
carישרא

  ישראcar- הליסינג הפרטי שלך

שיטת הליסינג הפרטי של  ישראcar פותחת בפניך אפשרות להתקדם 
לרכב חדש בדרך קלה, נוחה וכדאית.

מלא, נפשי  שקט  המבטיח  חזק,  כלכלי  גב  לך  יש   carישרא  עם 
במיוחד באקלים הכלכלי של ימינו.

הליסינג הפרטי של  ישראcar מאפשר לך ליהנות מנסיעה ברכב חדש 
בתשלום חודשי נמוך.

ישראcar  מאפשר לך לחסוך בהוצאות אחזקה  הליסינג הפרטי של  
ותיקונים, ומעניק לך הרבה שקט נפשי )ובכפוף לרכישת חבילת 

שירותים(.

*8595
www.isracar.co.il

העסקה המשתלמת ביותר בישראל

בלעדי לחברי סגל 
אוניברסיטת תל-אביב 

www.isracar.co.il
מקבוצת ישראכרט ואלבר

8595*הליסינג הפרטי שלך!

carישרא

carישרא

איך זה עובד?
העסקה מורכת מ-3 שלבים:

מקדמה - מחיר הכניסה שלך לרכב חדש, תשלום חד פעמי של 5,600 ש"ח. . 1

תשלום חודשי - 32 תשלומים קבועים ונוחים המאפשרים לך נהיגה ברכב חדש עם אחריות . 2
יצרן.

בתום 32 חודשים תוכל להחליט מהו המסלול הטוב ביותר עבורך להמשך:. 3

מסלול ראשון - סיום העסקה ומסירת הרכב הישן, תוך אפשרות להצטרפות לעסקה חדשה 	 
בתשלום חד פעמי של כ- 5% ממחיר הרכב החדש.

מסלול שני - רכישת הרכב בהפחתה של 15% ממחיר מחירון הרכב בתום התקופה.	 

מרץ 2013

המבצע למשלמים בכרטיסי קבוצת ישראכרט בלבד וכפוף לאישור חברת ישראכרט ולמסגרת הכרטיס, ובכפוף לתנאי 
ההסכם. עלות הקמת עסקה 500 ש”ח. כל המחירים כוללים מע”מ ואינם כוללים אגרות רישוי וביטוחים. מחירי הרכב 
כפופים לשינויים במחירי יבואן. המבצע בתוקף עד 31.3.2013. ניתן להגדיל או להקטין את התשלום החודשי ע”י שינוי 
דעתה.  שיקול  לפי  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  ו/או  לשנות  רשאית  החברה  יבואן.  למלאי  כפוף  המקדמה.  בגובה 
צרכני  כשירות  מופץ  זה  פרסום  בשנה.  ק”מ   20,000 ל-  מוגבל  ברכב  השימוש  טרייד-אין.  עסקאות  לביצוע  אפשרות 
ללקוחות ישראכרט ואין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישה. תוכן הפרסום באחריותה 
הבלעדית של י.מ.ת-החברה המרכזית להפצת כלי רכב בע”מ, ואין לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. 

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



www.isracar.co.il-רוצה רכב אחר? היכנס ל

עובדים ועובדות יקרים,

חברת  ישראcar  מציעה לחברי סגל אוניברסיטת תל-אביב  ובני / בנות זוגם תנאי ליסינג 

מיוחדים במסגרתם תוכלו ליהנות כבר מחר בבוקר מרכב חדש בתנאי קנייה ואחזקה מעולים. 

אז מהרו לפנק את עצמכם עם רכב חדש ובטיחותי בתנאים מצוינים וקבלו “על הדרך” גם:

 

•  אחריות יצרן לתקופת הליסינג

•  מערכת מיגון 

•  שלטי נוחות 

•  חיישני רוורס 

אל תפספסו!

ט.ל.ח

תוקף המחירים הינו עד 31.3.2013.
ההתקשרות כפופה לאישור חברת י.מ.ת - החברה המרכזית להפצת כלי רכב בע”מ, )ולפי שיקול דעתה הבלעדי(

ובכפוף לחתימה על ההסכמים המתאימים.

תנאים נוספים:
1.  התשלום אינו כולל ביטוח חובה וביטוח מקיף.

2. השימוש מוגבל ל-20,000 ק"מ  בשנה.

חבילת התפעול:
ניתן להוסיף חבילת תפעול בתוספת של 100 ₪ לחודש הכוללת:

•  טיפולים עד 45,000 ק"מ
•  סט בלמים קדמי

•  סט בלמים אחורי
•  שתי ערכות מגבים

מקדמהמחירון חדשדגםקטגוריה
תשלום 
חודשי 
ל-32 

חודשים

עירוני
1,236 ₪ 5,600 71,990₪ ₪סוזוקי אלטו אוטו'

1,219 ₪ 5,600 89,900₪ ₪יונדאי i10 1.25 אוט
1,297 ₪ 5,600 93,990₪ ₪סוזוקי ספלאש

מיני משפחתי

1,169 ₪ 5,600 97,000₪ ₪יונדאי i20 אינסייט

990 ₪ 5,600 99,900₪ ₪ניסן מיקרה

 GLX 1,400 ₪ 5,600 101,990₪ ₪סוזוקי סוויפט

1,448 ₪ 5,600 102,800₪ ₪קיה ריו החדשה 5

i20 1,273 ₪ 5,600 103,500₪ ₪יונדאי

i25 1.4 1,379 ₪ 5,600 108,900₪ ₪יונדאי

1,312 ₪ 5,600 108,900₪ ₪קיה ריו החדשה 4

1,049 ₪ 5,600 109,500₪ ₪מזדה 2, 5 דלתות דינאמיק

1,647 ₪ 5,600 109,900₪ ₪פיג'ו 301

i25 1.6 1,430 ₪ 5,600 110,900₪ ₪יונדאי

משפחתי

 SX4 1,548 ₪ 5,600 107,990₪ ₪סוזוקי 5 דלתות

1,558 ₪ 5,600 122,500₪ ₪קיה פורטה

1,739 ₪ 5,600 126,000₪ ₪טויוטה קורולה סאן+

1,586 ₪ 5,600 126,000₪ ₪יונדאי i30 חדש

i35  1,617 ₪ 5,600 127,000₪ ₪יונדאי

CW i30 1,628 ₪ 5,600 127,000₪ ₪יונדאי

1,567 ₪ 5,600 127,000₪ ₪פורד פוקוס חדשה 1.6 אוט'

1,475 ₪ 5,600 128,000₪ ₪מזדה 3 ספירט 1.6/אקטיב 2.0

TSI 1.2 1,752 ₪ 5,600 128,900₪ ₪פולסווגן גיטה

1,890 ₪ 5,600 133,000₪ ₪פורד פוקוס 2.0 אוט' חדשה

2,536 ₪ 5,600 165,000₪ ₪מזדה 6מנהלים

2,499 ₪ 5,600 171,990₪ ₪סקודה סופרב

 7
מקומות

2,154 ₪ 5,600 160,900₪ ₪טיוטה וורסו

2,502 ₪ 5,600 162,500₪ ₪מזדה 5

s max 2,494 ₪ 5,600 179,000₪ ₪פורד

שטח פנאי

2,659 ₪ 5,600 161,900₪ ₪קיה ספורטג

ix35 2,532 ₪ 5,600 163,000₪ ₪יונדאי

2,094 ₪ 5,600 163,000₪ ₪ניסן קשקאי

CX5 2,418 ₪ 5,600 165,000₪ ₪מזדה


