
 

 2018גרר גולן מחולון  כללי מחירון

 מחירון כללי,
 מחירון גרירת רכב של גרר גולן  מציג לכם את טווחי המחירים המקובלים בשוק הישראלי לשירותי גרירה, חילוץ,

 כבד וצמ"ה., הובלת רכב קל 
 במחירון שלנו תוכלו להתרשם ממחירים וכן סוגי שירות נוספים שאנו נותנים ללקוחותינו.

 ללקוחות קבועים, סליקות אשראי, והעברות בנקאיות במספרי זה"ב. 45תשלום שוטף + אפשרויות התשלום בגרר גולן ושות' מגוונות וכוללת, 
 הנחה ממחירון זה. 10%הלקוחות הקבועים של גרר גולן ושות' מקבלים הנחות של עד 

 המחירים במחירון לא כוללים מע"מ.
 ק"מ 10עד  –גרירת רכב 

 ק"מ 10עד  -לגרירת רכב פרטי ל המחיר
350~180 ₪ 

 ק"מ 30ק"מ ועד  10מ  –גרירת רכב 
 ק"מ 30עד  -המחיר לגרירת רכב פרטי ל

600~350 ₪ 

 ק"מ  30 –לאחר  1גרירת רכב לק"מ 
 המחיר לגרירת רכב פרטי

15 ₪ 

 ק"מ  10עד  –גרירת רכב מסחרי 
 ק"מ 10טון ועד מרחק של  3.5המחיר לגרירת רכב מסחרי עד 

450~250 ₪ 

 ק"מ  30ק"מ ועד  10מ  –גרירת רכב מסחרי 
 ק"מ  30טון ועד מרחק של  3.5המחיר לגרירת רכב מסחרי עד 

750~450 ₪ 

 ק"מ  30לאחר  -1גרירת רכב מסחרי לק"מ 
 ק"מ 30המחיר לכל ק"מ נוסף לאחר 

20 ₪ 

 ק"מ  10גרירת משאית עד 
 ק"מ 10ועד  )משקל עצמי( טון 5המחיר לגרירת משאית עד 

800~500 ₪ 

 פריקת סחורה בנקודות.

 (חולון )שרות יחודי לגרר גולן
 דקות המתנה לנקודה,  20המחיר מתייחס לנקודה בודדת, הפריקה מתבצעת ע"י הלקוח, עד 

 דקות יחויב הלקוח ע"פ מחיר המינימום לנקודת . 20-מעל ל

 ₪ 180-החל מ

 ק"מ 30ועד  10מ  –גרירת משאית 
 ק"מ 30טון )משקל עצמי( ועד מרחק של  5לגרירת משאית עד המחיר 

1200~800 ₪ 

 ק"מ 30לאחר  -1גרירת משאית לק"מ 
 ק"מ 30המחיר לכל ק"מ נוסף לאחר 

30 ₪ 

 קריאת סרק לגרירה או חילוץ 
 ממחיר הגירה. 50%בקריאת סרק או ביטול לאחר ההגעה למקום, יגבה מחיר של 

50% 

 תוספת למחיר                  וחגים גרירה בשבת ולילות 
   25%                                         24:00עד  18:00מ        ה -בימים א

                   50%                                           6:00ועד  24:00מ                       
 50%                            6:00ראשון ועד יום  14:00מ              בימי ו' 

 50%              של יום חול )לא חג(  6:00ועד  14:00מ           ערבי חג 

50%~25% 

 )לא כולל גרירה( –חילוץ רכב 
 שלא דורש כלים הנדסיים מיוחדים, ממקום סמוך לכביש  המחיר לחילוץ רכב 

450~250 ₪ 

 גרירה()לא כולל  חילוץ משאית 
 המחיר לחילוץ שלא דורש כלים הנדסיים מיוחדים, ממקום סמוך לכביש 

2000~700 ₪ 

 ₪ 3000~5000 )לא כולל גרירה( –חילוץ הדורש שימוש במנוף 

 ))לא כולל גרירה( –פריצת רכב 
 המחיר לפריצת דלת הרכב במקרה של אובדן או מפתח שבור.)מוגבל לרכבים מסוימים(

250~170 ₪ 

 ₪ 250~350 )לא כולל גרירה(חילוץ רכב מחניון תת קרקעי. 

 ₪ 180-החל מ )לא כולל גרירה(טון  3.5שירות החלפת גלגל לרכב פרטי מסחרי עד 

 )לא כולל גרירה(אספקת דלק לרכב תקוע 
 המחיר אינו כולל את עלות הדלק

 ₪ 180-החל מ

 ק"מ 10הובלת כלי צמ"ה )ציוד מכני הנדסי( עד 
 ק"מ 10טון ועד מרחק של  7להובלת כלי צמ"ה שמשקלם העצמי המחיר 

650~400 ₪ 

 ק"מ 30ועד  10הובלת כלי צמ"ה )ציוד מכני הנדסי( מ
 ק"מ  30טון ועד מרחק של  7המחיר להובלת כלי צמ"ה שמשקלם העצמי 

1200~650 ₪ 

  ק"מ 30לאחר  - 1הובלת כלי צמ"ה )ציוד מכני הנדסי(לק"מ 
 ק"מ  30לכל ק"מ נוסף לאחר  טון  7צמ"ה שמשקלם העצמי  המחיר להובלת כלי

30 ₪ 

 הצעת מחיר טלפונית  הזמת גרר או מוביל ליום שלם או חלק ממנו\המתנה ללקוח \המתנה במקום
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 2018מחירון גרר גולן מחולון צמ"ה 

 

מסך החשבונית  10%)הובלה אחת ביום( יקבל הנחה של עד לקוח אשר יזמן הובלות באופן קבוע 

 החודשית.

