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מכרזים

ברוך דיין האמת

 סגל ועובדיה.חברת ש

ĘČĤĥĕ ĦĘĥĚĚ
("ĦđĥĤĐ") ĦđĕĦĘĥĚĚĐ ĦđĤčēĐ ĦđĥĤ ĦđĞĢĚČč
ĐĤĕėĚ Ęĥ ĖĤďč ,ĤđėĚĘ ĦĘģđĥ ČĕĐ ĕė ĐĒč ĐĞĕďđĚ
ĦđĕĜĚ Ęė ,ĦēČ ĐĥģĚė ,ĦĕĔĤĠ

("ĐĤčēĐ") Ě"Ğč ĐĠĕē ĘĚĜ ĦĤčē

Ě"Ğč ĐĠĕē ĘĚĜ ĦĤčē ĦĔĤĠĐ ČĥđĜč 21.01.20 ęđĕĚ 11/ēĚ 'ĝĚ ĐĔĤĠĐ ĕĜĕĕĜĞĘ ęĕĤĥĐ ĦďĞđ ĦĔĘēĐ
ĐĥģĚė ,ĦĕĔĤĠ ĐĤĕėĚ Ęĥ ĖĤďč đĔĤĠđĕ ĐĤčēč ĐĜĕďĚĐ ĦđģĒēČ Ęė ĕė ,ĤĦĕĐ ěĕč ,ĦĞčđģ ,("ĐĔĤĠĐĐ ĦĔĘēĐ")
ĦđĘĕĞĠĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ ęĕĚđēĦč ěđĕĝĕĜ ĕĘĞč ęĕĥėđĤ ĦĢđčģ đČ ĥėđĤĘ (100%) ĐĤčēĐ ĦđĕĜĚ Ęė Ęĥ ,ĦēČ
ĐĤđĚČĐ ęĕĥėđĤĐ ĦĢđčģĘ đČ ĥėđĤĘ ĐĤčēĐ ĦđĕĜĚ ĦČĢģĐ ĦđĞĢĚČč ĐĤčēĘ ěđĐ ĝđĕĎ ęĞ čđĘĕĥč ,ĐĤčēĐ
ęđėĝ ĐĤčēĐ ěđĐč ĥėđĤĐ Ğĕģĥĕ ,2021 ĦĜĥ ęđĦ ďĞ ęĕĕĦĝĕ ęČ ,ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐ ĦĤĎĝĚč .("ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐ")
100% ĦĥĕėĤ ĤđčĞ ĐĜĕďĚĘ ęĘđĥĕ ,Ĭ ďĤČĕĘĕĚ 1 Ęĥ ęđėĝĘ ĤčĞĚ ,ęđĘĥĦ Ęė .Ĭ ďĤČĕĘĕĚ 1 ĘĞ ĐĘĞĕ ČĘĥ
.ĐĜĕďĚĐ ĕďĕč ĦđģĒēđĚĐ ĐĤčēĐ ĦđĕĜĚĚ
đĦĤďĎĐė ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜč ĔĤđĠĚė ("ĦđĤėĚĜĐ ĦđĕĜĚĐ") ĦēČ ĐĥģĚė ĐĤčēĐ ĦđĕĜĚ Ęė ĦČ ĥđėĤĘ ěĕĕĜđĞĚĐ Ęė
.đĒ ĐĞďđĐč ĔĤđĠĚĘ ęČĦĐč ,ĦđĥĤĐ ĦđĞĢĚČč ĘČĤĥĕ ĦĘĥĚĚĘ ĦđĜĠĘ ĕČĥĤ ,ěĘĐĘ
ĞĎđĜĐ ğĝđĜ ĞďĕĚ ěėđ ĐĔĤĠĐĐ ĦĔĘēĐ ģĦĞĐ ,ĦĕĘĎĜČčđ ĦĕĤčĞč ("ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜ") ĐĤčēĐ ĦđĕĜĚ ĦĤĕėĚĘ ĘĐđĜ
ĘĐđĜ ēĝđĜ www.gca.gov.il. ĦđĥĤĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČĚ ďĕĤđĐĘđ ČđĢĚĘ ěĦĕĜ ĐĤčēĘđ ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐĘ
.čĕĕēĚĐ ēĝđĜĐ đĜĕĐ ĦĕĤčĞĐ ĐĠĥč ĐĤĕėĚĐ
10:00 ĦđĞĥĐ ěĕč 29.10.2020 ęđĕč đĜĕĐ ,ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜč ęĕĞđčģĐ ęĕČĜĦĘ ęČĦĐč ,ĦđĕĜĠ ĦĥĎĐĘ ďĞđĚĐ
