רשימת מרכזי שירות מורשים
ויבואני צמיגים

דלק מוטורס בע"מ
חטיבת שירות וחלפים
ת.ד200 .
מושב ניר צבי 7290500
טל08-9139995 :
פקס08-9139865 :

לקוח נכבד,
הננו מברכים אותך עם קבלת מכוניתך החדשה .מכונית מאזדה הינה רכוש יקר ערך המחייב תחזוקה נאותה .על מנת להבטיח את ביצועיה הטובים של
מכוניתך ואת תקפותה של אחריות היצרן ,נא עיין בחוברת האחריות ובספר הנהג שקבלת ופעל בהתאם להנחיות התפעול והטיפולים שעליך לבצע
במכונית .כאשר נדרש טיפול במכוניתך ,מומלץ לפנות לאחד ממרכזי השירות המורשים מתוך הרשימה המופיעה להלן ,הצג את חוברת האחריות וציין את
סוג הטיפול הנדרש .מרכז שירות מורשה מטעמנו מכיר היטב את מכוניתך ,ברשותו הציוד והכלים הנדרשים למתן שירות מקצועי ואמין ,לרשותו אספקת
חלפים מקוריים של מאזדה והינו בעל מחויבות אישית להבטיח את שביעות רצונך המתמשכת .עם סיום הטיפול ,על מרכז השירות המורשה לבצע רישום
ולחתום בחוברת האחריות ,כאישור עבורך על ביצוע הטיפול כנדרש .האחריות לצמיגי המכונית ניתנת על ידי יצרני הצמיגים .אם נדרש טיפול הקשור
בצמיגים ,פנה ישירות ליבואן הצמיגים המותקנים במכוניתך ,בהתאם לרשימה המצורפת .אנו מקווים שתרווה נחת מהמאזדה שלך וכי היא תעניק לך
הנאה מלאה לאורך קילומטרים רבים במהלך השנים הבאות.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
דלק מוטורס
												

מוקד שירות לקוחות08-9139995 :
ישוב

שם מרכז שירות

כתובת

טלפון

ניר צבי

מוסך מרכזי דלק מוטורס

א .התעשיה ,מושב ניר צבי

08-9139111

אור־יהודה

שי לי

רח' היוזמים 12

03-5333082

אילת

הכוכב-שווקה

א .התעשיה

08-6378937

אשדוד

כפיר

רח' העבודה  ,10א .התעשיה הקלה

08-8533790

אשקלון

סרוסי

רח' המסלול  ,6א .תעשיה צפוני

08-6751118

אשקלון

יד-מרדכי

קיבוץ יד־מרדכי

08-6720513

באר-שבע

אחים טויזר

דרך חברון 66

08-6276527

באר-שבע

ש.ר.ד .ב"ש

רח' עמל 2

08-6900417

באר-שבע

קרית הרכב אסולין

רח' נפחא 406

08-6234111

בני-ברק

משה דיין

רח' ברוך הירש 20

03-5701614

הרצליה

חוף-הים

רח' החושלים  ,9א .התעשיה

09-9555776

הרצליה

סאן מוטורס

רח' גלגלי הפלדה  ,23א .התעשיה

09-9549748

חדרה

קפלן

א .התעשיה הדרומי

04-6331319

חדרה

האחים תורג'י

רח' הזגג  ,24א .התעשיה הדרומי

04-6342451

חולון

אקספרס מוטורס (ממסי)

