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אזור המרכז

פתח תקווה

335603-6450622*גיסין 98מרכז השירות הארצי

03-931428603-9314480רח' הרכב 11, סגולהמרכז שירות כחול לבן

ראשון לציון

מרכז שירות גרינפלד
מוטורס בע"מ

רח' הרב בן לולו 5
03-969777203-9640293אזור התעשייה הישן

תל אביב יפו

03-6825634דרך שלמה 38מרכז שירות אמיר

03-6396123/4רח' גולומב 46מרכז שירות השלושה

יהוד

03-5360748דרך העצמאות 24 מרכז שירות שמשון

רחובות

08-9361111רח' משה יתום 35 מרכז שירות אור מור 

נתניה

09-861747409-8611196רח' השיש 3, אזור התעשייה הישןמרכז שירות שחר

רעננה

רח' המלאכה 18 פינת הצאלון,מרכז שירות יחדיו
09-7417666אזור התעשייה

רמת השרון

03-549299703-5472670רח' הנביאים 41, אזור התעשייהמרכז שירות יוסי חוכמה

כפר סבא

09-7676748רח’ יוחנן הסנדלר 11מרכז שירות עד לוי
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אזור הצפון

קרית שמונה
מרכז שירות א.מ. החולה

04-694057404-6951711אזור התעשייה הדרומי)1990( בע"מ

עכו

04-9916571רח' הגדוד העברי 22/5 מרכז שירות פטין

חיפה
מרכז שירות הכוכב

04-841675604-8410748רח' ניוטון 4 מפרץ חיפהרג’ד 2010 בע”מ

מרכז שירות
04-853383404-8520580רח' תל אביב 14שפיק מזאווי

04-840001004-8419418רח’ מקלף 16, צומת צ’ק פוסטמרכז שירות מישל בע”מ

עפולה

מרכז שירות
חלמיש בע"מ

אזור תעשייה,
04-659133004-6426611מול בי"ח העמק

חדרה

04-6222015/71700-70-6690רח' האומן 1, א.ת דרומימרכז שירות עדי

נצרת

04-6551476א.ת. מחצבותמרכז שירות א.עבד ובניו
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אזור ירושלים והדרום

ירושלים
בית הדפוס 15, מרכז שירות אוטו-די 

גבעת שאול
02-6517744/5

רח' התעשייה 5 מרכז שירות שמעון ברזילי
מרכז בליליוס א.ת תלפיות

02-6723333

אשדוד

08-8522125העמל 43מרכז שירות דניאל

אשקלון

רח' צה"ל 23, מרכז שירות צ.ב.ר דרור
08-6723368אזור התעשייה הצפוני

קרית גת
מרכז שירות 

אוטו-גת
תמוז 22, 

08-6811534אזור התעשייה

באר שבע
מרכז שירות

08-6287112/4העמל 2 ב’ב.ט. שירותי רכב

08-3730302רח' העמל 3מרכז שירות גבעון

אילת

בורסקאי 18, מרכז שירות העוגן
08-633117508-6333802אזור התעשייה
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