ěđĠĘĔ .828 Ĥďēč , 96951 ,ęĕĘĥđĤĕ ,ĐēĘĚ ĕĎđĘđĜėĔĐ ěĎĐ ,8 ĐĚđģ ,ĘďĎĚĐ ,3-2 ěĕĜč ,ĦđĥĤĐ ĕďĤĥĚč , 15:00-Ę
.haifaportgca@gca.gov.il :Ę"Čđď ,(*) 02-569-5307 :ĐĕĘĕĚĕĝģĠ ,02-542-1552 :ęĕĤđĤĕčĘ
ęĕďĞđĚ ĦđĜĥĘ ěėđ ,ĦđĕĜĠ ĦĥĎĐĘ ďĞđĚĐ ĦČ ęĕďģĐĘ đČ ĦđēďĘ ,ĐĚĕČĦĚ ĐĞďđĐč ,ĦĞ Ęėč ,ĦĕČĥĤ ĦđĥĤĐ
ĦĞĕčģ ,ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜč ęĕĕđĜĕĥ Ĥčďč ĦđĞďđĐ .ĔĘēđĚĐ ĐĦĞď Ęđģĕĥ ĕĠ ĘĞ ĘėĐđ ,ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜč ęĕĤēČ ęĕČĜĦđ
ĦđĞĢĚČč đČ ĕĚđĕ ěđĦĕĞč ęđĝĤĠ ĦđĞĢĚČč ,ĦđĥĤĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč đĚĝĤđĠĕ ęĕĜđĥ ęĕĜđėďĞđ ęĕďĞđĚ
.ĦđĥĤĐ ĦĔĘēĐĘ ęČĦĐč ,ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐč ęĕĠĦĦĥĚĘ čĦėč ĐĞďđĐ
.1993 À Ď"ĜĥĦĐ ,ęĕĒĤėĚĐ Ħčđē ĦđĜģĦ ĕĠ ĘĞ ,ĒĤėĚĚ ĤđĔĠ ,ĘĕĞĘ ĔĤđĠĚė ,ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐ
đČ ĐĞĢĐ ęđĥĚ Đč ěĕČđ ,ĦđĤėĚĜĐ ĦđĕĜĚĐ ĦČ ĥđėĤĘ ĤđčĕĢĘ ĐĜĚĒĐ ęđĥĚ đĒ ĐĞďđĐč ěĕČ ĕė ĐĒč ĤĐčđĚ
ĤĦđĕč ĐĐđčĎĐ ĐĤđĚĦĐ ĦČ ĞĕĢĕĥ ĐĜđĠĘ ĦđčĤĘ ,ĦđĤėĚĜĐ ĦđĕĜĚĐ ĦČ ĤđėĚĘ ĘČĤĥĕ ĦĘĥĚĚ ďĢĚ ĦđčĕĕēĦĐ
ĔĘēđĕĥ Ęėė ,ĕĤĥĠČ ěĦĚđ ČĥĚ ďđĝĕ ĘĞ ĦđčĤĘ ,ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜĘ ęČĦĐč ĐĥĞĕĦ ĥėđĤĐ ĦĤĕēč .đĐĥĘė ĐĜđĠĘ đČ
.ĐĤĕėĚĐ ĘĐđĜĘ ęČĦĐčđ ĐĜĕďĚĐ ĦđĕĜĚ ĦĤĕėĚĘ ĐďĞđđĐ Ęĥ ĐĦĞď Ęđģĕĥ ĕĠĘ ĘėĐđ ,ĤđĚČė ěĦĚđ ČĥĚ ĘđĐĕĜ ĘĞ
ęđĝĤĠ ČĘĘ ,ĦĞ Ęėč ,đĚĕĕĝĘ đČ đģĕĝĠĐĘ ,ĐĤĕėĚĐ ĖĕĘĐ ĕČĜĦ ĦČ ĦđĜĥĘ ĦđėĒĐ ĦČ ĐĚĢĞĘ ĦĤĚđĥ ĐĜĕďĚĐ
.ěđėĜ ĐĘ ĐČĤĕĕ ĤčďĐ ęČ ,ĦĠĝđĜ ĐĞďđĐ
ĦĤĥđ ĕĚđČĘĐ ĘĔĕĎĕďĐ Ĥĥ ĤđĥĕČĘđ ĦđĤēĦĐ ĘĞ ĐĜđĚĚĐ ĦĚėĝĐĘ ,ĤĦĕĐ ěĕč ,ĐĠđĠė ĦđĤėĚĜĐ ĦđĕĜĚĐ ĦĥĕėĤ
(Ě"Ğč ĐĠĕē ĘĚĜ ĦĤčēč ĐĜĕďĚĘ ęĕĕĜđĕē ęĕĝĤĔĜĕČ ĘĞ ĐĒĤėĐ) ęĕĘĚĜĐđ ĦđĜĠĝĐ ĦđĥĤ đĢĘ ęČĦĐč ĐĤđčēĦĐ
.2004-ď"ĝĥĦĐ ,ęĕĘĚĜĐđ ĦđĜĠĝĐ ĦđĥĤ ģđēĘ 25 ğĕĞĝ ĕĠĘ ĞčģĕĐĘ ďĕĦĞ ĤĥČ
.ĘĕĞĘ ęĕĜĕđĢĚĐ ěđĠĘĔĐ ĕĤĠĝĚč ĦđĥĤĐ ĕďĤĥĚĘ ĐĞĎĐ Ęė ęČĦĘ ĥĕ (*)

