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מידע בנושא שירות
.MG חברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ ממליצה להקפיד על ביצוע אחזקת המכונית במרכז שירות מורשה

ביצוע עבודות במסגרת אחריות היצרן/יבואן לרכב חובה לבצע אך ורק במרכז שירות מורשה MG המצויד בציוד המקצועי 
 MG המתאים, בחלפים התואמים את דרישות האיכות להתאמה כדין ובאמצעות טכנאים מיומנים. רק מרכז שירות מורשה

יכול להבטיח ולקיים יתרונות אלה עבור מכוניתך.

השימוש ברכב
מכוניתך תוכננה תוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. אנא עיין ביסודיות בספר הוראות הפעלה לנהג, לפני נהיגת 

המכונית או הפעלת מערכות המותקנות בה.

.MG בכל שאלה בנוגע לתפעול ולאחזקת מכוניתך, אנא פנה למרכז שירות מורשה

רישום טיפולים
חוברת זו מתייחסת לשני סוגי טיפולים. אחזקה בתנאי שימוש רגילים או אחזקה בתנאי שימוש קשים, בהתאם לתנאי 

התפעול, בהם נעשה שימוש במכונית.

.MG הקפד לשמור על כל רישומי הטיפולים; גם אם הינך מבצע טיפולים במרכז שירות שאינו מורשה 
עלייך לשמור על החשבוניות המעידות על ביצוע טיפולים אלו, בהתאם להוראות קאר איסט יבוא רכב בע״מ. אלה יסייעו בידך 

אצל מרכז השירות המורשה MG, להוכחת מצב האחריות של מכוניתך.
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אחריות

אחריות
מרכז שירות מורשה MG המוסמך מטעם חברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ, יבצע תיקונים ברכב ללא תשלום בהתאם 

לסעיפים, לתנאים ולהגבלות הבאים.

תיקונים אלו הם האחריות היחידה שנוטלת על עצמה קאר איסט יבוא רכב בע״מ )בכפוף להוראות הדין(.

חוברת שירות ואחריות זו ממצה את היקף אחריות קאר איסט יבוא רכב בע״מ בקשר לרכב, ומבטל כל מצג או הבנה ככל 
שנעשו קודם למסירת הרכב, וכל שינוי בחוברת זו טעון מסמך בכתב בחותמת קאר איסט יבוא רכב בע״מ.

אחריות המכונית ˆ
אחריות הניתנת עפ״י כתב זה בכפוף לאמור בה ותנאיה, תוקפה למשך 60 )שישים( חודשים מיום מסירת הרכב לידי רוכש 

הרכב או עד 150.000 ק״מ המוקדם מביניהם.

האחריות על החלקים שהוחלפו במסגרת האחריות תסתיים במועד סיום תקופת האחריות של הרכב.
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תנאי האחריות: ˆ
תנאי האחריות מחייבים:

שכל התביעות יועברו לחברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ ומטופלות על ידה, בתקופת האחריות.. 1

2 ..SAIC שכל הטיפולים התקופתיים והתחזוקה יבוצעו במועדים הנדרשים ועל פי הוראות יצרן המכונית 
 עליך לשמור על כל האסמכתאות לביצוע טיפולים התקופתיים והפעולות שבוצעו במסגרתם

)יומן טיפולים, חשבוניות וכו׳(.

שעל כל הבעלים להציג אמצעי זיהוי תקף.. 3

4 ..SAIC שכל החלקים שהוחלפו במסגרת האחריות, הם רכוש יצרן המכונית

שכל פעולת אחזקה חייבת להיעשות בהתאם לתוכנית האחזקה.. 5

אחריות היצרן למכונית מכסה: ˆ
האחריות מכסה תיקון, החלפה או כוונון, ללא תשלום, על ידי מרכז שירות מורשה MG, של כל חלק שכשל במהלך 1. 

