
מבצע מיוחד ללקוחות ק.ש.
א.ד.י מערכות לרכב גאה להציג את מערכת MOVON מערכת בטיחות 

בטכנולוגיה מתקדמת המסייעת במניעת תאונות דרכים.

מערכת MOVON מצוידת במצלמה המותקנת על גבי השמשה הקדמית של הרכב, באמצעות סריקה
של תוואי הכביש במהלך הנסיעה, המערכת מתריעה ומסבה את תשומת לב הנהג, בעזרת התרעות 

קוליות וויז'ואליות, מפני הסכנות הצפויות לו.

המערכת מזהירה ומתריעה:
(LDW) וסטיות מנתיב הנסיעה (FCW) מפני התנגשות צפויה ברכבים מקדימה
FHD מובנת בטכנולוגיה מתקדמת (DVR) כמו כן, כוללת המערכת מצלמת דרך

מערכת MOVON מוכרת ע"י משרד התחבורה כעונה לדרישות נוהל 142 עבור רכבים מעל 3.5 טון. 
המערכת מוכרת ע"י אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון למתן הנחות בביטוח חובה.

המערכת כוללת פונקציה מיוחדת "המשכימה" את הנהג, העומד ברמזור, עסוק בכל מיני עיסוקים ולא שם לב 
שהרכב שלפניו התחיל בנסיעה. 

א.ד.י מערכות לרכב מעניקה ללקוחותיה מעטפת בטחון, שרק חברה עם הניסיון כמו שלה ועוצמת מעמדה 
בשוק אבזרי הרכב בישראל, יכולה להעניק:

     רשת של תחנות התקנה ושירות בפריסה ארצית
     אחריות של 36 חודשים

     מוקד שירות לקוחות הפועל 24/7
 

מחיר המערכת ללקוחות ק.ש. 1,800 ₪ + מע"מ במקום 2,130 ₪ + מע"מ
המחיר כולל התקנה, כולל אחריות של 3 שנים וכולל מצלמת DVR מובנת

איך מתקינים את מערכת הבטיחות במחיר מיוחד?
יש לקבל מסוכן הביטוח שלך שובר להתקנה במחיר מיוחד, לאחר מכן יש להתקשר לאחת מתחנות ההתקנה 

המפורטות בגב דף זה ולתאם את מועד ההתקנה. בעת מועד ההתקנה חובה להציג את שובר ההתקנה בתחנת 
ההתקנה. 

יש לכם שאלות אנו נשמח לעמוד לרשותכם: ניתן לפנות למשרדי חטיבת MOVON בטלפון 03-9629296 
שלוחה 232 או באופן אישי לקרן בטל' 054-7867326, כמו כן עומד לרשותכם מוקד מוכר 8375* 

טכנולוגיה ששומרת עליך בדרך



להלן רשימת תחנות התקנה
טכנולוגיה ששומרת עליך בדרך

טלפוןכתובת שם התחנהעיר
צפון

04-6060960רופין 7קלאב קארבית שאן
04-6385505כביש ראשי בקעה אל גרביהנירוז אבזרי רכבבקה אל גרבייה

04-6357769בקה ג'תדנדנה בקה ג'ת
04-6212125דוד שמעוני 43רדיו סנטר חדרהחדרה
04-8677878שיבת ציון 13חיפה רדיוחיפה
04-6725880יהודה הלוי 111אלירן מערכותטבריה
04-9080868החרושת 32 אזור תעשיה שרון מערכותכרמיאל
04-9921648הרצל בנימין זאב 73צלילי מאירנהריה
050-5260353המלאכה 2אפי 4X4עפולה
04-8419290שדרות אח"י אילת 65כלבו לרכב אילן קריות
04-8729400אדיסון 19פרוטרקריות
04-6044377שלום הגליל 1רדיו אמירעכו

04-6850598א.ת. קצרין 1290000רדיו סאונדקצרין
04-6949675הפלדה 11 סימטה 3 א.ת דרומי ק.שמונהאוטיפטופק"ש

מרכז
03-6444388השקמה 3וי פי מערכות לרכבאזור

03-5538113אהוד קינמון 6קאיה מערכותבת ים
09-9557337הסדנאות 5אדיר שרותי רכבהרצליה
052-2497250הנפח 7יונתן מערכותחולון
03-5597102הפלד 6פאר הרכבחולון
050-5432724כביש כניסה טייבהחשמל השרון עבודי בע"מטייבה
08-9421092המיסב 5אוטו קלאס יבנהיבנה

02-6288986ואדי ג'וז 17אביזרי יונסירושלים
08-9250233הרצל 31 אורטל מערכות לוד

09-8852380המלאכה 31 א.ת.ח נתניהרדיו בלה בלהנתניה
03-6181312אלכסנדר ינאי 13 אס.פי.אל סטראופ"ת
03-922-4139אריה שנקר 11ניו אוטופ"ת

03-9652822הרצל 21 אלי מערכותראשל"צ
03-6006611שמוטקין 38אוטו רונןראשל"צ
03-9672786משה בקר 32גריז מערכותראשל"צ
03-9568489דרך המכבים 24לה קארראשל"צ
08-9361616המנוף 6על גלגליםרחובות
09-8325515התעשיה 25בלו מונקירעננה
08-9761718א.ת שילת מאחורי אייסיוניק סאונדשילת

03-6090990בן שמן 6פלא קוםתל אביב
054-5765542דרך בן צבי 98אוריאל מערכותתל אביב
03-6882279חיל השריון 86טורבו הדרתל אביב

דרום
08-8531001האורגים 4פלטינום אוטו קלאסאשדוד
08-6736051שדרות דרום אפריקה 78פלטינום אוטו קלאסאשקלון
08-6751383צה''ל 21רוניברסל אשקלון

08-6230414שלושת בני עין חרוד 93גלרוןב"ש
08-9999018פנחס החוצב 1ווילי סטראוב"ש

08-8669755אדר 4רדיו משיחקריית גת
08-9571740א.ת רהטטופ קאר אלעוברה בע"מרהט


