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אחריות בעל הרכב
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אחריות מוגבלת נגד חלודה (חירור)
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אחריות מוגבלת נגד חלודה (חירור)
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אחריות מוגבלת לחלקי חילוף
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מה אינו מכוסה באחריות?
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מה אינו מכוסה באחריות?
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מדריך לבעל רכב
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נספח אחריות למונית   
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