
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרט טיפולים MG ZS EV דור 1 : 2020 עד 2021 לרכב עם ממוצע נסועה של 10,000 ק"מ לשנה

הנתונים נכונים לתאריך 20.2.2022 

המחירים עלולים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינוי במחיר שעת העבודה ובמחירי החלפים והנוזלים*

308 ₪מחיר שעת עבודה לא כולל מע"מ*

סוג טיפול 

טיפול 12 חודשים / 24,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )10,000 ק"מ בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית רכב חשמלי 

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 24חודשים/48000 ק"מ)הקודם מבינהם(                        )20,000 ק"מ בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן 

877 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 36 חודשים /72,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                    )30,000 ק"מ בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 48 חודשים /96,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                  )40,000 ק"מ בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל קירור 

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן

1,305 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 60 חודשים 120,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                 )50,000 ק"מ בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

כולל מע"מ *

3,263 ₪סה"כ לתקופה 

  אג לקמ  6.5   סה"כ ממוצע לק"מ כולל מע"מ באגורות )ל-50,000 ק"מ(

עלות הטיפולים בדגם החשמלי MG ZS EV )שנתון 2020-2021( תלויה בנסועה בק"מ בין מרווחי זמן הטיפול כפי שהוגדרו ע"י היצרן, בהתאם 

לשעתונים המוגדרים ע"י היצרן ומחושבת עפ"י עלות שעת עבודה במרכז השירות הנבחר על ידך )עשויה להשתנות מעת לעת ולהיות שונה בין מרכזי 

השירות השונים( ועלות החלפים הכלולה בטיפול )העלויות משתנות מעת לעת(. 

במסמך זה יצרנו, לנוחותך, טבלה של שלוש דוגמאות המייצגות את עלויות הטיפולים )נכון לתאריך 20/02/2022( בהתאם לממוצע צריכת הקילומטרים 

של הרכב בשנה, לפי עלות שעת עבודה )לדוגמה( של 308 ₪ לא כולל מע"מ )360 ₪ כולל מע"מ(.

לקבלת הצעת מחיר מדויקת עבור הרכב שלך נא לפנות למרכז השירות המועדף עליך



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרט טיפולים MG ZS EV דור 1 : 2020 עד 2021 לרכב עם ממוצע נסועה של 24,000 ק"מ לשנה

הנתונים נכונים לתאריך 20.2.2022 

המחירים עלולים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינוי במחיר שעת העבודה ובמחירי החלפים והנוזלים*

308 ₪מחיר שעת עבודה לא כולל מע"מ*

סוג טיפול 

טיפול 12 חודשים / 24,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )24,000 ק"מ בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית רכב חשמלי 

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 24חודשים/48000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )48,000 ק"מ בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן 

877 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 36 חודשים /72,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )72,000 ק"מ בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

כולל מע"מ *הח' שמן תיבת הילוכים )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל 80,000 ק"מ, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

959 ₪סה"כ לתשלום בש"ח

סוג טיפול 

טיפול 48 חודשים /96,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )96,000 ק"מ בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל קירור 

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן

1,305 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול 

טיפול 60 חודשים 120,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )120,000 ק"מ בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

כולל מע"מ *

3,862 ₪סה"כ לתקופה 

  אג לקמ  3.2   סה"כ ממוצע לק"מ כולל מע"מ באגורות )ל-120,000ק"מ(



 

 

 

מפרט טיפולים MG ZS EV דור 1 : 2020 עד 2021 לרכב עם ממוצע נסועה של 40,000 ק"מ לשנה

הנתונים נכונים לתאריך 20.2.2022 

המחירים עלולים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינוי במחיר שעת העבודה ובמחירי החלפים והנוזלים*

308 ₪מחיר שעת עבודה לא כולל מע"מ*

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל24,000 ק"מ לאחר 7 חודשים(

טיפול 12 חודשים/ 24,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )24,000 ק"מ ואחרי 7 חדשים בפועל(

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית רכב חשמלי 

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל 48,000 ק"מ לאחר 14 חודשים שהם שנה וחודשיים(

טיפול 24חודשים/48,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )48,000 ק"מ ואחרי 14 חדשים בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן 

595 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל- 72K ק"מ לאחר 21 חודשים שהם שנה ו- 9 חודשים(

טיפול 36 חודשים /72,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )72,000 ק"מ ואחרי 21 חדשים בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' שמן תיבת הילוכים )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל 80,000 ק"מ, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

1,241 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל- 96K ק"מ לאחר 28 חודשים שהם שנתיים וארבעה חודשים(

טיפול 48 חודשים /96,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )96,000 ק"מ ואחרי 28 חדשים בפועל(

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל קירור 

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן

1,023 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל- 120K ק"מ לאחר 35 חודשים שהם שנתיים ו- 11 חודשים(

טיפול 60 חודשים 120,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )120,000 ק"מ ואחרי 35 חדשים בפועל( 

כולל מע"מ *בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

360 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל 144K ק"מ לאחר 42 חודשים שהם  3 וחצי שנים(

טיפול 72 חודשים / 144,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )144,000 ק"מ ואחרי 42 חדשים בפועל(

מסנן מזגן 

בדיקה שגרתית רכב חשמלי 

הח' שמן תיבת הילוכים )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל 80,000 ק"מ, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש להחליף כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

1,477 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל168K ק"מ לאחר 49 חודשים שהם 4 שנים וחודש אחד(

טיפול 84 חודשים/168000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )168,000 ק"מ ואחרי 49 חדשים בפועל( 

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן 

541 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

סוג טיפול )רכב שעושה בממוצע 40K ק"מ בשנה יגיע ל192K ק"מ לאחר 56 חודשים שהם 4 שנים ו- 7 חודשים(

טיפול 96 חודשים /192,000 ק"מ )הקודם מבינהם(                     )192,000 ק"מ ואחרי 56 חדשים בפועל( 

בדיקה שגרתית - רכב חשמלי

הח' נוזל קירור 

הח' נוזל בלם )ע"פ הוראות היצרן יש כל שנתיים, ע"מ לחסוך הגעה נוספת אנו ממליצים על החלפה במסגרת טיפול זה(

כולל מע"מ *מסנן מזגן

1,023 ₪סה"כ לתשלום בש"ח 

כולל מע"מ *

6,621 ₪סה"כ לתקופה 

  אג לקמ  3.3   סה"כ ממוצע לק"מ כולל מע"מ באגורות )ל-200,000 ק"מ(