 תקופת האחריות, כתוצאה מפגמי יצור בחומר ו/או בהרכבה במפעל .
בתהליכי האחזקה והתיקונים, חובה להשתמש בחלקים מקוריים ומאושרים על ידי SAIC, או חלפים אחרים העומדים 

בדרישות איכות והתאמה )לפי הקבוע בצו הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 22 לדצמבר 2002(.

אם לא ניתן להשתמש במכונית כתוצאה מרכיב פגום שמכוסה על ידי האחריות למכונית, יש להעבירה בהקדם למרכז 2. 
שירות מורשה MG הקרוב ביותר, לביצוע התיקונים. יש לאפשר למרכז שירות מורשה MG זמן סביר לביצוע התיקון.
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אחריות היצרן למכונית אינה מכסה: ˆ
כל כשל שנגרם עקב אחסון לא מתאים, כגון נזק במנוע או במערכת הדלק, שנגרם על ידי חוסר תחלופה של שמן המנוע,   .1

פריקת המצבר או נזק סביבתי או חיצוני לצבע.

פריטים המחייבים החלפה או אחזקה כתוצאה מנזק או מחשיפה לבלאי ושבר, כגון צמיגים, רפידות בלמים, צלחות,   .2
רפידות מצמד, להבים של מגבים, נורות וכד׳.

כל כשל שנגרם עקב חוסר אחזקה או שימוש בדלק, שמן, חומרי סיכה או נוזל קירור, שלא על פי ההמלצות המצוינות   .3
 בספר הוראות הפעלה לנהג ו/או בחוברת השירות והאחריות.

נזק שנגרם מאי עמידה בהוראות האחזקה המופיעות בספר הוראות הפעלה לנהג ו/או בחוברת השירות והאחריות.

נזק שנגרם מנפילת חומרים )חומרים כימיים, גשם חומצי(, אבנים, ברד, ברק, רעידת אדמה, שיטפונות וכד׳.  .4

.SAIC נזק למכונית שנגרם על ידי שימוש בחומרים שאינם מאושרים על ידי היצרן  .5

נזק שנגרם עקב התנגשות, אש, התפוצצות, גניבה או ניסיון גניבה, תנאי מזג אוויר קשים, תאונת דרכים, מהומות או כל   .6
מעשה או מחדל זדוני, לא חוקי או רשלני.

נזק שנגרם עקב שימוש לא הולם ואחזקה גרועה, כולל )ולא רק( העמסת יתר, תחרות, חנייה לא תקינה וכד׳.  .7

נזק שנגרם עקב שינויים מכניים ו/או טכניים ברכב )כולל מרכב, שלדה, מערכת הנעה, מערכות אלקטרוניות ואחרות(.  .8

כל מכונית שנותק או בוצע שינוי קריאת ק״מ או הוחלף בה מד המהירות )למעט החלפה על ידי מרכז שירות מורשה   .9
MG, עקב תיקון או כוונון במסגרת האחריות למכונית(.
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כל הוצאה כספית שמחוץ לתכולת האחריות, כגון אובדן שימוש במכונית, אובדן הכנסה, טרחה, עלויות אחסון, עלויות   .10
גרירה, עלות שכירת מכונית, הוצאות אירוח, ארוחות ונסיעות.

כל תיקון ו/או התאמה מחדש לאחר מכירה, שנדרש על מנת שמכונית תעמוד בתקנות המקומיות, למעט אלה הנדרשות   .11
על ידי החוק או שהותנו על ידי יצרן הרכב.

נזק כתוצאה התקנה ברכב של חלק חילוף שאינו עומד בדרישות האיכות וההתאמה, במקרה שבו התקנה כאמור   א.   .12
.MG התבצעה במוסך שאינו מרכז שירות מורשה  

שירות לרכב או טיפול בו שנעשה שלא על פי הוראות כלל-עולמיות או אזוריות של יצרן הרכב, לפי העניין, אם שירות   ב.   
.MG כאמור הוענק על ידי מוסך שאינו מרכז שירות מורשה  

אי עמידה בהוראות כלל-עולמיות או אזוריות של היצרן SAIC, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם או   ג.   
מועדם.  

