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 עלויות וניירת –יבוא רכב 
 

שיון זמן ממוצע לקבלת הרי#(. 7)+ עלות מכתב שירות, ראה סעיף  + מע"מ $ 650– רישיון יבואהוצאת  .1

תחילת עבודתנו והכנת המסמכים עבורכם עם  50%:  תנאי תשלום .שבועות מיום הגשת הבקשה 2-3

    .למשרד התחבורה נוספים עם הגשת הבקשה 50%, לחתימה

 נוכל להמליץ לך על חברה טובה ולא יקרה שאנו מכירים.במידה ותרצה  – חו"לשילוח הרכב מ .2

  $ + מע"מ. 250 – מהמכס שחרור .3

בשירות זה אנו דואגים בין השאר  –(. הבהרה  $ 100+ אגרות )סכום נמוך של בערך  $ 1,100 – מסירה .4

 חודשים(.  3לאפשר לרכב לצאת מהנמל, ז"א דואגים ללוחית זיהוי ורישיון רכב זמני )עד 

 .או לעשות אותו עבורך )תשלום תלוי בסוג הרכב( נשמח להדריך אותך בתהליך – תקינה .5

בדיקה כללית ראשונית רק בדיקת אפשרות הווה אומר  .+ מע"מ $ 175  - בדיקת אפשרות של יבוא רכב  .6

 תעשהמידה ו, לשם כך צריך לעשות את רישיון היבוא. בבלי התחייבותאם ניתן להביא רכב ספציפי אך ה

 . + מע"מ $ 75של זיכוי  ( דרכנו, תקבל$ 650)את כל תהליך הרישיון 

המאשר למשרד זה מכתב חלק מהניירת שצריך להגיש בבקשה לרישיון יבוא. זה  - מכתב שירות .7

כמובן לא חייב לטפל  ההתחבורה שהיבואן או מוסך מורשה מאשר שהוא יטפל באוטו במקרה הצורך. את

, נוכל להשיג האצלו, זו רק פרוצדורה, מכתב שירות זה עולה כסף והעלות שונה בין החברות, במידה ותרצ

 .+ מע"מ $ 150+  סוג הרכבשתקבע על פי בעלות זה לכם מכתב 

 
 :להגשת בקשה לרישיון יבוא ניירת דרושה

 .א רישיון יבוא לרכבמצ"ב רשימת מסמכים )חלקית( שאנו צריכים על מנת להוצי

 עם פרטיך ופרטי הרכבמלא טפסים נוספים נקבל ממך את כל המסמכים לעיל, נמדוע רשימה חלקית? לאחר ש

 אם את/ה נמצא בחו"ל תוכל להחתיםעו"ד )עליהם להחתים נשלח לך )טופס בקשה, ייפויי כוח, הצהרות שונות( 

 (.הקרובה למקום מגוריךאת הקונסוליה 
 

1. Car Fax (In Europe it is called "Data Card" or COC + Data Card) . 
2. A photo of the sticker on the driver door.  
3. Photo of the dashboard – please turn on the car (half way) because we need to see 

VERY clearly the sign of ESP.  
4. A car title (Car registration certificate).  
5. A bill of sale. 
6. Photo of your Israeli driver license.  
7. Photo of your Foreign / International driver license.  
8. Photo of your passport with the picture (first page).  
9. Photo of your Israeli I.D.  
10. A sample of your signature. 
11. Photo of the Israeli customs stamp in your passport approving your rights.  
12. An updated address in Israel  
13. An attorney statement (we will provide you later on). 
12. Service letter for the car from the importer in Israel. 

 ביחד.להגיש את כל המסמכים  חובה 

http://www.bluehorizonshipping.com/

