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חברים יקרים,

חברת מאיר מציעה לחברי הסתדרות המורים וחברי אשמורת 360°

מבצע מיוחד לרכישת רכב ממבחר הרכבים שברשותה.

במסגרת המבצע תוכלו ליהנות מהנחות ומתנאים מיוחדים על כל הדגמים המשתתפים במבצע.

אתם מוזמנים לבדוק, להתייעץ ולברר רגע לפני הקנייה.

המועדון לא יהיה אחראי על תהליך הבדיקה, הרכישה והמסירה.

טיב הרכב, השירות, המתנות ואיכות הרכבים הם באחריותה של חברת מאיר.

www.itu.org.il :פרטים נוספים באתר הסתדרות המורים

פרסום זה מופץ כשירות צרכני לחברי הסתדרות המורים וחברי אשמורת 360°. אין לראות באמור בפרסום זה משום 
המלצה להתקשרות או לרכישת רכב, אביזרים ו/או שירותים נלווים.

תוכן הפרסום הוא באחריות הבלעדית של חברת מאיר, ואין להסתדרות המורים ו/או לאשמורת ו/או לחברת ישראכרט 
כל אחריות לאמור בפרסום זה. טל"ח.

אולם הונדהפתח דבר
המרכזי

בהרצליה
בואו לגלות אולם אחר
רחוב המנופים 10, הרצליה

09-9512200

מועדון אשמורת 360°
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JAZZ הונדה
רכב קומפקטי מנצח

JAZZ משלבת בתוכה כל מה שצריך לנהיגה בעיר - קומפקטית מבחוץ אך עם מרווח פנים עצום ותא 
מטען עם נפח של עד 1,314 ליטר. מצויידת בשפע מערכות הגנה לבטיחות מקסימלית והיא אף חסכונית 

ביותר. לג'אז החדשה מראה רענן, צעיר ועדכני. 
שימושית, גדולה, חסכונית ובטוחה מתמיד.

JAZZ

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

32 4 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

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

רמת האבזור הבטיחותי

10 2 3 4 5 76 8
רמת 

בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות

נמוכה

תיאור דגםקוד דגם

35/28JAZZ Trend Auto

דרגת זיהוםצריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

JAZZ Trend Auto NEDC4.23בינעירוני5.4עירוני

JAZZ Trend Auto WLTP4.32בינעירוני5.3עירוני

הספק דגם הרכב 
מירבי

מחיר מחירון
מחיר לאחר הנחההנחה)כולל מע"מ(

)כולל מע"מ(
הטבות

ואבזור מתנה

JAZZ Trend102₪ 103,900₪ 6,500₪  97,400

 קודן , חיישני רוורס 
ומרימי שמשות

+25% הנחה ברכישת 
אבזור נוסף

*המחירים אינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,525 ₪. התמונה להמחשה בלבד, טל״ח.
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

32 4 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

המדד המחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

תיאור דגםקוד דגם

007/008Civic 4D 1.6L Elegance

CIVIC 4D
All new Civic 4D

הסיוויק 4 דלתות החדשה עוצבה והונדסה מחדש. מגלמת בתוכה רוח נועזת של חדשנות ואת שאיפתנו 
למצוינות מכנית הנדסית. התוצאה היא מכונית עם מאפיינים ייחודיים ונשמה ספורטיבית, מכונית מרגשת 

ומהנה לנהיגה, מלוטשת ונוחה במיוחד. מעל הכל זוהי מכונית שנבנתה להתאים בדיוק עבורך.

הספק דגם הרכב 
מירבי

מחיר מחירון
מחיר לאחר הנחההנחה)כולל מע"מ(

)כולל מע"מ(
הטבות

ואבזור מתנה

Civic Elegance
4 דלתות

1.6 ליטר אוטו׳
125₪ 131,900₪ 8,500₪ 123,400

קודן
+25% הנחה

ברכישת אבזור נוסף

דרגת זיהום צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם
אוויר

  Civic 4D 1.6 L
Elegance WLTPדרגה 53בינעירוני8.5עירוני

  Civic 4D 1.6 L
Elegance NEDCדרגה 5.29בינעירוני9.2עירוני

**

*

רמת האבזור הבטיחותי

10 2 3 4 5 76 8
רמת 

בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות

נמוכה

EC 2016/646*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
**נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. נתוני