תוצאות של תיקונים, התקנת מרכב ייעודי או שינויים שבוצעו ברכב על-ידי חברות שאינן מאושרות לכך על-ידי היצרן,  .13 
וכן תוצאות של הרכבת אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן.
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אחריות - פריטים מתבלים ומתכלים
 תקופת האחריות לחלקים מתבלים ומתכלים, היא התקופה מתאריך מסירת המכונית או המרחק שהיא עברה,

 הראשון מביניהם.
נזקים שיתרחשו לאחר התקופה ייחשבו כבלאי ולא יהיו מכוסים במסגרת האחריות.

הערותתקופת האחריותתיאורמס.

3 חודשים / 10,000 ק״ממסנן אוויר1

3 חודשים / 10,000 ק״ממסנן מזגן / תא נוסעים2

3 חודשים / 5,000 ק״ממסנן שמן3

6 חודשים / 10,000 ק״ממסנן דלק4

3 חודשים / 5,000 ק״ממצתים5

6 חודשים / 10,000 ק״מרפידות בלם6
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6 חודשים / 10,000 ק״מדיסקית מצמד7

6 חודשים / 10,000 ק״מצמיגים8

שנה אחת / 20,000 ק״ממצבר9

3 חודשים / 5,000 ק״מסוללת שלט רחוק10

3 חודשים / 5,000 ק״מלהבי מגבים11

3 חודשים /5,000 ק״מנורות פנסים12

שים לב: תכולה או נושאים שאינם כתובים בחוברת זו יטופלו בהתאם לחוקים והתקנות המקומיות.
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אחזקה
מטרת האחזקה

אחזקה שגרתית ונכונה תאפשר שימוש תקין וממושך במכוניתך. היא גם תמזער את הפגיעה באיכות הסביבה.

תכנית אחזקה
טיפולים נוספים או מיוחדים יש לבצע בהתאם לתנאי התפעול, לאיכות הדלק והשמן וגורמים אחרים הקשורים למכונית.

תכנית אחזקה כללית ˆ
 תנאים מקדימים לתוכנית זו:	 

תוכנית אחזקה זו תקפה כשהמכונית בשימוש עקבי עם נוסעים ומטען, במגבלות העומס המופיעות בספר הוראות 
 הפעלה לנהג.

 כשהמכונית נהוגה בדרכים סלולות, במגבלות המהירויות המותרות על פי החוק.
תוך שימוש מתמיד בדלקים ובנוזלים המומלצים.

 סוגי אחזקה:	 
תוכנית האחזקה בתנאי שימוש רגילים מורכבת מטיפול קטן )סוג A( וטיפול גדול )סוג B(. את שני הסוגים יש לבצע 

בפרקי הזמן המתוארים להלן.

ABABABABסוג האחזקה

מרחק )x 1,000 ק״מ(/
זמן )חודשים(

15/1230/2445/3660/4875/6090/72105/84120/96

הערה: מספר הקילומטרים או החודשים )המוקדם מבין השניים(.
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פרטי אחזקה כללית	 

סעיף הטיפולמס.
סוג הטיפול

AB

חוץ ופנים הרכב

●●בדיקת פעולה וכוונון בלמי היד.1

●●בדיקת פעולת הנורות, הצופר ומחווני האזהרה.2

בדיקות הפעולה והדיוק של מגבי השמשה הקדמית ומיכל נוזל הניקוי ובדיקת נזקים 3
●●לשמשה הקדמית.

בדיקת פעולת חגורות הבטיחות ותופסני החגורות, בדיקת נזקים לחגורות הבטיחות, 4
●●התופסנים וכרית האוויר.

