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עמיתי קרנות יקרים,

אנו גאים להציג בפניכם הצעה ייחודית לרכישת יונדאי דגמי 2021 פרי שיתוף 
פעולה עם יבואנית הרכב חברת כלמוביל בע"מ. בחוברת זו מוצגים מחירים 

מיוחדים לעמיתי קרנות כולל הצעת מימון.

בעת ההזמנה יש לשלם מקדמה בכרטיס מועדון "קרנות".
במבצע הנוכחי תוכלו ליהנות ממגוון רחב של דגמים כולל דגמי רכב שטח.

ביצוע ההזמנה יעשה בכל סוכנויות יונדאי בארץ, בין התאריכים
.30.9.2021-1.9.2021

לתשומת לבכם – קרנות השוטרים לא תלווה את תהליך הרכישה,
 www.kranot.org.il אנו נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות אתר

אנו מאחלים לכם נסיעה בטוחה ומהנה.

עמית יקר*,

אנו שמחים להציג בפניך את מבצע הרכב של יונדאי, מותג הרכב המוביל בישראל, פרי שיתוף 
פעולה של קרנות השוטרים והסוהרים עם קבוצת כלמוביל בע"מ יבואנית רכבי יונדאי לישראל.

במבצע הנוכחי תוכל ליהנות מהמגוון הרחב של דגמי יונדאי וביניהם:

יונדאי TUCSON - ה-SUV המוביל של יונדאי, עם עיצוב חדש, הנעה עוצמתית, מערכות בטיחות 
מתקדמות ומרחב פנים מפנק ויוקרתי.

יונדאי i10 - המיני האהובה של יונדאי עם עיצוב אורבני, מרווח פנים מפנק ומגוון מערכות 
בטיחות אקטיביות מתקדמות. 

יונדאי SANTA FE - ה-SUV העוצמתי של יונדאי עם 7 מקומות ישיבה, מערכות בטיחות 
אקטיביות וטכנולוגיה מתקדמת.

יונדאי VENUE - הג'יפון החדש של יונדאי בעיצוב מרהיב עם חזית מרשימה, אפשרות לשילובי 
צבעים )בחלק מהדגמים(, מערכות בטיחות מתקדמות ואבזור מפנק: מערכת מולטימדיה 

מתקדמת, מערכת בקרת אקלים דיגיטלית )בחלק מהדגמים( ותאורת יום מתקדמת.

יונדאי KONA - ה-SUV העוצמתי של יונדאי עם מנוע 1.6 ל' טורבו עוצמתי ו-198 כ"ס.  

נשמח לארח אותך באחד מ-25 אולמות התצוגה בפריסה ארצית ולייעץ בבחירת רכבך החדש. 

*המידעון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.

 בברכה,
 ניר גרוסמן,

מנהל חטיבת יונדאי

בברכה שנה טובה בריאה ונהיגה בטוחה 
 אבי פורמן – מנהל אגף הסחר
חברת קרנות השוטרים בע"מ

האפשרות לתשלום אחד של עד סכום של עד 30,000 ש"ח בכרטיס אשראי המשויך לקרנות השוטרים   
והסוהרים הינה לרוכש רכב במסגרת במבצע בלבד. התשלום באמצעות הכרטיס מותנה באישור הבנק של 

הלקוח וחברת האשראי מקבוצת מקס – בהתאם לסוג כרטיס האשראי שברשותו.

פרסום זה מופץ כשירות צרכני לעמיתי מועדון קרנות השוטרים. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה 
להתקשרות או לרכישת רכב, אביזרים ו/או שירותים נלווים. תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת 
כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות של כלמוביל בע"מ יבואנית יונדאי ואין לקרנות השוטרים / או 
לקבוצת מקס כל אחריות לאמור בפרסום זה. טל"ח. דיוור ישיר זה של קרנות השוטרים הינו לפי מאגר 
מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר קרנות השוטרים את בקשתו בצרוף 

שם ומשפחה, מס' ת.ז. ) 9 ספרות(, לכתובת: רח' ראול ולנברג 10 ת"א.

