לתשומת לבכם  -מאחר וייתכנו שינויים בכל עת ,מומלץ לצור קשר עם הסוכנות לפני הגעה
שם הסוכנות

כתובת

שעות פעילות

האם ניתנים
כל שירותי
הסוכנות

א.ב.עפולה בע"מ
א.ד.מ .בע"מ
א.ס .נצרת בע"מ
אוטופיה
אחים קצב
אמין מוטורס
אס גל בע"מ
אס.או.אס חדרה

רחוב קהילת ציון  23עפולה  ,מיקוד 1829607
קרית שמונה ,א.ת דרומי
רחוב המוסכים נצרת מיקוד 16000
המכונאי  ,5מרכז עינב ,מודיעין
הבנאי  24א .ת חולון
דרך בר יהודה  161נשר
רחוב צה״ל א.ת הצפוני אשקלון
רחוב קומבה  , 12ת.ד  372א.ת חדרה 3810301

א'  -ה'  7:30-16:00ו' 7:30-13:00
א'  -ה' 16:00 - 8:00
ב'  -ו'  16:30 - 08:30ש' 8:30-14:30
א'  -ה'  18:00 - 7:30ו'  13:00 - 7:30ערב חג 12:30 -7:30
א',ב',ד',ה'  16:30 - 7:30ג'  14:00- 7:30ו' 13:00 - 7:30
א'  -ה'  8:00-16:00יום ו' 8:00-13:00
א'  -ה'  8:00-16:00יום ו' 8:00-13:00

כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן
כן

בכור כהן מוטורס
דנאל מוטורס
דני גלס
הבנים אילת
הילוך שישי יפו
הילוך שישי ת"א  -סניף מיטב

ההגנה  ,18אור יהודה
רח' דרך המוביל  ,9כפר סבא מיקוד 4442411
יהודה הלוי  18טבריה 1424642
הדייג  ,3אזור תעשיה ,אילת ת.ד 2190
דרך בן צבי  5תל אביב יפו
מיטב  7תל אביב

חי מוטורס
טויוטה זמיר בע"מ
י.מ .האתגר
יחזקאל ובניו

החרש  ,14נס ציונה
כנפי נשרים  ,62ירושלים ,מיקוד 9546454
רחוב הנפח  1באר שבע מיקוד 8489024
מעשה חושב  13תלפיות ירושלים

א'-ה'  14:00 -7:30ו' וערבי חג 12:00 -7:30
א'  -ה' 7:30-16:30
ו'  8:00-13:00א'  -ה' 8:00-16:30
א'  -ה'  17:00 - 7:00ו' 12:00 - 7:00
ג'  07:00-15:00ו'  07:00-12:00א',ב',ד',ה' 07:00-16:00
א'  -ה'  7:30-16:00ו' עובדים לסירוגין ,יש ליצור קשר עם הסוכנות
לפני הגעה
א',ב',ד',ה'  16:00 - 7:30ג' 15:00- 7:30
א',ב',ד',ה'  16:30 - 7:30ג'  14:00- 7:30ו' 13:00 - 7:30
א',ב',ד',ה'  16:30 - 7:30ג'  14:00- 7:30ו' 13:00 - 7:30

כן
כן
כן
כן
כן
כן

ירוחם עזרא
מ.ת.מ מוטורס

דרך חברון  5באר שבע ת"ד .145
רח' נחום חת  16חיפה

ניאו מוטורס רעננה
סגול כרמיאל
פרטוש
פריים מוטורס בע"מ חיפה
פרס רכב השפלה
רייכמן
רכב נתניה
רכב ראשון
רלקס
שפילמן
תהילה

התדהר  ,11רעננה
רחוב צור  4א.ת כרמיאל ת.ד  8367מיקוד 211000
רחוב בלטימור  6אזור תעשייה עכו דרום
בעלי מלאכה  6חיפה
רחוב התקווה  6רמלה ,מיקוד 7212001
ברוך הירש  10בני ברק
דוד פנקס  28נתניה
נדב בסקינד  6א.ת.חדש ראשל"צ
שד' בני ברית ,צומת נמל אשדוד ת.ד 304
רחוב רבניצקי  ,7ת.ד 4633 .פתח תקווה מיקוד 4914601
רחוב הקציר  657נתיבות ת .ד 66