●●בדיקת פעולת מערכות החימום ומיזוג האוויר.5

●●בדיקת פעולת המושבים החשמליים והפקדים המפעילים אותם.6

 בדיקת מנגנוני הנעילה של הדלתות, פעולת זרועות פתיחת הדלת7
●●)כולל תא המטען(. שימון במידת הצורך.
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סעיף הטיפולמס.
סוג הטיפול

AB

תא המנוע

●●בדיקת בטיחות המצבר וחיבורי המצבר, בדיקת מצב הטעינה.1

●●בדיקת מפלס נוזל ניקוי השמשה במיכל ומילוי.2

●●בדיקת מפלס נוזל תיבת ההילוכים ומפלס נוזל בלמים. מילוי במידת הצורך.3

בדיקה בלחץ של מערכת הקירור ומכסה מערכת הקירור. בדיקת נזילות ומצב 4
●●הצינורות והחיבורים.

 בדיקת מפלס נוזל הקירור והמשקל הסגולי של הנוזל למניעת קיפאון.5
●●מילוי במידת הצורך.

●בדיקת דליפות והתקנה בטוחה של סעפת הפליטה.6

●●בדיקת הבלאי והמתיחה של רצועת האביזרים.7

בדיקת המצב והבטיחות של צינורות מיזוג האוויר. ניקוי המעבה באוויר דחוס במידת 8
●●הצורך.

●●בדיקת מגבר הבלם וצנרת הוואקום.9

●בדיקת בטיחות ומצב חיבורי המנוע.10
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סעיף הטיפולמס.
סוג הטיפול

AB

בדיקת רכב על מגבה

●●החלפת שמן המנוע ומסנן שמן.1

●●בדיקת נזילות ופגיעות בתמסורת ובמנוע.2

●בדיקת מצב ובטיחות צינור הפליטה, התושבות ומגיני החום.3

●●בדיקת בטיחות ומצב צינורות הדלק. וידוא כי הצינורות אינם מעוקמים או מכופפים.4

●בדיקת מערכת בקרת זיהום אדי דלק ותקינות הצנרת.5

בדיקת בלאי ונזקים ברפידות הבלם הקדמיות והאחוריות, צלחות הבלמים, צינורות 6
●●הבלמים. החלפה במידת הצורך.

●●בדיקת מצבם ובטיחותם של צינורות הבלימה. וידוא כי הצינורות אינם מעוקמים או מכופפים.7

●●בדיקת בלאי מייסבי הגלגלים. חיפוש קרעים וסימני בלאי בגומיות הציריות.8

 בדיקת סימנים לנזילת שמן מהמתלים וממערכת ההיגוי.9
●●בדיקת סימני שפשוף או נזק.

בדיקת נזקים, בלאי בלתי שווה, שפשופים ועומק המדרך בצמיגים ובצמיג החלופי. 10
●●בדיקת כיוון זוויות המתלים וההיגוי במקרה של בלאי בלתי שווה בצמיגים.
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סעיף הטיפולמס.
סוג הטיפול

AB

●●בדיקת לחץ האוויר בצמיגים, כולל הצמיג החלופי. מילוי במידת הצורך.11

בדיקת בטיחות מערכת ההיגוי, המתלים וחיבורי השלדה. הידוק למומנט המתאים 12
●●במידת הצורך. החלפת ברגים ואומים במידת הצורך.

לאחר טיפול תקופתי ותיקון

שימוש בתוכנת אבחון לאיפוס מונה המרווח בין הטיפולים. בדיקת קודי תקלה ווידוא 1
●●מצב פעולה תקין של מערכות הבקרה.