 

http://www.kranot.org.il
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נהלי הזמנת רכב
בעת ביצוע ההזמנה, יידרש המזמין בתשלום מקדמה בסך 2,000 ₪ לזכות היבואן. יתרת התשלום תבוצע 
תוך 7 ימים לכל המאוחר ממועד פתיחת ההזמנה או מיום הגעת המכונית לארץ וקליטתה במלאי היבואן, 
לפי המאוחר ולפי דרישת היבואן. היה ולא השלים המזמין את מלוא התשלום תוך 7 ימים ממועד קבלת 
ההודעה, רשאי היבואן לבטל את הקצאת המכונית למזמין וההזמנה תראה כאילו בוטלה על-ידי המזמין, 
ללא התראה נוספת. שירותי רישום וייעוץ יינתנו בסוכנויות הרכב המשתתפות במבצע. רשאים לרכוש 
מכוניות במסגרת המבצע עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בעלי כרטיס אשראי הנושא סמל המועדון 
)בצרוף ת.ז( או בני משפחה מקרבה ראשונה )אב, אם, אחות, אח, בני זוג נשואים, בן, בת(, וזאת אך ורק 

לצרכיהם האישיים בלבד )לא תתאפשר מכירה למטרות מסחר(.  

מועדי אספקה
רכב שיוזמן במהלך המבצע ונמצא במלאי היבואן יסופק תוך 14 ימי עסקים )לא כולל ערבי וימי חג, חוה"מ, 
שישי ושבת( ממועד תשלום מלוא התמורה עבור הרכב והמצאת מלוא המסמכים הנדרשים ליבואן, לפי 
המאוחר מבניהם. מסירת הרכב תבוצע במרכז המסירה של היבואן או בחלק מהסניפים הרשומים בגב 

המידעון )לאחר קבלת הודעת היבואן כי הרכב מוכן למסירה(

תשלום בכרטיסי אשראי

קרנות השוטרים בע"מ הגיעה להסדר עם היבואן, לפיו ניתן יהיה לבצע תשלום ע"ח קניית הרכב באמצעות 
כרטיסי האשראי של קרנות השוטרים בע"מ, וזאת עד לסכום של 30,000 ₪ כולל המקדמה )כפוף לאישור 
הבנק(. הטבה זו תאפשר אשראי ללא ריבית של עד חודש ימים וכן, לצבור כוכבים/ נקודות/ מיילים וליהנות 

ממבצעי המתנות של חברת מקס.

ביטול הזמנה
במקרה של ביטול הזמנה כתוצאה מהודעת המזמין ליבואן, או מאי תשלום מלוא מחיר הרכב במועד שנקבע 
ולפני ששולמו על הרכב מכס ורישוי, יגבו מהמזמין דמי ביטול בסך 100 ₪. יתרת הסכום העומדת לזכות 
המזמין תועבר אליו ע“י היבואן, תוך 14 ימי עבודה מביטול ההזמנה. וזאת כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן 

ותנאי ההזמנה.

הטבות
בגין הזמנת אביזרים מהתקנה מקומית )אצל היבואן( יזכה עמית קרנות השוטרים בע"מ להנחה בגובה   

25% על הזמנת האבזור.

מערכת איתור פעילה: איתוראן אקטיב CM Plus / פוינטר אקטיב CM Plus ככל שצוין במידעון שתינתן   
כהטבה, כרוכה בתשלום דמי מנוי חודשיים מול ספק השירות מעת קבלת הרכב.

מערכת המיגון פוינטר אקטיב / איתוראן אקטיב ככל שצוין במידעון זה שתינתן כהטבה, כוללת פטור   
מתשלום דמי מנוי ל-12 חודשים ראשונים, לאחר מכן על הלקוח להסדיר תשלום דמי המנוי ישירות מול 

ספק השירות.

תנאים כלליים
תוקף המבצע מ-1.9.2021 ועד ה-30.9.2021  | התמונות במידעון זה הינן להמחשה בלבד | המחירים במידעון זה הינם 
עפ"י מחירון היבואן מיום 01.09.2021 המחירים כוללים מע"מ בשיעור של 17% ואינם כוללים אגרת רישוי | אין כפל 
הנחות והטבות | המימון הבנקאי במידעון זה אינו באחריות ו/או קשור לקבוצת כלמוביל | המבצע וההטבות במידעון 
ו/או עסקאות מימון מטעם היבואן | המפרט הטכני, רמות הגימור והאבזור  זה אינם תקפים לעסקאות טרייד-אין 
המחייבים עפ"י המפרטים במרכזי המכירה | נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת 
הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות 
| אחריות יצרן לדגמי יונדאי הינה ל-36 חודשים או 100,000 ק"מ, עפ"י המוקדם מביניהם. לדגמי יונדאי איוניק וסונטה 
היברידית תינתן אחריות של 5 שנים או 100,000 ק"מ, עפ"י המוקדם מביניהם. על הסוללה תינתן אחריות של 7 שנים 

או 150,000 ק"מ, עפ"י המוקדם מביניהם. שנתיים ראשונות ללא הגבלת ק"מ | ט.ל.ח 
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בנק מסד
מבצע הלוואות מיוחדות

לרכישת רכב מדגמי   לעמיתי קרנות השוטרים והסוהרים
עד 150,000ש”ח ועד 100%מימון!