הודעה לבעלי רכב מתוצר שברולט סילברדו וסוואנה
מקס- ומתוצר איסוזו די2019-2020 משנות הייצור
" בהם הותקן וו גרירה ע"י חברת "טל והדס2019

 בעלי רכב מסוג שברולט סילברדו ושברולט סוואנה משנות,הרינו להודיע ללקוחותינו
 בהם הותקן וו גרירה ע"י חברת2019  ומסוג איסוזו די מקס,2019-2020 הייצור
 הודיעה על הצורך לבצע," חברת "טל והדס, כי יצרנית אביזרי התחבורה,""טל והדס
. לצורך החלפת אומי וו הגרירה,( בחלק מרכבים אלוRECALL) ""קריאה חוזרת
לקוח שירצה לבדוק האם רכבו נכלל בקריאה החוזרת ולהזמין מראש תור לאחד ממרכזי
 יוכל לעשות זאת בעזרת אפליקציה ייעודית אשר מאפשרת ללקוח להזמין תור,השירות
.למרכז השירות במקרה שרכבו נכלל בקריאה החוזרת
www.umiservice.co.il ניתן למצוא את האפליקציה באתר האינטרנט של חברתנו
 או לחילופין להתקשר למוקד,RECALL  שירותי- אודות השירות:תחת הלשונית
.1  שלוחה,03-9534455  בטלפון,UMI שירות הלקוחות של
. בלבדUMI הקריאה החוזרת תבוצע ללא תשלום במרכזי השירות של
 מומלץ לתאם מראש עם.משך הזמן המשוער לביצוע העבודה הוא בין חצי שעה לשעה
מרכז השירות את מועד התיקון באמצעות אתר האינטרנט או למול מרכז השירות לאחר
. רשימת מרכזי השירות מפורסמת באתר האינטרנט של החברה.קבלת ההודעה בכתב
 במידה והקריאה החוזרת לא,)א'( לתקנות התעבורה306 על פי תקנה
(')ג306  לא יחודש רישיון הרכב וכן על פי תקנה,תבוצע תוך שישה חודשים
.לא יתאפשר ביצוע העברת בעלות

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

מרכינים את ראשם בצער רב על פטירתו של

שלמה יוסף מנחם סגל
 סגל. רב פעלים ומייסד חברת ש,איש משפחה
 רוני ואביעד, שלומית, אתי,פנינה
אתכם באבלכם הכבד
מי יתן ולא תדעו עוד צער

הנהלת החברה ועובדיה

03-9538712 לפרסום מודעות אבל