רח' הפלד  ,9א .התעשיה

03-6544111

חולון

שילובים מוטורס

המרכבה  ,36א .התעשיה

03-5590806

חיפה

נעמה

רח' יפו 128

04-8553392

חיפה

תל־חנן

רח' התעשיה  ,15א .התעשיה נשר

04-8200286

חיפה

אחים נג'אר

מפרץ חיפה ,שד' ההסתדרות 31

04-8415636

חצור הגלילית

לב הגליל

אזור התעשיה ,ביתן 50

04-6931440

טירת הכרמל

רז ודודי

רח' קרן היסוד 20

04-8577714/5

טבריה

רמטל

א .התעשיה

04-6792532

יהוד

פוזנר

רח' אלטלף  ,9א .התעשיה

03-6322822

יפו

ב.ד .הצוות

דרך בן־צבי 17

03-6812603

מרכזי שירות מורשים למתן שרות למכוניות מאזדה
ישוב

שם מרכז שירות

כתובת

טלפון

ירושלים

אדיב

רח' הרקמה  ,7א .התעשיה רוממה

02-5384366

ירושלים

הבירה

רח' צרת  ,7א .התעשיה תלפיות

02-6783770

ירושלים

מרכז שירות אזורי ירושלים

הפרסה  ,16א .התעשיה תלפיות

02-5950005

ירושלים

תאוצה

רח' האומן  ,15א .התעשיה תלפיות

02-6799951

כפר-סבא

עד

רח' הסדנא  ,4א .התעשיה המזרחי ב'

09-7654935

כרמיאל

גיל-רם

רח' שחם  ,40א .התעשיה

04-9583387

כרמיאל

גשר

רח' האופן  ,6א .התעשיה

04-9886640

מודיעין

גולד מוטורס מודיעין

אזה"ת שילת ,בניין מס' 27

08-6689700

מנשייה  -זבדה

שביט את עבד אלחלים

א .התעשיה מנשייה-זבדה

04-6514414

נצרת

השלושה

רח' פאולוס השישי

04-6552231

נתניה

דורון מוטורס

רח' פנקס  ,36א .התעשיה

09-8626666

נתניה

העוגן

רח' הקדר  ,41א .התעשיה

09-8624594

עכו

ארגמן

רח' הגדוד 22

04-9919195

עכו

סדן

צומת נעמן ,א .התעשיה הדרומי

04-9912261

עפולה

רעים

רח' חנקין  ,17א .התעשיה

04-6593889

פתח-תקווה

אדנים

רח' נחשון  ,31א .התעשיה סגולה

03-9308448

פתח-תקווה

פרי מוטורס

רח' המפעלים  ,5קרית אריה

03-9233690

ק .ביאליק

מרוץ

רח' יוסף לוי ( 27דרך עכו) ,א .התעשיה

04-8761291/2

ק .גת

אגרוגת

שדרות פולק  ,47א .התעשיה

08-6811601

ק .שמונה

חרמון

א .התעשיה הדרומי

04-6949778

ראש העין

חוצה ישראל

רח' היצירה  ,10ראש-העין

03-9027902

ראשל"צ

חן אריק

רח' שמוטקין  ,16א .התעשיה הישן

03-9640940

ראשל"צ

תכלת

רח' האצ"ל  ,10א .התעשיה החדש

03-6238000

רחובות

אביב

רח' היצירה  ,23א .התעשיה

08-9461033

רמלה

איציק ודיצר

רח' הסיקסק 1

08-9142100

רמלה

פ .שלום

רח' פרופסור קלאוזנר 15

08-9241060

רעננה

עד רעננה

רח' השיזף  ,5אזה"ת

09-7433992

תל אביב

מעוז

רח' טברסקי 13

03-5617663

תל אביב

עמל

רח' ישראל בק 26

03-5622256

תל אביב

קלעי

רח' טברסקי 7

03-5620345

תל אביב

רכב דוד

רח' נירים  ,8יד־אליהו

03-5370560

רשימת יבואני צמיגים למכוניות מאזדה:

מק"ט 02.17/51/125

הצמיג

היבואן

כתובת

טלפון

ברידג'סטון

מכשירי תנועה

אשדוד ,רח' המדע 64

08-8520212

דאנלופ

קמור אביזרי תנועה

קיסריה ,רח' האשל  ,39א .התעשיה

04-6276333

טויו והנקוק

אוטולוקס טיירס

ראש-העין ,רח' המלאכה  ,28א .התעשיה

03-9029605

מישלין

קו-גול

קיסריה ,רח' שחם 3

04-6238623

יוקוהמה

דאקה טיירס

קיבוץ משמרות (אזור פרדס-חנה)1

04-6273063

קונטיננטל

כסלו תחבורה

משרדים :לוד ,רח' המלאכה  ,9א.ת .צפוני
מחסנים :גן שמואל ,גרנות

08-9200278
04-6341005

