המדידהבצירוף  ,חתום מעביריםאותו טופס הזמנה  ממלאיםמכן לאחר 
 

 אפשרויות תשלום

  תשלומים. 5עד  -מזומן בניתן לשלם בשיקים, בהעברה בנקאית או 

 עם ביצוע ההזמנה.יבוצע תשלום ראשון 
 

 זמן אספקה

 .ממועד קבלת התשלום הראשוןבתוך שבועיים 
 

  התקנה

 שנים בתחום 25ל עי מעמקצומוסך  - ארנון מלאכי בפרדס חנהשל  4X4אנדורו ההתקנה תבוצע במוסך 

 . SPACCER עבור כחוק לביצוע התקנות מאושרמורשה לביצוע הגבהות מטעם משרד התחבורה ו ,הרכב
 

 הערות

  .בלבדועבורם  "מועדון סובארו וחברים בשטח"חברים בקבוצת לבמיוחד  מותאמתהצעה זו 

 .לאישור יבואןה לאלפנות  ווכלי ,בתנאים אלוחברים שאינם בקבוצה ומעוניינים להצטרף לרכישה 
 

  8.201813.תוקף ההצעה : 
 

 

 בישראל SPACCERניתן לפנות ליבואן  ופרטים נוספיםלשאלות 

  054-5533107 מיכל פישר

 spaccerisrael@gmail.comדוא"ל :     www.spaccerisrael.co.il אינטרנט : האתר  
 

 Spaccer Israelספייסר ישראל 

9.6.2018 

 ט.ל.ח
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