א'  -ה' ( 7:00-17:00מח' מכונאות/פחחות-עד )16:00

א' -ו' 08:00-14:00
א',ב',ד',ה'  16:30 - 7:30ג'  14:30- 7:30ו' 13:00 - 7:30
א' -ה'  06:30-19:00ו' עובדים לסירוגין ,יש ליצור קשר עם הסוכנות
לפני הגעה
א' -ה'  7:30-16:30ו' 13:00- 7:30
ימים א'-ה'  08:00-16:30יום ו' 08:00-13:00
א' -ה'  7:30-15:30ו' 7:30-12:00
א',ב',ד',ה'  7:30-16:30ג'  7:30-14:00ו' 7:30-13:00
א'  -ה'  7:30-16:30ו' 7:30-12:30
עובדים לסירוגין .יש לצור קשר עם הסוכנות לפני הגעה
א'-ו' 7:30-16:00
סגורים
א-ה  16:00 - 8:00ו' 12:30 - 8:00
א-ה  7:00-18:00ו' 7:00-12:30
א-ה  17:00 - 8:00ו' 12:00 - 8:00

כן
כן
כן
לא

הערות

מכירות סגורים ,לרגל שיפוצים

כל המחלקות בצוותים
מצומצמים
ו' סגורים

טסטים בתיאום מראש
ו' סגורים

שירות לרכבים בשירות מדינה
ותיקון חירום בלבד

כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
כן
כן
כן

ללא טסטים מכון רישוי סגור

טלפון לבירורים

04-6068660
04-6902233/2
04-6568102
08-9711111
03-5508621
072-2770000
08-6777111
04-6333334

וואטסאפ

052-8302174
054-9532030
050-6953788
050-7399766
050-4277008

לינק לאתר האינטרנט

https://www.abtoyota.co.il/
https://www.toyota-adm.co.il/
https://www.toyota-as.co.il/
https://www.autopia.co.il/
https://www.toyota-h.co.il/
https://www.toyota-amin.co.il/
https://www.toyota-a.co.il/
https://www.toyota-sos.co.il/

03-6344040
073-2535353
04-6711300
08-6333733
03-6820066
072-2214455

050-2188898
054-4242242
053-5378771
054-6780382
053-7530046

https://www.toyota-bechor.co.il/
https://www.toyota-danel.co.il/
https://www.daniglass.co.il/
https://toyota-habanim.co.il/
https://www.h-6-toyota.co.il/
https://www.h-6-toyota.co.il/

08-9409898
02-6580900
08-6278202
02-6733591

054-2279152
055-5506776
053-7266165
054-797-3239

https://www.toyota-nz.co.il/
https://www.toyota-zamir.co.il/
https://www.toyota-haetgar.co.il/
https://www.toyotayas.co.il/

9142*/08-6202000
04-8550550

053-7764471
053-7310827

https://toyota-y.co.il/
https://www.toyota-mtm.co.il/

09-747-8900
076-5312223
04-9018200
04-881-3500
073-2707070
03-7333555
09-8600600
03-9512555
08-8522471
074-7150000
08-9933616

052-8801381
050-2003308
054-4635687
054-2818847
050-2189189
052-4245421
050-5545050
050-5510999
054-9767635

https://www.neomotors.co.
https://toyota-sk.co.il/

054-5774043

https://www.toyota-partush.co.il
https://www.primemotors-haifa.co.il/

https://www.toyota-press.co.il/
https://www.toyota-r.co.il/
https://toyota-nat.co.il/
https://www.toyota-rishon.co.il/
https://www.toyota-ralex.co.il/
https://www.toyota-s.co.il/
https://www.toyota-tehila.co.il/

