מס"ד04888712 :

נספח 1
רשימת מוצרי תעבורה לשחרור מהיר

-

סמלים לרכב
פסי קישוט
כיסוי לרכב
כיסוי למושבי רכב
כיסוי לגלגל הגה )בד/עור(
כיסוי לגלגל רזרבי
שטיחים לרכב
חלקי פלסטיק לאופנוע
מגיני רוח
אטמים/קולרי אטימה
ספויילרים ללא פנס בלימה
תותבי גומי ומתכת
מגבים+זרועות מגב
תושבות למנוע ולתיבת הילוכים גומי/מתכת
מנעולים וידיות לדלתות
אלטרנאטורים וחלקיהן
מתנעים וחלקיהן
מדחסים ,מייבשים למזגן
מצתים ,חוטי הצתה וסלילי הצתה
רצועות לסוגיהן
צינורות גומי לסוגיהן )למעט לבלמים והגה כח(
כבלי התנעה לרכב
כפתורים למרימי חלונות/דלתות+תא מטען
דלת לפתח מילוי דלק
מושב לאופנוע
מיכל מים למתזים
מכסים למיכלים
מנוע חשמלי למגבים
מסגרות לפנסים)פלסטיק ומתכת(
גלגלי שיניים
חלקי פלסטיק לפנים הרכב וסוגיהן
טרמוסטטים/בתי טרמוסטט
כבלי הנעה למדי אוץ לרכב
וסתים למערכת טעינה לרכב
מפשירי אדים לרכב
גומיות לדוושות
מערכת חימום ומיזוג אויר
מערכת יניקת אויר
מערכת טעינה חשמלית
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מיסבים
מחזירי שמן
מגיני אבק
מתגים לחלונות
מפסקים לבקרת אויר
מצנן מים )רדיאטור(
מיכל עיבוי
צינורות מים
ברגים ואומים לסוגיהן
מסנן שמן ,אויר ודלק
טסות לגלגל
מגן שמש
מאפרה
מחזיקי כוסות
מצת לסיגריות
צירים לדלתות
גומיות לחלון
אנטנה לרדיו
גומיות אטימה
רגליות לאופנוע
פלסטיקים למראות
דפנות פנימיים
טורבו/מגדשים למיניהן
מנגנון הרמה לחלון
משאבת מים
מגיני בוץ
מפלג לרכב
צמת חוטים
מסגרת ללוחית רישוי
קופסת נתיכים)פיוזים(
דלת לתא כפפות
מאווררים למנועים
כונסי אוויר למנועי
חבקים לצינורות לרכב
מדידי שמן
בולמי תמיכה לדלת אחורית
מערכת התנעת מנוע
מערכת קירור
מערכת פליטה-צינורות למעט דוד
עמם הדורש תקן

רשימת מוצרי תעבורה חדשים לכ"ר המסומנים בסימוני תקינה לשחרור מהיר

-

דודי עמם
פנסי חזית
פנסי איתות
כיסויים לפנסים אחוריים ופנסי צד
פנסי בלימה
פנסי ערפל קדמיים/אחוריים
פנס נסיעה לאחור
צופר )לא צופר אוויר(
מראות תשקיף
שמשות

הערה :רשימת המוצרים תעודכן מעת עת
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נספח 3

הוראת נוהל מספר  – 20רישוי חלקי חילוף משומשים ביבוא אישי לצריכה עצמית

ראש מנוע לרכב.
גוף )בלוק( מנוע
גשר מנוע ללא חלקים מכניים.
מאייד )קרבורטור(.
מפלג )דיסטריבוטור(.
תיבת הילוכים וחלקיה.
סרן הנעה אחורי )בקאקס( ללא חלקי
בילום ומתלה.
דיפרנצייל בלבד.
גל הינע .
אלנטרנטור  ,מתנע.
פנסים תקניים.
שמשות תקניות.
מראות תקניות.
חלקי פח ,כנפיים ,דלתות גרילים,
מכסאות פגושים )ללא כריות אויר(.
לוח מחוונים.
דשבורד מושלם )ללא כריות אויר(.
מושבים לרכב.
מחשבים.
מדחסים.
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