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 מסירת רכבכם למוסך דורשת מידה רבה של אמון.

בהתחשב בכך שיש אינספור מוסכים שמציעים מגוון שירותים, איך בוחרים 

 את המוסך שיתאים לכם?

 

 

חלטה על מנת שלא תתאכזבו בעתיד החשוב לקחת את הזמן בקבלת ה

 בורכם עבודה בינונית, בצע עתכן ויוסך שיהממ

 וטעויות גדולות שיעלו לכם ביוקר בעתיד.

במתן מדריך זה אנו מעניקים כמה כללי יסוד שיעזרו לכוון אתכם למוסך 

 המתאים ביותר לצרכיכם.

 להלן רשימה של חמישה כללים מנחים:

 

 לפגישת ייעוץ במוסך מקצועי השאירו פרטים(לבונה אתרים לכתוב בטאב: )

 



יפוש אחר ניסיון עלול להישמע כדבר ברור מאליו, אבל זה ממש ח - ניסיון! .1

שנה,  25לא. זה דבר אחד אם המוסכניק משרת את הציבור הרחב מעל 

שנה. המוסך  25וזה מאוד שונה אם המוסך משרת את הציבור מעל 

 .שנה יכול להחליף אינספור אנשים בזמן זה 25שקיים 

 כם יותר אמון.שנה יהיה ל 25מוסכניק בעל ניסיון של ב

 

לעולם אל תמעיטו בכוחן של המלצות. תחקרו בקרב  -המלצות טובות . 2

חבריכם, גוגל ורשתות החברתיות אחר המלצות, וחפשו את המוסך שהוא יוצא 

 מן הכלל מבחינת המלצות.

 מוסכים שהרבה אנשים כתבו עליהם המלצות ברשתות החברתיות ובגוגל

 שב בו.להתח מאוד קריטריון שכדאינחשב כ

 

מחירים שהם זולים מדיי מעלים שאלות בנוגע לאיכות  -מחירים הוגנים  .2

 העבודה.
קבל את למצד שני מחירים גבוהים מדיי יכול להיות בזבוז, כי אתם יכולים 

אתם אמורים לחפש שירות טוב שמתומחר בצורה אותו שירות בפחות. 

 הוגנת.

תכינו רשימה של מוסכים שהמליצו עליהם בחום ותשוו את המחירים אחד 

 לשני.

 

לרוב מוסך שלא תחת אחריות   - מוסכי יבואן הם לא דבר בהכרח טוב . 4

היבואן יכול לספק לכם תוצאה זהה עם אותם חלקים במחיר נמוך יותר באופן 

 משמעותי.

רצונו לקבל שירות לרכבו. על פי חוק ההגבלים, כל בעל רכב יכול לבחור היכן ב

הדבר תקף לכל סוגי הטיפולים והתיקונים, למעט כאלה בהם יש צורך לממש 

 את אחריות היבואן.

היבואן אינו רשאי על פי חוק לשלול את אחריותו לרכבכם אם בחרתם לבצע 

טיפולים במוסך שאינו מורשה מטעם היבואן, אולם הדבר מותנה בכך שעל 

 ת מורשה על ידי משרד התחבורה.המוסך שבו בחרתם להיו

 

בהתחשב בעבודה שמוסך צריך לעשות, למצוא מוסך  -מוסך מאורגן ונקי . 5

נקי ללא רבב זה לא מעשי. מצד שני זה חשוב שהמוסך ישמור על סטנדרט של 

 ניקיון וסדר במקום להיות מטונף ומבולגן.



ישתמש בחלקים תהיו סמוכים ובטוחים שמוסך נקי ומסודר לא יאבד חלקים או 

 לא נכונים.

 בנוסף, גם כך תרגישו בנוח לחכות בזמן שרכבכם בתיקון.

 

נות משרד התחבורה אתם ורק אתם אחראים על הרכב, לכן אתם קעל פי ת

היחידים שמחליטים מי יהיו נותני השירותים שלכם כדי שתוכלו לשמור על 

שמנסים רכבכם במצב תקין. בחרו רק במי שאתם סומכים עליו ולא במי 

 להכתיב לכם. נהגו בחוכמה.

 

ומוסמך מטעם לפגישת ייעוץ במוסך מקצועי לבונה אתרים לכתוב בטאב: )

 השאירו פרטים(משרד התעבורה 

 


