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כןכן050-5753181לינדה 07:30-16:0007:30-11:45ת אילת. א1המלאכה 08-6378278אוטו סטארטאילת80012

09:00-14:00יום שלישי לאלא054-7577775אבינועם09:00-18:0009:00-13:00 אשדוד4האורגים 08-8531001 אוטו קלאס אשדודאשדוד80066

בונדדגיל קאר אשדוד כלמובילאשדוד80172

לאלא054-4600601אלמוג09:00-18:0009:00-14:00 אשקלון78דרום אפריקה ' שד08-6736051אוטו קלאס אשקלוןאשקלון80048

09:00-14:00יום שלישי לאלא050-3304011אביב09:00-18:0009:00-13:00ת אשקלון . א7פנינים 050-3304011קרן אור אשקלון80060

בונדדגיל קאר פיאטאשקלון 80161

תיאום טלפוני מראש בלבדלאלא053-2243888דודי08:00-16:0008:00-10:00 אשקלון8הפנינים 08-6777892מוסך מלניוםאשקלון 80227

כןכן050-5366728אסעד09:00-17:0009:00-17:00באקה אל גרביה כניסה דרומית 050-5366728ל התקנות .אבאקה אל גרביה80182

09:00-14:00יום שלישי כןכן052-2767888דורון08:00-17:0008:00-13:00ש עיר העתיקה" ב78טרומפלדור' רח08-6900902אלקדרוניקבאר שבע80036

08:30-13:00יום שלישי לאלא053-7666556רונילא עובדים08:30-16:00 באר שבע93שלושת בני עין חרוד 08-6230414 גלרוןבאר שבע80205

לאלא050-5442209אופיר08:00-16:0008:00-12:00 בית שאן7רופין ' רח04-6060960 קאר CLABבית שאן80115

לאלא054-8010858אייללא עובדים08:30-17:00 בני ברק113אברבנל ' רח03-5785178 טיפ-סטריאובני ברק80084

ליסינג בלבד אלברגלילות 80057

ליסינג בלבד קל אוטוגלילות 80068

כןכן052-3338652אביחי3508:30-17:0008:30-12:00דרך רמתיים ,  הוד השרון 09-7400415אביטל מערכות רכבהוד השרון 80148

לאלא050-5295076אייל08:00-17:0008:00-13:00 הרצליה פיתוח5הסדנאות 09-9557337אדיר שרותי רכבהרצליה80017

08:30-15:00יום שלישי לאלא052-5551555זאביק08:30-17:0008:30-12:00  חדרה 43דוד שמעוני 04-6344153רדיו סנטרחדרה 80037

ליסינג בלבד ליסקאר חיפהחיפה80080

כןכן052-4460844מתן08:00-14:3008:00-10:00 מפרץ חיפה3העמלים מספר '  רח04-8419717 המחווניםחיפה80114

לאלא052-3888861אריק08:00-17:0008:00-13:00 חיפה34קיבוץ גלויות ' רח04-8666644 בלילהחיפה80139

ליסינג בלבד אופרייט ליס חיפה80184

לאלא050-2114117אילן08:00-15:0008:00-11:00 מפרץ חיפה79חלוצי התעשיה 04-8411220 מ"אבי מכשירנים בעחיפה80201

כןכן054-7222020שי 08:30-17:0008:00-12:30 טבריה1יהודה הלוי 04-6723336 רדיו סאונד טבריה80215

ליסינג בלבד יוזבטירת הכרמל80230

טוני- מתקין נייד 052-3737979קאר.מ.מיפיע80242

לאלא052-2630911צביקה08:00-16:0008:00-11:00תעשייה תלפיות. א9הרכבים ' רח02-6783132 רדיו רכביםירושלים80018

לאלא052-8888260ירוןלא עובדים09:00-16:00ת תלפיות ירושלים. א6חרשי הברזל 02-6793011סקלהירושלים80055

 תיאום טלפוני מראש בלבדכןכן050-7507137קובילא עובדים08:00-17:00ת עטרות ירושלים. א14איתן 072-2643490מ "צדוק יעדים בעירושלים80164

לאלא050-2444204אייל08:30-17:0008:30-11:30 ירושלים34גולומב ' פז רמת דניה רח02-6417717 אוטו סטריאו אביזרי רכבירושלים80194

רכבים כבדים בתאום מראשלאלא052-2500522דני 08:00-16:0008:00-10:00 גבעת שאול ירושלים1יוסף וייץ 02-6513777 רדיו צליל אנטיסאן סנטר ירושלים80217

כןכן057-7770681ברק08:00-17:0008:00-13:00 כפר סבא10יוחנן הסנדלר 09-7678802רדיו השרוןכפר סבא80047

לשימוש פנימי חברות הדלק ולקוחות שיווק - רשימת תחנות שירות 

30/09/21: עדכון 



ליסינג בלבד ליס פור אוכפר סבא80127

כןכן057-7241213איציק08:00-16:0008:00-12:00ת כרמיאל. א1הכבאי ' רח04-9886193אלמוגכרמיאל80082

דורון- מתקין נייד 2000050-5303573כיול לוד80185

כןכן054-6591575איציקלא עובדים09:00-17:00 מודיעין עילית49אבני נזר ' רח08-9761169קליברמודיעין עלית80079

22מושב עין הבשור נגה משאבי כחמושב עין הבשור 80133

לאלא054-4500521מאיר08:00-16:3008:00-13:00 נהריה73הרצל ' רח04-9921648צלילי מאירנהריה80087

