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 מרקרוזרלמנועי  8102לשנת מומלץ לצרכן  טיפוליםמחירון 

 

 טיפול ראשון לאחר הרצה –שעות  81טיפול 
 שמן מנוע, פילטר שמן , בדיקה כללית,  בדיקה בהפלגה. 

 

 מחיר כולל מע"מ סוג מנוע

3.0L ₪767 

3.0MPI ₪ 767 

5.0L ₪ 813 

5.0MPI ₪ 813 

5.7 MAG350 ₪ 813 

6.2 MAG377 ₪ 828 

8.1/8.2 ₪ 929 

 המוקדם מביניהם -שעות או שנה 011טיפול   
 שמן מנוע, פילטר שמן,  שמן גיר, פילטר דלק , בדיקת מחשב ,בדיקה כללית,  בדיקה בהפלגה 

 

 מחיר כולל מע"מ סוג מנוע

3.0L ₪ 1,262 

3.0MPI ₪ 1,262 

5.0L ALPHA ₪ 1,300 

5.0MPI ALPHA ₪ 1,300 

5.0L BRAVO ₪ 1,984 

5.0MPI BRAVO ₪ 1,984 

5.7 MAG350 ₪ 1,984 

6.2 MAG377 ₪ 1,997 

8.1/8.2 ₪ 2,081 

 המוקדם מביניהם -שנים 0שעות או  011טיפול   
שמן מנוע, פילטר שמן,  שמן גיר , פילטר דלק, מצתים, אימפלור,  בדיקת מחשב ,בדיקה כללית,  

 בדיקה בהפלגה
 

 מחיר כולל מע"מ ג מנועסו

3.0L ₪ 2,823 

3.0MPI ₪ 2,993 

5.0L ALPHA ₪ 2,861 

5.0MPI ALPHA ₪ 3,172 

5.0L BRAVO ₪ 3,903 

5.0MPI BRAVO ₪ 3,903 

5.7 MAG350 ₪ 3,903 

6.2 MAG377 ₪ 3,915 

8.1/8.2 ₪ 3,999 

   



 

 

  ₪ 051 –לתיקון חירום או לטיפול  נסיעה מיוחדת*

 00/08/02בתוקף עד  –הנו מחירון מומלץ לצרכן  המחירון -המחירים כוללים מע"מ

המחיר מחושב על פי שמן  -או חלפים העומדים בדרישות היצרן ובאישורו\חלפים מקוריים בלבד ו

 תוצרת קוויקסילבר.שמן גיר מקורי בלבד משימוש ב. ולא השמן המקורי העומד בתקן חלופי מנוע 

 בטיפול בלבד ולא כולל עבודות נוספות  המצויןהמחיר עבור 

 בדיקה במים כפופה לתנאי מזג אוויר ולזמינות טרקטור בחוף.

 .בדגמים מסוימים תתכן תוספת מחיר עקב בעיית גישה לחלקי המנוע

 

 + מע"מ ₪ 882 –*מחיר שעת עבודה 
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 בלבד -החלפת אימפלור
 טיפול מנוע 

ALPHA ₪ 884 

BRAVO ₪ 908 

 בלבד -החלפת מצתים  
 טיפול מנוע 

3.0L ₪ 529 

3.0MPI ₪ 697 

5.0L ALPHA ₪ 828 

5.0MPI ALPHA ₪ 1,155 

5.0L BRAVO ₪ 1,155 

5.0MPI BRAVO ₪ 1,155 

5.7 MAG350 ₪ 1,155 

6.2 MAG377 ₪ 1,155 

8.1/8.2 ₪ 1,155  
 


