דלק מוטורס בע"מ

חטיבת שירות וחלפים
ת.ד200 .
מושב ניר צבי 7290500
טל08-9139995 :
פקס08-9139865 :

לקוח נכבד,
הננו מברכים אותך עם קבלת מכוניתך החדשה .מכוניתך הינה רכוש יקר ערך המחייב תחזוקה נאותה .על מנת להבטיח את ביצועיה הטובים ואת תקפותם של כיסויי
האחריות הניתנים לה ,נא עיין בחוברת האחריות ובספר הנהג שקבלת ופעל בהתאם להנחיות התפעול והטיפולים שעליך לבצע במכונית .כאשר נדרש טיפול במכוניתך,
מומלץ לפנות לאחד ממרכזי השירות המורשים מתוך הרשימה המופיעה להלן ,הצג את חוברת האחריות וציין את סוג הטיפול הנדרש .מרכז שירות מורשה מטעמנו מכיר
היטב את מכוניתך ,ברשותו הציוד והכלים הנדרשים למתן שירות מקצועי ואמין ,לרשותו אספקת חלפים מקוריים של  BMWו MINI -והינו בעל מחויבות אישית להבטיח
את שביעות רצונך המתמשכת .עם סיום הטיפול ,על מרכז השירות המורשה לבצע רישום ולחתום בחוברת האחריות ,כאישור עבורך על ביצוע הטיפול כנדרש .האחריות
לצמיגי המכונית ניתנת על ידי יצרני הצמיגים .אם נדרש טיפול הקשור בצמיגים ,פנה ישירות ליבואן הצמיגים המותקנים במכוניתך ,בהתאם לרשימה המצורפת .אנו
מקווים שתרווה נחת ממכוניתך וכי היא תעניק לך הנאה מלאה לאורך קילומטרים רבים במהלך השנים הבאות.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
דלק מוטורס

מוקד שירות לקוחות דלק מוטורס08-9139995 :
מוקד שירות  24שעות (ל*3567 :)BMW -
ישוב

שם מרכז שירות

כתובת

טלפון

פתח-תקווה

מרכז שירות ארצי

רח' יגיע כפיים  ,20קרית אריה

03-9222307

ניר-צבי

מוסך מרכזי דלק מוטורס

ניר-צבי ,אזור התעשיה

08-9139111

באר-שבע

ש.ר.ד( .שרותי רכב דרום)

רח' עמל  ,2א.ת מכתשים

08-6900417

חיפה/תל חנן

שיא סוכנויות רכב שחודה 2000

דרך בר-יהודה  ,69נשר

04-8202024

ירושלים

מרכז שירות אזורי ירושלים

רח' הפרסה  ,16א.ת תלפיות

02-5950005

נצרת-עילית

סאלם סוכנות ב.מ.וו.

רח' העבודה 20

04-6570829

רשימת יבואני צמיגים למכוניות

 BMWו:MINI -
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הצמיג

שם יבואן

כתובת

טלפון

דאנלופ

קמור אביזרי תנועה

רח' האשל  ,39א.ת קיסריה

04-6276333

ברידג'סטון

מכשירי תנועה ומכוניות ( )2004בע"מ

רח' המדע  ,64א.ת הצפוני אשדוד

08-8520212

מישלין

קו-גול יוניטרייד בע"מ

רח' שחם  ,3א.ת קיסריה

04-6238623

קונטיננטל

כסלו תחבורה

משרדים :המלאכה  ,9א.ת צפוני לוד

08-9200278

מחסנים :גרנות ,גן שמואל

04-6341005

גודייר

ב.מ.ב.

א.ת .הדרומי (הישן) ,אור עקיבא

04-6266130/2

פירלי

תמיג בע"מ

רח' החזון  5א' ,רמלה

08-9541111

הנקוק (לרכבי מיני)

אוטולוקס טיירס

ראש-העין ,המלאכה  ,28א .התעשיה

03-9029605