לעמיתי קרנות
שאינם מעבירי משכורת
 הלוואה עד 70% מימון 

בריבית פריים
ועד 60 חודשים!

 לעמיתי קרנות
בעלי חשבון משכורת

 בריבית פריים מינוס 0.4%
ועד 60 חודשים!

לפרטים נוספים
חייג עכשיו 2446*

או פנה לאחד מסניפי הבנק

המבצע בתוקף החל מ-01/09/21 עד 30/09/21. בתנאי ההלוואות ושיעור הריבית עשויים לחול 
שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. מתן ההלוואות 
נתון לשיקול דעתו של מנהל הסניף. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית 

פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ריבית הפריים נכון ל-25.8.21 - הינה 1.6%.

שלך ובשבילך 
קרנות הסוהרים 



  

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

67

i10
יונדאי i10 מגיעה בעיצוב חדש ועם מגוון מערכות בטיחות מתקדמות 

הכוללות בלימה אוטונומית בעת חירום, בקרת סטיה מנתיב ותיקון הגה, 
מערכת התרעה על ערנות הנהג ועוד. עם יונדאי i10 תישארו מחוברים בכל 
מקום ובכל זמן תודות למערכת מולטימדיה מקורית »8 מתקדמת עם מסך 

.2 Apple CarPlay ,Android Auto צף ואפשרות חיבור

 מערכת למעבר אוטומטי 
בין אור גבוה לנמוך

 תאורת יום
1. DRL - LED

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור     
2  .Android Auto ,Apple CarPlay

 מערכת התרעה
לערנות נהג

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

845-077 ,845-073 
845-075 ,845-074

Prime ,Prime Plus ,Supreme -  '1.2 ל’ אלק i10
Inspire6

845-078Intense -  1.2 ל’ ידני i106

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Intense  - 1.2 ל’  ידני i104.74משולב
 Inspire  - 1.2 ל’  אלק׳ i105.54משולב

Prime ,Prime Plus - '1.2 ל’  אלק i105.86משולב
Supreme -  '1.2 ל’ אלק i105.96משולב

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה 
לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה

Go Big

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

i10 Intense
2,915 ₪מרימי שמשות67,900 ₪ 69,900 1.284₪ ל' ידני 

i10 Inspire
5 AMT '4,415 ₪מרימי שמשות76,400 ₪ 79,900 ₪ 1.284 ל' אלק

i10 Prime
5 AMT '6,415 ₪מרימי שמשות78,400 ₪ 83,900 ₪ 1.284 ל' אלק

i10 Prime Plus
5 AMT '6,915 ₪מרימי שמשות79,900 ₪ 85,900 1.284₪ ל' אלק

i10 Supreme
5 AMT '3,915 ₪מרימי שמשות81,900 ₪ 84,900 1.284₪ ל' אלק

* למחירים תתווסף אגרת רישוי בסך 1,225 ₪. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

₪ 6,000

₪ 3,000

₪ 5,500

₪ 3,500

₪ 2,000

1 בדגם Supreme בלבד

2 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
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נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי 
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 8

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Intense, Prime, Prime Plus5.76משולב

Prestige5.87משולב

Supreme, Supreme Pluse5.97משולב

יונדאי i20 מגיעה עם מנוע 1.0 ליטר טורבו עוצמתי, תיבת הילוכים אוטומטית 
כפולת מצמדים )DCT( מתקדמת, עיצוב חדש ומרשים ואבזור מפנק.

שילוב מנצח של איכות חומרים עם נוחות פנים ותא מטען מרווח.

