רשימת מרכזי שרות מורשים
מס'

אזור

מרכז שרות

רכישת חלפים

כתובת

טלפון

פקס

כתובת אימייל

1

פתח-תקוה

מרכז שרות ארצי

מחסן

רח' אבשלום גיסין ,80
קרית אריה

09-9611000

09-9611010

oritR@subaru-il.co.il

2

ראשל"צ מזרח באר יעקב

הילוך שישי באר יעקב

מחסן

היוצר  2א.ת
ת.ד 227 .באר יעקב 70300

08-9244778/9

08-9248424

asi@hofen.co.il

3

בני -ברק

ב.מ.ש

מחסן

רח' כנרת 14
ת.ד 901 .בני ברק 51108

03-6165466

03-6190052

4

חולון

הילוך שישי אזור

מחסן

רח' הצבר  ,2אזור תעשיה
ת.ד 11309 .אזור 58826

03-5569255

03-5569256

noney@hofen.co.il

5

יהוד

לירון

ח.ד.

רח' החרושת  30א.ת.
ת.ד  34יהוד 56000

03-5361605

03-5361288

lironr@zahav.net.il

6

תל-אביב

השלושה

מחסן

רח' גולומב  , 46ת"א

03-6396122/3

03-6393342

7

יפו

הילוך שישי יפו

מחסן

רח' דרך בן צבי  7יפו,
68162

03-6823898

03-6816299

shlomi@hofen.co.il

8

נתניה

חי

מחסן

רח' פנקס  17אזה"ת הישן
ת.ד 13041נתניה 42377

09-8870223

98622366

aviganah@zahav.net.il

9

פתח-תקוה

דב

ח.ד.

ציון גליס  ,37אזור תעשיה
סגולה ,פתח תקווה

03-9300331

03-9342790

an-dor@012.net.il

10

ראשל"צ

אוטו שי

ברזילי

האצל  ,21ראשון לציון

03-6335193
4950*/

03-7364488

garaz2000@bezeqint.net

12

רעננה

גיל

מחסן

החרושת  13ת.ד  2070א.ת
רעננה 43656

09-7424270

09-7483039

saydon@zahav.net.il

13

כפר-סבא

לי

רח' הסדנא  ,4כ"ס 44641

09-7687457

09-7687460

14

חדרה

עדי

רח' האומן  ,1חדרה

170-0706-690

04-6222559

15

חיפה

אופיר

בלגרהם אלכסנדר , 6
מ .חיפה  26112ת.ד10197 .

04-8727171/2

04-8727173

atla2000@zahav.net.il

16

חיפה

הנוצץ

שטראוס

הדשנים  6קרית אתא
 28000ת.ד10413 .

04-8727013

04-8729565

langl@walla.co.il

17

חיפה

מישל

שטראוס

מרדכי מקלף  ,16צ׳ק פוסט
ת.ד 25010 .חיפה 32952

04-8419613

04-8419418

michel20@012.net.il

18

נצרת

אמין

מחסן

רח' הר הקפיצה ,נצרת
ת.ד 2499 .מיקוד 16000

04-6084992

04-6084991

19

עכו

חמודי

שטראוס

רח' הגדוד העברי 22
עכו 24516

04-9911850

04-9918501

20

מעלות תרשיחא

בוטרוס

רח' החרושת 15
אזור התעשיה

04-9575223

04-9572321

21

קבוץ גונן

קבוץ גונן

ד.נ .גליל עליון12130 ,

04-6955207

04-6903304

22

אילת

הכוכב

מחסן

רח' המלאכה  ,1אילת

08-6378937

08-6379144

yossish@hotmail.co.il

23

אשדוד

אולימפיה

מחסן

רח' עמל  49א.ת .קלה
ת.ד 12126 .אשדוד

08-8533244

08-8561178

ofek2@bezeqint.net

24

אשקלון

דרור

רח' צה"ל  ,23אזור התעשיה
הצפוני ,צה"ל  ,23אשקלון

08-6723368

08-6723141

25

באר-שבע

ארגמן

מחסן

רח' המלאכה  ,18ב"ש

08-6278184

08-6237261

26

באר-שבע

אקספרס

מחסן

רח' בן עמי  ,8אזור תעשיה,
מכתשים

08-8533800

27

ירושלים

ברזילי

מחסן

רח' האומן ת.ד52196 .
ירושלים 91522

02-6499999

02-6798558

28

מודיעין

בסון אילן מודיעין
בע"מ

רח' המכונאי  15ת.ד4024 .
אזור המלאכה ישפרו,
מודיעין

08-9799970

08-9799980

29

טבריה

דורון  -פחחות בלבד

רח' יהודה הלוי  ,טבריה

04-6721403

04-6790333

30

טבריה

ימית

רח' יהודה הלוי  2939,אזור
התעשיה  ,טבריה 14246

04-6721193

04-6712037

WE BELIEVE IN 4X4

asnimrod@netvision.net.il

ilandr@bezeqint.net