לפי רגולציות 2017/1347   
NEDC CORRELATED

(WLTP) EC 

*המחירים אינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,803 ₪. התמונה להמחשה בלבד, טל״ח.
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  All new Civic Turbo
הסיוויק החדשה נבנתה כשבמרכזה- הנהג. מבחוץ- אי אפשר להתעלם ממנה, מבפנים- מנוע טורבו 
עוצמתי, עם מומנט הנכנס במהירות נמוכה היא תתן לך תמיד כוח זמין. מרווח הפנים הגדול, אחיזת 
כביש חזקה והיגוי מדוייק – הכל יחד יוצרים מכונית מיוחדת במינה. צריך לנהוג בה כדי להבין באמת.

מגיעה בשתי רמות גימור- דגם הקומפורט המרווח, המאובזר והמרגש ודגם הספורט המעניק חוויית 
נהיגה עוצמתית ומלוטשת.

CIVIC 5D

תיאור דגםקוד דגם

067/048 Civic 5D 1.5 L Sport

דרגת זיהום צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם
אוויר

 Civic 5D  Sport 1.5L
**WLTPדרגה 53בינעירוני7.7עירוני

Civic 5D 1.5L Sport  
NEDC*דרגה 59בינעירוני7.9עירוני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

32 4 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

רמת האבזור הבטיחותי

10 2 3 4 5 76 8
רמת 

בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות

נמוכה

EC 646/2016*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
**נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. נתוני

לפי רגולציות 2017/1347 
NEDC CORRELATED

(WLTP) EC

הספק דגם הרכב 
מירבי

מחיר מחירון
מחיר לאחר הנחההנחה)כולל מע"מ(

)כולל מע"מ(
הטבות

ואבזור מתנה

Civic 5D Sport
136,900 8,000₪ 144,900₪ 182₪טורבו 1.5 ליטר

קודן
+25% הנחה
ברכישת 

אבזור נוסף

*המחירים אינם כוללים אגרת רישוי בסך 2,118 ₪. התמונה להמחשה בלבד, טל״ח.
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הספק דגם הרכב 
מירבי

מחיר מחירון
מחיר לאחר הנחההנחה)כולל מע"מ(

)כולל מע"מ(
הטבות

ואבזור מתנה

HR-V comfort
130,900 8,000₪ 138,900₪ 1.5131₪ ליטר אוטו’

חיישן רוורס , מרימי 
שמשות וקודן
+25% הנחה

ברכישת אבזור נוסף

דגם הפנאי - שטח שכובש את העולם
חוויית נהיגה מפנקת המשלבת ביצועים מרשימים, עיצוב מרהיב ומרחב פנימי גמיש במיוחד, 

עכשיו במתיחת פנים רעננה. 
HR-V מגיע עם מרווח פנימי גדול תוך מתן דגש נרחב על שימושיות, חדשנות ואבזור עשיר וייחודי. הדגם 
מצויד במושבי ה-MAGIC SEATS המאפשרים הגדלה גמישה של תא המטען למגוון תצורות בהתאם לצורך. 
ל-HR-V מנוע i-VTEC חדשני וחסכוני מסדרת EARTH DREAMS החדשה התורם לביצועי נהיגה מעולים, 
לצריכת דלק חסכונית במיוחד ולהפחתת זיהום האוויר. הרכב מצויד במערכת בלימה אוטומטית בנסיעה 

עירונית. ל-HR-V 5 כוכבי בטיחות במבחני הריסוק המחמירים של EURONCAP באירופה משנת 2015.