סופר מיני שמתאימה לכל שלב בחיים
i20

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת 
תיקון הגה לסיוע בשמירה 

על נתיב הנסיעה

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

.2 בחלק מהדגמים

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

845-084Intense - i201

845-082 ,845-083 ,845-081 Prime, Prime Plus, Prestige - i20 6

845-079,854-080Supreme Plus, Supreme - i207

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור 

1. Android Auto ,Apple CarPlay

 מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
2.Cruise Control

מערכת למעבר 
 אוטומטי בין

אור גבוה לנמוך.2

מערכת התרעה 
לערנות נהג

  נפח תא מטען
352 ל׳

 מערכת אקטיבית המתריעה על 
שיכחת ילד/נוסע במושב האחורי

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

 i20 Prime
5,915 ₪מרימי שמשות99,900 ₪ 104,900 ₪ 1.0100 ל׳ טורבו, אוטו׳

i20 Prime Plus
5,915 ₪מרימי שמשות101,900 ₪ 106,900 1.0100₪ ל׳ טורבו, אוטו׳

i20 Prestige
3,415 ₪מרימי שמשות102,490 ₪ 104,990 1.0100₪ ל׳ טורבו, אוטו׳

 i20 Supreme
3,415 ₪מרימי שמשות107,490 ₪ 109,990 100₪ל׳ טורבו, אוטו׳ 1.0

i20 Supreme Plus
3,415 ₪מרימי שמשות111,400 ₪ 113,900 1.0100₪ ל׳ טורבו, אוטו׳

 * המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,520 ₪. 
    התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

₪ 2,500

₪ 2,500

₪ 2,500

₪ 5,000

₪ 5,000
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ACCENT
 עם מנועי 1.4 ו-1.6 ל׳ עוצמתיים, מרווח פנים מפנק, תא מטען 480 ל׳
 ,1 Apple CarPlay , Android Auto ומערכת מולטימדיה עם חיבור

יונדאי אקסנט היא הבחירה המתאימה למשפחה. 

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

502-013 ,502-012Inspire - ’1.4 ל’, 1.6 ל Accent0
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת 
הרכב וממאפייני הנהיגה.

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור 

1. Android Auto ,Apple CarPlay
מצלמה אחורית

6 כריות אווירמנוע 1.4 ו-1.6 ל' עוצמתי

תא כפפות מקוררתא מטען מרווח 480 ל׳

  Mobileye מערכת המסייעת
למניעת תאונות דרכים

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Inspire - ’1.4 ל Accent6.311משולב

Inspire - ’1.6 ל Accent6.914משולב

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
עמיתי
קרנות

Accent Inspire  
107,900 118,900₪ ₪ 1.4100 ל׳, אוטו׳

מרימי שמשות 
+ חיישני נסיעה 

לאחור
₪ 12,734

Accent Inspire  
109,900 120,900₪ ₪ 1.6123 ל׳, אוטו׳

מרימי שמשות 
+ חיישני נסיעה 

לאחור
₪ 12,734

* המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,520 ₪. הדגם המוצע מגיע עם צלחות קישוט במקום חישוקי 
   סגסוגת. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

₪ 11,000

₪ 11,000
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-255 ,481-256 
481-257, 481-273

 ,Premium 2x4 ,Intense 2x4 ,Inspire 2x4 - Venue
Supreme 2x46

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

2x4 - '1.6 ל Venue6.69משולב

מערכת אקטיבית הכוללת 
תיקון הגה לסיוע בשמירה 

על נתיב הנסיעה

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי 
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

ג׳יפון אורבני במראה צעיר, בולט ומלא בסטייל שגורר 
אחריו מבטים בכל נסיעה וכולל שבכה מעוצבת עם 

עיטורי כרום וגוון שונה בגג הרכב 2.

VENUE

 מערכת בקרת שיוט
2        Cruise Control 

 מערכת התרעה
לערנות נהג

 מערכת בקרת 
אקלים דיגיטלית 2   

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור 

1 Android Auto ,Apple CarPlay

חלונות כהים 
Privacy Glass

 גוון שחור בגג הרכב
)בדגם Supreme בלבד(

מערכת למעבר 
אוטומטי בין אור 

גבוה לנמוך

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

2 בחלק מהדגמים

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

VENUE Inspire
3,915 ₪ מרימי שמשות106,900 109,900₪ ₪ 123 1.6 ל’ בנזין, אוט’

VENUE Intense
8,915 ₪ מרימי שמשות111,800 119,800₪ ₪ 123 1.6 ל’ בנזין, אוט’

VENUE Premium
 מרימי שמשות +115,900 119,900₪ 123₪ 1.6 ל’ בנזין, אוט’

5,383 ₪ קיפול מראות

VENUE Supreme
 מרימי שמשות +119,900 123,900₪ ₪ 123 1.6 ל’ בנזין, אוט’

5,383 ₪ קיפול מראות

  .Supreme ובסך 1,801 ₪ לדגם Inspire ,Intense, Premium המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,520 ₪ לדגמי  *
  התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

₪ 4,000

₪ 4,000

₪ 8,000

₪ 3,000
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  כיוונון חשמלי למושב הנהג
)בדגם Supreme בלבד(

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור  

1. Android Auto ,Apple CarPlay

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-246 ,481-247Premium, Supreme - IONIQ Hybrid7

