
 רכב לרכישת  הזמנה להציע הצעות
 

 כדלקמן:  רכבמוזמנות בזה הצעות לרכישת  .1

  

סימול בעלים      דגם 
 קודמים

מועד עלייה        מספר רישוי
 לכביש/שנת ייצור 

 הצ'בק JUKE 15FBAFניסאן  .1
ACENTA 

כ"ס,  117סמ"ק, בנזין,  1598מנוע 
, אוטומטי, צבע כסף 3קבוצה 
 .  2X4מטלי. 

00 65-609-12 
 

01/13 

 

נוספים .2 לראות    פרטים  ניתן  הרכב  האינטרנט    www.kahanadidi.co.il  האינטרנט  באתרעל  באתר  או 

http://bidspirit.com/kahanadidi . 

 .04-9909878, צ'ק פוסט,חיפה, מס' טלפון 40במחסני סנקאר, רח' החרמש רכב ניתן לראות האת 
 

הח"מ בכל עניין הקשור  המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד  .  AS-IS  והרכב יימכר במצב .3

ורק    .ירכבב אך  תוגש  הצעה  וכל  ההצעה,  להגשת  הדרוש  מידע  וכל  פרט  כל  אחריותו,  ועל  בעצמו  לבדוק,  המציע  על 

 בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית. 
 

ביום   .4 תתקיים  ממוחשבת  יש  9:00בשעה    18.1.21התמחרות  ההתמחרות  בהליכי  ולהשתתף  הצעות  להגיש  מנת  על   .

באתר  לה כתב http://bidspirit.com/kahanadidiרשם  על  לחתום  זה  ובכלל  שם,  המופיעות  ההנחיות  את  למלא   ,

ייגבה, יחולט וייזקף לזכות  ש  ,מובהר כי יידרש ערבון להגשת הצעות.  17.1.21עד לא יאוחר מיום  ,  התחייבות מתאים

 אם יחזור בו המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא. כפיצוי קבוע ומוסכם מראש הח"מ, 
 

המכר כפוף לאישור  דיני המכרזים לא יחולו.  .  הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיאאין   .5

 ההוצל"פ בחיפה.  םשר
 

        , עו"דאופיר דידי     

 נכסים כונס                                    

 3326116, חיפה 4רח' הבנקים                                                      

 04-8555564פקס'  04-8555563טל'                                                                            

www.kahanadidi.co.il   

http://www.kahanadidi.co.il/
http://bidspirit.com/kahanadidi
http://bidspirit.com/kahanadidi


moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight

moran
Highlight



     Uri Newman     אורי נוימן
  

 LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, VALUER   שמאות כללית,  סקרים,  הערכות  
 HEAVY & AGRICULTURAL EQUIPMENT, TRUCKS   צמ” ה,  חקלאי,  רכב  

 

 

  
 08/3/200685 :מספרו

 Hahorsha St., Ra'anana 43613 29 43613, רעננה 29רח' החורשה 

Mobile: +972-52-4359991נייד:   Fax: +972-9-7401032פקס:    Tel: +972-9-7401034טל':  

 

 
  בישראל איגוד שמאי ביטוח  

אש, חקלאות, צמ"ה ורכב  
 E-mail: office@newman.bzדוא"ל:   152רשיון מס'  

 
  

   22.12.2020 :תאריך
  לכבוד

  ד" עו– כהא דידי
  3הבקים 

  חיפה
  

   הערכת שווי רכב לאחר הסתכלות חיצוית–חוות דעת 
  

  וק'יסאן ג  :  תוצרת ודגם   :פרטי הרכב
  20131/עליה לכביש    :   שת יצור         
    12-609-65  :   מספר רישוי    
  מ"לה אופיקה בע   :  החייב  

========================================================  

  הצהרה
  

אי מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שדין חוות . אי ותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט
לעיין החוק הפלילי והוראותיו בדבר עדות ,  כדין עדות בשבועה– כשהיא חתומה על ידי –דעת זו 

  .בבית המשפט
  

סיוי המקצועייםואלה פרטי השכלתי ו:  

 ובעל תעודת הסמכה מטעם משרד התחבורה 1975מוסמך כשמאי רכב מטעם הטכיון החל משת 
  .152' בעל רישיון מס

  .1988 ומוציא לאור של מחירון טרקטורים וציוד כבד משת 1975חבר באיגוד שמאי הביטוח משת 
  .1981פט בערכאות השוות משת  במסגרת הסמכתי כשמאי רכב הי ותן חוות דעת מקצועיות לבית המש

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חוות דעתי מתבססת על הסתכלות חיצוית  בלבד . ל לצורך הערכת שוויו"ראיתי את הרכב ה, לבקשתכם

  .על הרכב
  

  :ממצאי ההסתכלות החיצוית

 מ" ק87,169 : אוץ–מד 
 אוטומטית  :הילוכים.ת

 : 1598פח מוע
 ACENTA  :רמת גימור

  כסף מטלי  :צבע
   

 .  סביב לרכב, מכות קלות  ,מגב אחורי שבור, מעצור דלת הג שבור :בהסתכלות חיצוית יתן לראות
  

 מחירו המלא של רכב תקין מהדגם 2020 דצמברלוי מחודש . במחירון השמאי י  :מחיר הרכב
ו  ) 624260קוד (ל "המ"כולל מע ₪ 36,500הי.  

  
בהפחתת שוויו עקב היות הרכב רשום בבעלות , בהתחשב במצב הרכב כמפורט לעיל  :המלצות

 בגלל מבצעי ההחות הגדולים של חברות הליסיג מ"ש חברה בע"ראשוה עיד 
 – ומהעדר ביקוש בשוק כיום לרכב משומש , השוות המוכרות כלי רכב משומשים

 במכירה במכרז בהיותו 40%לוי בהפחתה של .  לפי מחירון ימחיר הרכב המומלץ
ערך הרכב המומלץ במצבו ללא אחריות .  ומצבו בעת הבדיקהמ"חברה בעבבעלות  

  .  מ"כולל מע  ₪ 19,000 הפחתות ע בגבולות לאחר
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