●●בדיקת גרסאות התוכנה של יחידות הבקרה ועדכון לגרסה האחרונה אם קיימת.2

נסיעת מבחן. בדיקת תגובות וביצועי המנוע והתמסורת. בדיקת פעולת הבלמים, 3
●●בקרת השיוט, ההיגוי וכו׳.
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סעיפי הטיפולים המיוחדים	 

רצועת אביזרים - החלפה כל 3 שנים או 105,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.. 1
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית - החלפה כל 90,000 ק"מ.. 2
נוזל בלמים - החלפה כל שנתיים.. 3
נוזל קירור מנוע - החלפה כל 3 שנים או 90,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.. 4
מסנן דלק - החלפה כל שנתיים או 45,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.. 5
6 ..1.0T מצתים - החלפה כל 45,000 ק"מ עבור מנוע
מסנן אוויר - החלפה כל שנתיים או 30,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.. 7
מסנן מזגן - החלפה כל שנתיים או 30,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.. 8
 מדריך לתחזוקת גגון שמש פנורמי - לצורך תחזוקה יש להשתמש באופן סדיר בנוזל הסיכה המומלץ ע"י היצרן.. 9

 או להתייעץ עם סוחר או מפיץ מורשה של MG אם הנהיגה ברכב מתבצעת לעתים קרובות באזורים מאובקים
או חוליים.

תוכנית אחזקה לשימוש מאומץ במכונית: ˆ
 תנאים קשים	 

תוכנית אחזקה מתאימה למכוניתך שמבוצע בה שימוש עקבי, באחד או יותר מהתנאים הבאים:

בנסיעות בודדות וקצרות מ- 8 ק״מ.	 
בצפיפות תנועה כבדה, עצירות ברמזורים, שבהן המכונית פועלת בסרק או במהירויות נמוכות מאד רוב הזמן.	 
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נהיגה לעתים קרובות, בטמפרטורות שמתחת לאפס.	 
בצפיפות תנועה, בנסיעה מרובת עצירות עם טמפרטורת סביבה העולה תמיד על 30 מעלות צלסיוס.	 
נסיעה עם מצבי עצירה וזינוקים, כשהמכונית נתונה להאצה מהירה ובלימה חזקה.	 
נסיעה באזורים תלולים או הרריים.	 
נהיגה בעיקר בתנאי חול ואבק.	 
מכוניות המשמשות כמוניות, ניידות משטרה, משלוחים או מכוניות לשירותים מיוחדים.	 

פעולות אחזקה בתנאים קשים ˆ
 כאשר נוהגים במכונית למרחקים קצרים או במהירות סרק לפרקי זמן ארוכים או בסביבה מאובקת,. 1

חובה להחליף שמן מנוע ומסנן כל 5,000 ק״מ.
יש לבדוק את מסנן האוויר כל 5,000 ק״מ ולהחליפו במידת הצורך, אם נוהגים במכונית בתנאי אבק וחול.. 2
יש להחליף את נוזל הבלמים כל 40,000 ק״מ או אחת לשנה, הקודם מביניהם, כאשר במכונית נוהגים באזורים הרריים . 3

או תלולים, בשימוש תכוף בבלמים.
 את הרפידות וצלחות הבלמים, יש לבדוק לעתים יותר קרובות, אם נוהגים במכונית באזורים הרריים או תלולים,. 4

בשימוש תכוף בבלמים.
יש לבדוק את מסנן הדלק ולהחליפו במידת הצורך, כל 10,000 ק״מ או 6 חודשים, המוקדם מביניהם.. 5
יש לבצע בדיקה של הפריטים המצוינים בטיפול מסוג B )ביקורת( או לפנות למרכז שירות מורשה MG להתייעצות.. 6
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יומן טיפולים

סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
החלפת נוזל קירור

קריאת מד המרחק:

תאריך:

עבודות נוספות שבוצעו או מומלצות לטיפולים עתידיים

סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
החלפת נוזל קירור

קריאת מד המרחק:

תאריך:

עבודות נוספות שבוצעו או מומלצות לטיפולים עתידיים

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה
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יומן טיפולים

סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
החלפת נוזל קירור
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תאריך:
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סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
החלפת נוזל קירור

קריאת מד המרחק:

תאריך:

עבודות נוספות שבוצעו או מומלצות לטיפולים עתידיים

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה
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יומן טיפולים

סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
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דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
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סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
החלפת נוזל בלמים
החלפת נוזל קירור
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עבודות נוספות שבוצעו או מומלצות לטיפולים עתידיים