08:00-13:00שבת +יום ראשון  לא עובד רביעיכןכן054-7232330חאלד08:00-16:0008:00-16:00אזור המוסכים  נצרת04-6561578ים'חאלד ניגנצרת80003

כןכן053-7354169רפי08:00-16:0008:00-14:00 נצרת עילית7היצירה 04-6564275 גיגי רפאל-ספידומטר רפינצרת עלית80202

רכבים כבדים בתאום מראשלאלא054-6705854איברהים 08:00-16:0008:00-12:00בניין סיטיוואן ' ת ג.נצרת עלית א04-6535620 שרותי אוטובוסים נצרת ייבונצרת עלית 80216

לאלא050-5425285רוני08:00-17:0008:00-14:00ת ישן נתניה . א5המסגר ' רח09-8625827 הניצוץנתניה 80183

לאלא054-2232226שלמהלא עובדים09:00-16:00 נתניה31המלאכה 09-8852380 רדיו בלה בלה מיגון ושמענתניה 80197

כןכן053-6262446חאלד08:00-16:0008:00-12:00ת עכו. א9השיש 04-9916551  עכו2012מכון ספידומטר עכו80203

כןכן053-6330303ישראל08:00-16:3008:00-13:00ת עפולה. א4רמז 04-6400963 יאנקו-מכוני הספידומטרעפולה80204

עדי- מתקין נייד 054-7528759וי אס די טרוניקעפולה80232

ליסינג בלבד ת"ליסקאר פת "פ80081

ליסינג בלבד אופרייט ליסת "פ80092

בונדדאדי מערכות קראסופארק ראם80235

ליסינג בלבד פאר הרכבפארק ראם80236

בונדדגיל קאר טויוטה ראםפארק ראם 80162

בונדדגיל קאר צמפיוןפארק ראם 80175

ליסינג בלבד קוברה- לובינסקיפארק ראם 80177

ליסינג בלבד CLASS Aפארק ראם 80228

ליסינג בלבד שייקה אביזרים פארק ראם 80238

ליסינג בלבד רדיו מילאנו- לובינסקי פלמחים 80178

כןכן053-4232302יוחאי08:00-17:0008:00-14:00פרדס חנה.ת. א12תדהר 077-5070094יוחאי סאונדפרדס חנה80243

07:30-14:00שלישי כןכן052-3102233צחי 107:30-16:3007:30-13:00רובינזון ' רח03-9306798אקאפתח תקווה80179

רכבים כבדים בתאום מראשלאלא052-8625800צביקה09:00-16:0009:00-12:00ת"קרית אריה פ(פינת עמל)11שנקר 03-9224139 מ"ניו אוטו בע-אוטוטופתח תקווה80198

רכבים כבדים בתאום מראשכןכן054-5683007מוטי08:30-17:0008:30-12:30ת" קרית מטלון פ3השלוח 03-9220834 קסם הסאונדפתח תקווה80199

ליסינג בלבד זד.דצריפין80031

ליסינג בלבד ניו קופלצריפין80040

לאלא050-5315366דודי07:30-16:0007:30-12:00קיבוץ אפיקים04-6709533 מ"דוד מלכה בעקיבוץ אפיקים80200

לאלא054-6693522טללא עובדים08:00-16:00ת קצרין.א04-6850551 מ"ר גולן שרותי רכב בע.ש.גקצרין80208

כןכן052-8802266מיכאל08:00-17:0008:00-14:00 קרית גת5מבוא סיון 08-6812445מאסטר קארקרית גת80132

דרור- מתקין נייד 054-4919166דרור התקנות ספידומטרים קרית גת80225

אבנר- מתקין נייד 054-6272829אביזרי רכב ורחיצה אוטומטיקרית מלאכי80193



 תיאום טלפוני מראש בלבדכןכןפתאלי עבדללהלא עובדים08:00-16:00דרומי קרית שמונה.ת. א3הפלדה ' רח053-8525152קאר ואשקרית שמונה 80245

לאלא052-2510199יעקובלא עובדים2409:00-17:00דרך המכבים 03-9568489 לה קארראשון לציון80141

כןכן052-5554655רונן3808:00-18:0009:00-15:30שמוטקין 052-5554655אוטו רונןראשון לציון80233

רכבים כבדים בתאום מראשלאלא053-4555233יוסי שמעוני08:30-16:3008:30-12:00צ" ראשלTEN תחנת דלק 5זאב שלנג 03-5096066יוסי שמעוני מצבריםצ"ראשל80226

ליסינג בלבד אוויסרחובות80046

09:00-13:00יום שלישי לאלא054-2410140פרי09:00-18:0009:00-13:00 רמלה6הרצל 08-9235026עדי התקנותרמלה80159

כןכן050-8924520נתן08:00-17:3008:00-13:00ת חדש שדרות. א56קהילת מילאנו 08-6898228נתן בן עטרשדרות80063

לאלא050-8866015דודלא עובדים09:00-17:30 תל אביב88דרך חיל השיריון 03-6887733 רדיו לוינסקיתל אביב80078

לאלא052-8093377שי לא עובדים08:00-17:00א" ת41ל "ריב' רח03-6873323אהובי שיתל אביב80129

בונדדשלמה סיקסט-טורבו אדר תל אביב80240

כןכן054-6279440מיכאל08:30-17:0008:30-13:00 באר שבע4הנגרים 08-9711041התקנות.ד.מבאר שבע80248