HR-V

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל- 100 ק”מ*דגם

Comfort4.72בינעירוני6.3עירוני

תיאור דגםקוד דגם

32HR-V Comfort

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

32 4 זיהום
מירבי

זיהום
מיזערי

המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
(WLTP) EC 2017/1347 נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה תקן

רמת האבזור הבטיחותי

10 2 3 4 5 76 8
רמת 

בטיחות
גבוהה

רמת 
בטיחות

נמוכה

*המחירים אינם כוללים אגרת רישוי בסך 1,803 ₪. התמונה להמחשה בלבד, טל״ח.
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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 חברי מועדון אשמורת 360°, בעלי כרטיס 
נושא 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 הנמצא במלאי יסופק תוך 14 ימי עסקים של שלטונות המכס )לא כולל ימים 
שישי ושבת(, מיום השלמת מלוא התשלומים הנדרשים. מסירת הרכב תבוצע 
במרכז המסירה של היבואן או בחלק מהסניפים הרשומים בגב העלון )לאחר קבלת 

הודעת היבואן כי הרכב מוכן למסירה(. 

היבואן מתחייב כי במידה ולא יעמוד במסירת הרכב בתוך 14 ימי עסקים של 
שלטונות המכס ממועד השלמת התשלום כאמור, יועמד לקונה )למעט נהגים 
חדשים וצעירים( רכב חלופי ללא תשלום )למעט ביטוח, דלק ושמנים(, עד למועד בו 

יימסר הרכב המוזמן לרשות הקונה.

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 7 ימי עבודה מביטול ההזמנה.

נהלים ותנאים כלליים
תנאים כלליים

בלבד להמחשה  הינן  זה  במידעון  התמונות   •  20.1-1.1 המבצע   תוקף 
4.12.18 היבואן מתאריך  מחירון  עפ"י  הינם  זה  במידעון  המחירים   • 
• המחירים כוללים מע"מ בשיעור של 17% ואינם כוללים אגרת רישוי • אין כפל 
הנחות והטבות • המימון הבנקאי במידעון זה אינו באחריות ו/או קשור למאיר חברה 
למכוניות ומשאיות בע״מ • המבצע וההטבות במידעון זה אינם תקפים לעסקאות 
טרייד-אין ו/או עסקאות מימון מטעם היבואן • המפרט הטכני, רמות הגימור 
והאבזור המחייבים עפ"י המפרטים במרכזי המכירה • צריכת הדלק בפועל עשויה 
להיות שונה מהמצוין במידעון זה היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש 
ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג 
המכירות • אחריות יצרן לדגמי הונדה מכוניות הינה ל-36 חודשים או 100,000 ק"מ 
עפ״י המוקדם מביניהם • אחריות יצרן לדגמי הונדה דו-גלגלי הינה ל-24 חודשים 

ללא הגבלת ק״מ • טל"ח.
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סניף הרצליה: המנופים 10, הרצליה, 09-9512200
סניף תל אביב: יצחק שדה 17, ת״א, 03-6255625

סוכנות רויאל: שלמה שרירא א.ת. קורן, מעלות, 04-9570320
סניף חיפה: דרך יפו 139, חיפה, 04-9110600

סוכנות ארז פרטיות: האשלג 27, מפרץ חיפה, 04-8477277
סוכנות א.א שרותי רכב: מנחם בגין 66, עפולה, 04-6402404

סוכנות גילרון: צה"ל 44, חדרה, 04-6344461
סוכנות א.כ טופקאר בע"מ: הקדר 47 א.ת ישן, נתניה, 09-8610581

סניף רעננה: התדהר 3, רעננה, 09-7628700
סניף ירושלים: פייר קניג 38 א.ת תלפיות, ירושלים, 02-6799977

סניף פתח תקווה: ז'בוטינסקי 96, פתח תקווה, 03-6338800
סניף ראשון לציון: השר חיים שפירא 6, ראשון לציון, 03-9433600

סוכנות רפי ורפי מוסכים: משה יתום 4, רחובות, 08-9362994
סניף אשדוד: האורגים 29, אשדוד, 08-6223333

סוכנות בני את דוד: המרכבה 16 א.ת הצפוני, אשקלון, 08-6754789 
סוכנות א.ל שרותי רכב: הסדנא 7, באר שבע, 08-6274333

מוקד מכירות: 2099* מהנייד
honda.co.il :אתר הונדה

רשימת מרכזי מכירות

 הלוואה למורים
ולמעבירי משכורת

 בריבית פריים מינוס 0.4%
ועד 60 חודשים!

 למורים שאינם
מעבירי משכורת

 הלוואה עד 70% מימון 
 בריבית פריים

ועד 60 חודשים!


