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 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"ש יבואן מורשה "גלובל אוטו מקס בע''מ"הוראה מס' 17-0042
הנדון :רשום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי תוצר טויוטה  ,לשנה קלנדארית .2017
( סדרת " ,"YARIS-HYBRID-צרפת )

א .פרטי רכב:
תוצר הרכב-טויוטה/ארץ ההרכבה –צרפת  /שנה קלנדארית– 2017
דגם הרכב
( מופיע בטבלת הזיהוי )

סוג הרכב M1
מידע נוסף
( ***) ( ) #

כינוי
מסחרי
(*)

מידות
צמיגים

דגם
מנוע בנזין
( ** )

ק' ציל''
(סמ"ק)

195/50R16 84V
175/65 R15 84H
185/60 R15 84H

1NZ

1497
 73כ"ס

NHP130L-CHXGBW
NHP130L-CHXNBW
NHP130L-CHXSBW
( * ) – חייב להופיע במלואו ברישיון רכב.
( ** ) – ברישיון רכב יירשמו סימני היכר של מנוע בנזין בלבד.
( *** ) – אין אישור התקנה ורישום וו-גרירה ( לידיעה ).
) WVTA: e11*2007/46*0152*08 - ( #
( ^^ ) – בדגמי רכב הנ"ל מתוכנן ע"י היצרן ומופיע גלגל חילוף ( לידיעה )
YARIS
HYBRID

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
10
11
12 - 17
X
X
0000001
מספר רץ

ללא
משמעות

ללא
משמעות

 5דלתות

תוצר מנוע  -טויוטה

9
X

4-8
K D 3 D 3

ללא
משמעות

סימני היכר לדגם הרכב ( * )

(*)  -דגם רכב המיועד לרשום מופיע בטבלת הזיהוי של יצרן הרכב ( לידיעה )
ד .מקום המצאם של סימני ההיכר:
אופן ההתקנה
סימני ההיכר
צמודה
טבלת הזיהוי
טבוע מקורית
מספר שלדה
מקורית
דגם/מס' מנוע
על גוף המנוע

מיקום ברכב
תא מנוע ,דופן ימנית או דלת נהג ,משקוף אחורי
תא נוסעים ,רצפה ,לפני המושב הימני קדמי.
דגם ( יצוק ) :חלק קדמי שמאלי
מספר ( טבוע ) :חלק שמאלי קדמי תחתון ( מהצד ) ,סמוך לדגם.

ה .תנאי הרישיון (חייב להופיע בתנאים והגבלות):
הנעה במנועי בנזין-חשמלי

1-3
VNK
קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