 .60ולאחר שלושה חודשים  עבודה שותף  45תנאי תשלום הינם שותף 

כל המחירים מתיחסים לכלים שיכולים להתגלגל ) לא חייב להניעה ( כלי שלא מתגלגל )נעול או שבור ( 

 יתומחר במקום לפי מהות העבודה או החילוץ.

 .18:00עד  06:00כל המחירים מתיחסים לשעות העבודה הרגילות במשק הישראלי 

 ות מאזור חולון / בת ים / ראשון לציון / אזור/ תל אביב.המחירים מתיחסים לנסיע

 

       

       

 

 טון 4-עד

       

         

 
 החל מ מיקום גרירה או היעד

 הנחה 50%חזרה ב

  

 
 ₪300  חולון, בת ים, ראשון לציון, אזור והמושבים בסביבה

  

 
 ₪400  רמלה, לוד, באר יעקב,והמושבים בסביבה

  

 
 ₪400  יפו, רמת גן, גבעתיים, בני ברק,גבעת שמואל-אביב-תל

  

 
 ₪450  פתח תקווה, קריית אונו והמושבים בסביבה

  

 
 ₪450  מודעין וסביבותיה

  

 
 ₪450  הרצליה,רמת השרון

  

 
 ₪500  ראש העין, כפר סבא, רעננה הוד השרון והמושבים בסביבה

  

 
 ₪600  נתניה וסביבותיה

  

 
 ₪600  אשדוד, גן יבנה וסביבותיה

  

         

 

 טון 7טון ועד  4-מ

      

         

 
 החל מ מיקום גרירה או היעד

 הנחה 50%חזרה ב

  

 
 ₪350  חולון, בת ים, ראשון לציון, אזור והמושבים בסביבה

  

 
 ₪500  רמלה, לוד, באר יעקב,והמושבים בסביבה

  

 
 ₪490  יפו, רמת גן, גבעתיים, בני ברק,גבעת שמואל-אביב-תל

  

 
 ₪550  פתח תקווה, קריית אונו והמושבים בסביבה

  

 
 ₪550  מודעין וסביבותיה

  

 
 ₪550  הרצליה ורמת השרון

  

 
 ₪600  ראש העין, כפר סבא, רעננה הוד השרון והמושבים בסביבה

  

 
 ₪700  נתניה וסביבותיה

  

 
 ₪700  אשדוד, גן יבנה וסביבותיה

   

 חותמת החברה המאשרת _______________________________

 

חולון 46גרר גולן חולון, רחוב הפלד  .  www.golantowing.com email: Golan.tow.co@gmail.com 
2209098-052גולן:  6555681-052לאון:  5567923-03פקס:  6888-558-03משרד:   



 

 

 2018מחירון גרר גולן מחולון רכב משא 

 
משקל כולל של המשאית 

 כשהיא ריקה
ק"מ ראשונים  10עד 

 ממקום ההעמסה
כל ק"מ 

 נוסף 
 10עמוס עד 
 ק"מ 

כל ק"מ נוסף 
 למשאית עמוסה

 ₪  10 ₪  400 ₪  10 ₪  400 ק"ג 4000עד 

 ₪  11 ₪  650 ₪  13 ₪  500 ק"ג 7500עד 

 
 ניתן לשינוי * 

תהיה רשאית  האישור הסופי של החברה המזמינה על הסדרי התשלום )חייב להירשם שם המאשר( רק לאחר 
 חברת גרר גולן חולון לבצעה את העבודה.

 ₪  150עלות שעת המתנה של המוביל 

  לפנה"צ.  05:30אחה"צ ועד  18:00* שעות "עבודת לילה" בימי חול החל מהשעה 

אחה"צ של יום שישי ועד צאת השבת )לפי לוח  16:00החל מהשעה  שישי שבת  בימי  *שעות "עבודת שבת" 
 השנה העברי(.

 המחירים לא כוללים מע"מ. 

 .45תנאי תשלום שותף 

 חילוצים משקיעה ואו התהפכות וגרירה מורכבת יתומחרו בנפרד.

 רמל(. או מנהרות הכ 6חישובי הק"מ יחושבו עפ"י שרות גוגל מפות לפי המסלול המהיר ביותר )ללא כביש 

מנהרות הכרמל כיוון אחד )רכב מעל \ טון(  4לכל קטע למשאיות)רכב מעל  6לפי מחירון כביש - 6תוספת כביש 
 לפי מחירון מנהרות הכרמל.₪  85 טון(  4

 

 

 פרטי הגורם המאשר בחברה + חותמת

________________________________________________________ 

 

 

  בכובד רב

רלאון מג  
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