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Premium, Supreme - IONIQ Hybrid4.62משולב

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
 2 או 100,000 ק«מ, עפ"י המוקדם מביניהם
3 או 150,000 ק«מ, עפ"י המוקדם מביניהם

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת
תיקון הגה לסיוע בשמירה

על נתיב הנסיעה

מערכת בקרת 
שיוט אדפטיבית 

 בלם יד חשמלי +
AUTO HOLD

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי 
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

עושה שימוש במנוע הזרקת דלק ישירה בשילוב עם מנוע חשמלי 
כדי לספק ביצועים מעולים, עם עיצוב אווירודינמי מוקפד, תיבת 

6 הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים )DCT( ומערכות בטיחות 
מתקדמות ומקוריות.

 משפחתית חכמה ששומרת
על המשפחה שלכם

Hybrid

7 שנות אחריות
על הסוללה 3 7 5 שנות אחריות

על הרכב 2 5

7 כריות אוויר
בקרת אקלים 

מפוצלת עם יציאה 
למושב האחורי

כניסה והתנעה 
ללא מפתח

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

IONIQ Hybrid 
Premium, אוטו'

141 ₪ 143,900₪ 133,900
מערכת מיגון פוינטר 

אקטיב + חיישני 
 נסיעה לאחור

+ מרימי שמשות
₪ 12,893 

IONIQ Hybrid  
Supreme, אוטו'

141 ₪ 143,990₪ 136,990
מערכת מיגון 

פוינטר אקטיב + 
מרימי שמשות

 ₪ 9,074 

* המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,801 ₪. התמונות להמחשה בלבד. טל״ח.

₪ 7,000

₪ 10,000
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EPA 40 CFR. PART 86 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-266 ,481-267 Prestige, Limited - Sonata Hybrid7

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

 Prestige, Limited - Sonata Hybrid5.03משולב

SONATA Hybrid

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור  

1  Android Auto ,Apple CarPlay

 טעינה אלחוטית 
)qi לנייד )בתקן

מערכת אקטיבית הכוללת 
תיקון הגה לסיוע בשמירה 

על נתיב הנסיעה

מערכת אקטיבית 
למניעת תאונה בעת 

נסיעה לאחור ולהתרעה 
על רכבים חוצים מאחור

צילום חי של »שטח מת« על 
גבי לוח השעונים הדיגיטלי 
בעת הפעלת איתות לצורך 

מעבר נתיב בבטחה

מערכת למניעת 
שכחת ילד/נוסע 
במושב האחורי

מגיע לכם להתקדם לסונטה היברידית
רכב המנהלים של יונדאי המציע שילוב בין יוקרה וחדשנות - גם 

בעיצוב וגם באבזור המתקדם. הסונטה מגיעה בעיצוב מרשים על גבי 
פלטפורמה חדישה ומציעה שלל מערכות בטיחות מתקדמות ומקוריות 

לצד אבזור עשיר ומפנק ומערכת הנעה היברידית מתקדמת.

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

2 או 100,000 ק«מ, עפ«י המוקדם מביניהם

3 או 150,000 ק«מ, עפ«י המוקדם מביניהם

 גג פנורמי
נפתח 

חימום מושבים 
קדמיים + הגה 

עור מחומם

 HUD - Head up display
תצוגה של לוח המכוונים על 

גבי השמשה הקדמית

 9 כריות 
אוויר

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

7 שנות אחריות
על הסוללה 3 7 5 שנות אחריות

על הרכב 2 5

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

SONATA Hybrid 
Prestige192₪ 198,900 ₪ 191,400

מערכת איתור 
פוינטר / איתוראן 
 CM Plus אקטיב
+ מרימי שמשות 

+ סוגר גג 

₪ 13,059

SONATA Hybrid 
Limited192 ₪ 218,900 ₪ 211,400

מערכת איתור 
פוינטר / איתוראן 
 CM Plus אקטיב
+ מרימי שמשות 

+ סוגר גג 

₪ 13,059

* המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 2,407 ₪. התמונות להמחשה בלבד. טל״ח.

₪ 7,500

₪ 7,500

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי 
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



KONA
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יונדאי קונה מגיעה בעיצוב חדש ואורבני,
מנוע 1.6 ל’ טורבו בנזין, 198 כ”ס ומערכת הנעה מתקדמת 2x4 לחוויית 

נהיגה יוצאת דופן. בנוסף, מערכות בטיחות מתקדמות אקטיביות 
הכוללות בלימה אוטונומית במצבי חירום ואבזור עשיר.

