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884 ת.ד. ,03־284976 טל. .19 לינקולו תל־אביב,רח' פוןב! םורויס
י ■בוא סוכנויות• . מ ע ב והמרכז: תל־אביב הפצה

 ,650984 שלום מגדל ;333465 יעקב חשמל ,331817 יעקב היימליד ,253802 אור זיק ,337426 ופ4אוריע\ מוסך ,334033 שמשו! חשמל
 .441084 התערובת מגרשי אריה מומו ,331823 פליקם פולקסווגן ,336825 פולקסווגז תושיה מוסך ,832268 הדרום מוסך פולקסווגן

 .821463 אלי את אלי .831654 בבעם ,832859 מוטקה יפת .803265 משה עוזרי התעשיה אזור חולות .862536 שחמרוב עוזי יס: גת
 אוד קרני גדרה: .054־25094 מאור רמלה: .054־51650 הנגב רבב פולקסוונז .054־51484 טפנואור רחובות: 941647 המתניע לציה: ראשוז

 .912977 הלר פסח תקוה: פתח .708096 ביג במוסך מיכה ,774236 נע אור ברק: בני .051־97311 הנגב תלמי אשקלת: 055־91877 סיגול בתחנת
 .053־38013 אורי חשמל טכנואוך ,053־96804 ויתקין כפר רז, יורם נתניה: אזור .052־31387־8 שרת ארי בן השבים, רמות השרון הוד סבא: גפר

והדרום: שבע באר הפצה
 חילוף חלקי איציק ,057־72011 פולקסווגן ברעם מוסך : מורשים חשמלאים .057־35111 חברון בביש התעשיה אזור ״שאול״ חשמל
 .055־81868 קסטינה צומת עוזי ,057־83424 גילת צומת המניע ,057־71744 ריטם פולקסווגן ,057־77195 פולקסווגן הנאמן מוסך ,057־74045
:והצפון חיפה הפצה
 ,724374 ארז מוסך ,666922 אור אוטו ,728655 חדש אור :והצפון חיפה מורשים חשמלאים ,04־533293 100 המגינים גולדנר, חיפה נולד מצברי
 .932062 עציון טב_עע! .231127 חנן תל ,אלטשולר674977 תלפיות מוסך ,643737 אור רם ,720371 אור פיקס ,669710 מרויץ ,524148 לפשיץ

 ,063־26200 רכב אלקטרו חדרה .063־61216 פז בתחנת בני את אודי בנימינה: .063־79407 שמיר כהן חנה: פרדס .913306 הגליל זרם עכר
 .065־93506 קואופרטיב-התבור פולה:ע .065־72046 פולקסווגן הצפון מוסר ,065־56438 יוסף בודג׳נה נצרת: .063־22685 גולדשטיין ברונו

 הבשן רבב פולקסווגן שמונה: ריתק .067־37200 יסוד מוסך המעלה: יסוד .067־31142 אוטוסטרט צפת: .067־67702 צפון מוסך תגור: גפר
.067־40713 עליון גליל קואופרטיב ,067־40939,

.02־283110 אונגרים בתי צבי לוינסון ,02־781818 תלפיות התעשיה אזור דוד גוטמן ירושלים: הפצה
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