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה



18

יומן טיפולים

סוג הטיפול )סמן את האפשרות המתאימה(

החלפת שמן מנוע ומסנן
אחר

דרישות נוספות
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MG מורשה

חתימת מרכז שרות 
MG מורשה
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רישום הטיפולים והתיקונים

קריאת מד תאריך
הערותהטיפול או הרכיב שתוקןשםהמרחק

רישום הטיפולים והתיקונים הסדירים ברכב
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רישום הטיפולים והתיקונים

קריאת מד תאריך
הערותהטיפול או הרכיב שתוקןשםהמרחק

רישום הטיפולים והתיקונים הסדירים ברכב
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רישום טיפולים בכרית אוויר SRS ובקדם מותחן של חגורת הבטיחות
בעת החלפת כרית אוויר SRS או קדם מותחן של חגורת הבטיחות, אנא השלם את הרישום הבא אודות רכיבי המערכת. וודא 

ששם הרכיב והתאריך מופיעים ברישום והחתם את המשבצת )חלק מרכיבי כרית האוויר SRS וקדם המותחן של חגורת 
הבטיחות, חובה להחליף כל 10 שנים(.

החלק שתוקן או הוחלףהחלק שתוקן או הוחלףהרכיב

קדם מותחן של חגורת הבטיחות

תאריך:

הערות:

תאריך:

הערות:

SRS כרית אוויר

תאריך:

הערות:

תאריך:

הערות:

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה
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רישום טיפולים בכרית אוויר SRS ובקדם מותחן של חגורת הבטיחות
בעת החלפת כרית אוויר SRS או קדם מותחן של חגורת הבטיחות, אנא השלם את הרישום הבא אודות רכיבי המערכת. וודא 

ששם הרכיב והתאריך מופיעים ברישום והחתם את המשבצת )חלק מרכיבי כרית האוויר SRS וקדם המותחן של חגורת 
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הערות:

תאריך:

הערות:

SRS כרית אוויר

תאריך:

הערות:

תאריך:

הערות:

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה

 חתימת מרכז שרות
MG מורשה
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 רישום שינוי בעלות

שם הבעלים:שם הבעלים הנוכחיים:

מספר המסמך הרשמי המאושר:כתובת הבעלים הנוכחיים:

נייד:מספר הטלפון של הבעלים הנוכחיים:

מיקוד:דואר אלקטרוני:

שם הבעלים:שם הבעלים הקודמים:

מספר המסמך הרשמי המאושר:כתובת הבעלים הקודמים:

נייד:מספר הטלפון של הבעלים הקודמים:

מיקוד:דואר אלקטרוני:

תאריך העברת מס׳ רישוי:
תאריך הרישום:בעלות:

מרכז שירות מד מרחק: מס. מנוע:
:MG מורשה

סימן הרישום:דגם:
חתימת מרכז 

שירות מורשה 
:MG

 הערה:
אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו לחברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ.
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 רישום שינוי בעלות

שם הבעלים:שם הבעלים הנוכחיים:

מספר המסמך הרשמי המאושר:כתובת הבעלים הנוכחיים:

נייד:מספר הטלפון של הבעלים הנוכחיים:
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תאריך העברת מס׳ רישוי:
תאריך הרישום:בעלות:

מרכז שירות מד מרחק: מס. מנוע:
:MG מורשה

סימן הרישום:דגם:
חתימת מרכז 

שירות מורשה 
:MG

 הערה:
אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו לחברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ.
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 רישום שינוי בעלות

שם הבעלים:שם הבעלים הנוכחיים:
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מרכז שירות מד מרחק: מס. מנוע:
:MG מורשה

סימן הרישום:דגם:
חתימת מרכז 

שירות מורשה 
:MG

 הערה:
אם הנך הבעלים החדשים של הרכב, נא מלא/י את הטופס ושלח/י אותו לחברת קאר איסט יבוא רכב בע״מ.
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