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-286, 481-294, 481-295 - Kona6

481-285, 481-287 - Kona7

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Premium 2x4 - '1.6 ל Kona6.68משולב

 Supreme 2x4 ,Prestige 2x4 - '1.6 ל Kona
Prime 2x4 , Prime Plus 2x4,6.78משולב

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות      2 בחלק מהדגמים

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

EC 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KONA

מערכת RCCA - התרעה על
רכב חוצה מאחור 2

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת 
תיקון הגה לסיוע בשמירה 

על נתיב הנסיעה

התרעה על רכב 
ב«שטח מת« 2 

חיישני חניה 
אחוריים מקוריים

בורר מצבי נהיגה 
Drive Mode

מערכת בקרת 
אקלים דיגיטלית

SVC - לוח 
שעונים דיגיטלי 

מלא »10.25 2

Supreme 2x4, Prestige 2x4

Premium 2x4, Prime 2x4, Prime Plus 2x4

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק 
בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור  

1  Android Auto ,Apple CarPlay

טעינה אלחוטית 
2 )qi לנייד )בתקן

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

Kona Premium
125,900 ₪ 127,900 ₪ 1.6198 ל׳ טורבו, אוטו׳

מערכת מיגון 
איתוראן אקטיב 
+ מרימי שמשות

 ₪ 4,073 

 Kona Prestige
132,900 ₪ 134,900 ₪ 1.6198 ל׳ טורבו, אוטו׳

מערכת מיגון 
איתוראן אקטיב 
+ מרימי שמשות

 ₪ 4,073 

 Kona Prime
130,300 ₪ 134,800 1.6198₪ ל׳ טורבו, אוטו׳

מערכת מיגון 
איתוראן אקטיב 
+ מרימי שמשות

₪ 6,573 

 Kona Prime Plus
132,400 ₪ 136,900 1.6198₪ ל׳ טורבו, אוטו׳

מערכת מיגון 
איתוראן אקטיב 
+ מרימי שמשות

₪ 6,573 

 Kona Supreme
136,900 ₪ 138,900 ₪ 1.6198 ל׳ טורבו, אוטו׳

מערכת מיגון 
איתוראן אקטיב 
+ מרימי שמשות

 ₪ 4,073 

*  למחירים תתווסף אגרת רישוי בסך 1,801 ₪. התמונות להמחשה בלבד. טל״ח.

₪ 4,500

₪ 4,500

₪ 2,000

₪ 2,000

₪ 2,000
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-099 ,253-097 ,253-100Premium, Prestige, Panoramic - TUSCON7

253-096 ,253-098Luxury, Elite - TUSCON8

1 בחלק מהדגמים.

2021

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ה-SUV האהוב של יונדאי עם עיצוב חדשני ונועז.
מנוע 2.0 ל׳ או 1.6 ל׳ טורבו עוצמתי, טכנולוגיה חדשנית ושלל

מערכות בטיחות מתקדמות משתלבים יחד לחוויית נהיגה
יוצאת דופן. תתכוננו להתאהב ביונדאי טוסון.

TUSCON

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Prestige, Panoramic - TUSCON6.911משולב
Luxury - TUSCON7.112משולב

Elite - TUSCON7.212משולב
Premium - TUSCON8.214משולב

 בלם יד חשמלי +
AUTO HOLD

מפתח חכם-
התנעה 
בכפתור

SVC- לוח 
שעונים דיגיטלי 
״10.25 עם תצוגה 

משתנה 1

מערכת בקרת אקלים 
מפוצלת 3 איזורים

גג פנורמי 
נפתח 1

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק 
בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי 
חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל, כלי 
רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת 1

מגביל מהירות חכם כולל 
זיהוי תמרורי מהירות

מערכת אקטיבית המתריעה על 
שכחת ילד/נוסע במושב האחורי

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי 
קרנות

 Tucson Premium 
2X4156 ₪ 159,900₪ 155,900, 2.0 ל', אוטו'

מערכת איתור פוינטר 
 + CM Plus אקטיב

מצלמת דרך
 ₪ 8,890 

Tucson Panoramic
2X4180₪ 176,900₪ 170,900, 1.6 ל' טורבו, אוטו'

מערכת איתור פוינטר 
 + CM Plus אקטיב

מצלמת דרך
 ₪ 10,890 

Tucson Prestige
2X4180 ₪ 169,900₪ 165,900, 1.6 ל' טורבו, אוטו'

מערכת איתור פוינטר 
 + CM Plus אקטיב

מצלמת דרך
 ₪ 8,890 

Tucson Luxury
2X4180 ₪ 181,900₪ 177,900, 1.6 ל' טורבו, אוטו'

מערכת איתור פוינטר 
 + CM Plus אקטיב

מצלמת דרך
 ₪ 8,890 

Tucson Elite
2X4180 ₪ 191,900₪ 187,900, 1.6 ל' טורבו, אוטו'

מערכת איתור פוינטר 
 + CM Plus אקטיב

מצלמת דרך
 ₪ 8,890 

* המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך ₪2,121 לרמת גימור Premium ו-₪2,407 לשאר רמות הגימור.
   התמונות להמחשה בלבד. טל«ח.

₪ 4,000

₪ 4,000

₪ 4,000

₪ 6,000

₪ 4,000
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נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק 
בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Supreme 2X4 דיזל 2.2 ל' ׳ - Santa Fe6.314משולב

Elite 4X4 דיזל 2.2 ל' ׳ - Santa Fe6.415משולב

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-275, 481-274Santa Fe - Supreme 2x4, Elite 4x48 

חימום מושבים קדמיים
SANTA FE

ה-SUV היוקרתי של יונדאי עם 7 מקומות ישיבה. שילוב בין 
טכנולוגיות עתידיות והנדסת אנוש מתקדמת, בעיצוב חדש 

ומוקפד עד הפרט האחרון. יופי, עוצמה, איכות ובטיחות 
 מתחברים לחוויית נהיגה סוחפת ובלתי נשכחת. 

עם יונדאי סנטה-פה תוכלו להתנייד בקלות, בנוחות ובסטייל. 
יונדאי סנטה-פה החדשה נראית נהדר בכל דרך.

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

 מערכת אקטיבית המתריעה על 
שיכחת ילד/נוסע במושב האחורי

מערכת הנעה מתקדמת 
2 H-TRAC 4X4

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת
תיקון הגה לסיוע בשמירה

על נתיב הנסיעה

מערכת בקרת 
שיוט אדפטיבית 

 מערכת מולטימדיה מקורית »8 מתקדמת 
 Android Auto עם אפשרות חיבור

1. ,Apple CarPlay
BVM הצגת צילום של שטח מת 

בעת מעבר נתיב 2

גג שמש פנורמי

1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות   2 בחלק מהדגמים

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי 
קרנות

Santa Fe Supreme דיזל
7 מושבים 2x4, 2.2 ל',  

אוטו'
202 ₪ 269,900₪ 259,900

מערכת איתור 
 פוינטר /

 איתוראן אקטיב
 + CM Plus 

סוגר גג

 ₪ 14,446 

Santa Fe Elite דיזל 
7 מושבים 4x4, 2.2 ל', 

אוטו'
202 ₪ 299,900₪ 289,900

מערכת איתור 
 פוינטר /

 איתוראן אקטיב
 + CM Plus 

סוגר גג

 ₪ 14,446 

* המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך ₪3,355 לדגם סנטה פה דיזל Supreme ו-4,719 ש«ח לדגם סנטה פה 
     דיזל Elite. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

₪ 10,000

₪ 10,000
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1 באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-276, 481-277, 481-278Limited ,Luxury ,Premium - Palisade7 

דרגות זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

4X2 Premium ’בנזין 3.8 ל -Palisade10.515משולב

4X4 Luxury ’בנזין 3.8 ל -Palisade 11.115משולב

4X4 Limited ’בנזין 3.8 ל -Palisade 11.115משולב

 - SUV-יונדאי גאה להציג את הדגם החדש במשפחת ה
יונדאי פליסייד. לראשונה עם 8 או 7 מקומות ישיבה של 

מחלקה ראשונה, עיצוב נועז, אביזרי בטיחות חדשניים 
ואבזור מדויק ברמה הגבוהה ביותר. יונדאי פליסייד 

נועד עבור אלה המחפשים הפוגה מהשגרה.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי 
הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

PALISADE

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

EC 2007/715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

בלימה אוטונומית של 
הרכב במצבי חירום

מערכת אקטיבית הכוללת
תיקון הגה לסיוע בשמירה

על נתיב הנסיעה

מערכת בקרת 
שיוט אדפטיבית 

מערכת מולטימדיה מקורית »8 
מתקדמת עם אפשרות חיבור 

1 Android Auto ,Apple CarPlay

 מערכת אקטיבית המתריעה על 
שיכחת ילד/נוסע במושב האחורי

חימום מושבים קדמיים 
ומושבי שורה שנייה 

גג שמש

 מערכת התרעה
לערנות נהג

בקרת אקלים + מיזוג 
אוויר בשורה השניה 

והשלישית

דגם
הספק 
מרבי 
)כ"ס(

מחיר 
מחירון 
)כולל 
מע"מ(

 הנחה 
לעמיתי 
קרנות

מחיר לאחר 
 הנחה* 
)כולל 
מע"מ(

הטבות ואבזור 
מתנה

סך ההטבה 
לעמיתי
קרנות

 Palisade Premium 
   ,2x4 8 מושבים 

3.8 ל', אוטו'
291 ₪ 319,900₪ 307,400

מערכת איתור 
 פוינטר /

 איתוראן אקטיב
 CM Plus + מרימי 
שמשות + סוגר גג

 ₪ 18,059 

Palisade Luxury
  ,4x4 8 מושבים 

3.8 ל', אוטו'
291 ₪ 334,900₪ 322,400

מערכת איתור 
 פוינטר /

 איתוראן אקטיב
 CM Plus + מרימי 
שמשות + סוגר גג

 ₪ 18,059 

Palisade Limited
,4x4 7 מושבים 
3.8 ל', אוטו'

291 ₪ 349,900₪ 337,400

מערכת איתור 
 פוינטר /

 איתוראן אקטיב
 CM Plus + מרימי 
שמשות + סוגר גג

 ₪ 18,059 

*   המחירים כוללים מע«מ ואינם כוללים אגרת רישוי בסך 4,719 ₪. התמונות להמחשה בלבד. טל"״ח.

₪ 12,500

₪ 12,500

₪ 12,500



סף
ויו

ד 
דו

טלפוןכתובתשם הסוכנותעיר

03-5655444יגאל אלון 94כלמוביל - אולם תצוגה מרכזיתל אביב

04-6817444א.ת. צפוני 1063, קרית שמונהשרוני מוטורסקרית שמונה

04-8742080רבי חיים שפר איזור התעשיה טבריהיונדאי מיצ'גןטבריה

04-6093026קידרון 1, עפולהאס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע"מעפולה

04-9955000עין המפרץגפי מוטורס בע"מעכו

 נוף הגליל 
5431*העבודה 12, א.ת. נוף הגלילבלו מוטורס בע"מ)נצרת עילית(

04-8467000ההסתדרות 49, צ'ק פוסט חיפהכלמוביל צ'ק פוסטחיפה

04-6107888דרך יפו 157, חיפהכלמוביל בית אמותחיפה

04-6336666קומבה 10, א.ת. דרומי חדרהנירון מוטרוס בע"מחדרה

09-8821676פינקס 25, א.ת. הישן נתניהיונדאי שיא נתניהנתניה

09-7484468 התדהר 16, א.ת. רעננההילוך שישי רעננהרעננה

09-7766300מדינת היהודים 91, א.ת.אוטורן הרצליה בע"מהרצליה

03-6307900גיסין 72, פתח תקווהכלמוביל פתח תקווהכלמוביל פ"ת

3005*הסיבים 1כלמוביל טרייד אין פתח תקווהפתח תקווה

03-5360805אלטלף 7, א.ת יהודדורי סוכנויות רכב בע"מיהוד ובקעת אונו

9241*ששת הימים 22 בני ברק )מול קניון איילון(י.שקד יונדאי רמת גן-בני ברקבני ברק - רמת גן

03-9677766 דרך המכבים 48, א.ת. ישןהילוך שישי ראשל"צראשל"צ

03-9677786 אצ"ל 51, ראשון לציוןהילוך שישי ראשל"צ מערבראשל"צ מערב

03-5599020הפלד 10, א.ת. חולוןיונדאי חולון מוטורסחולון

08-9461552 המפוח 12יונדאי אלימלךרחובות

08-6588588המכונאי 17, מודיעיןאוטוויק מודיעיןמודיעין

02-6400700רח' כנפי נשרים 13, גבעת שאולכלמוביל ירושליםירושלים

02-6402020האומן 19, א.ת. תלפיותיונדאי ירושלים אוטוויקירושלים

08-8638630רח' הבושם 10, א.ת. אשדודשרותי מוסך יוסי כהן בע"מאשדוד יוסי כהן

08-6750304הפנינים 5, א.ת. צפונירפי עמירה-יונדאי אשקלוןאשקלון

08-6248100אברהם בן עמי 6מוסכי השרות יונדאי בע"מבאר שבע

08-6335093א.ת. אילתדורית יונדאי אילת בע"מאילת

03-9154313על בסיס זמינות נציג פנוינציג מכירות שטח

רשימת מרכזי מכירה יונדאי

hyundaimotors.co.il יונדאי מבית כלמוביל


