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 חינם. גסיון לנסיעת הלנצ׳יה את כשתקח בה לחוש גם תוכל תרצה אם עיניך, במו זו עוצמה וראה בוא

 של המשמעות היא מה ותבין בדיקות מספר לאחר בכך תיווכח חוששת. אינה לנצ׳יה לאחרות. להשוותה גם תוכל זו בהזדמנות
דוגמתה. תמצא שלא ועוצמה מסורתית אצילות עצום, מכני נסיון שנות 68 נסיון. שנות 68

 מומחים 52 לייצורה. הדרוש השעות למספר זהה לבקורת בה המוקדש השעות מספר אשר מכונית באירופה. המכונית הלנצ׳יה־ זוהי
 לנצ׳יה כל עוברת אלו בדיקות לאחר חמישית). מכונית כל לבדוק הוא המכוניות בתעשית (המקובל חלק וכל מכונית כל בודקים
 סמל-הלנצ׳יה, את מקבלת היא אותה אשרו המומחים 52 שכל לאחר ורק שוב,׳ נבדקת היא שלאחריו מיוחד מכשולים מסלול

 את להשוות כשתתחיל אדיר. ומנוע דוגמתה תמצא שלא נוחות מצויינים, בטיחות אמצעי בעלת היוקרה הלנצ׳יה.מכונית זוהי
 במכונית: החשובים הגורמים ארבעת את בדוק הלנצ׳יה

^1 1 1  עטופות ממש אשר המכונית בדפנות מתהילה הבטיחות •1180
 פלדה מוטות של במסגרת מחוזק הלנצ׳יה גוף כל מיוחד. פגוש ע״י ומוגנות
 דיסק ובלמי כפולים מעצורים האונה. או מכה כנגד מירבית הגנה היוצרת

 המכונית בתוך הבלימה. למערכת מושלם בטחון מעניקים הגלגלים לארבעת
 מההגה״הנשבר״ מתחיל זה סביבך. הבטהון הרגשת את יותר עוד חש אתה עצמה

עליך. ומגינים אותך העוטפים בריפויים וכלה תאונה של במקרה
 בלנצ׳יה האורות מערכת
 אוטומטית מווסתת
ותנועת למשקל בהתאם

לפניך. הדרך את יום באור שוטפים החזקים ההלוגן פנסי המכונית...
 את משלימים נוספים בטיחות ואביזרי האחורי בחלון חימום רדיאלים, צמיגים

 הנוחות את ותרגיש האורטופדית בכורסה שב ללנצ׳יה, הכנס . נוחותבלנצ׳יה. הבטיחות
 מפוארת שעונים מערכת רצונך, לפי להגבהה הניתן הגה פרט. בכל שתוכננה

 לבלמים,מערכת מיוחדת בקורת מנורת מנוע, סיבובי מד מושלמת, לבקרה
שכיבה. למצב הנוטים וכסאות מאחור לנוסעים גם איוורור

 100 ועד מ־ס מתחרים לה שאין תאוצה בקלות. שולט הנך בה אדירה עוצמה של חויה אמיתית, חויה לך מצפה כאן .11132211131
 שיטת מאמץ. כל ללא קמ״ש 175 של מקסימלית למהירות סינכרוניים קדמיים הילוכים 5 )1800 (לנצ׳יה שניות; 10.5 תוך ש קמי׳

 לרכוש. עומד שאתה החדשה המכונית של הדלק צריכת את לבדוק לך כדאי היום במיוחד דלק. בצריכת חסכון המכונית. של השקט בעוצמת היטב זאת מרגיש ואתה מאמץ כל ללא מירבית לניצולת להגיע למנוע המאפשרת מתוחכמת הילוכים
 צריכת למרות כי הוא בלגצ׳יה המיוחדים הדברים אחד הלנצ׳יה. עם אותה והשוה הדלק צריכת מהי האחרות במכוניות בדוק
1974 לנצ׳יה דגמי מרבית על עולה שלה הביצועים כושר עדיין הנמוכה הדלק

 הדלק בצריכת חסכון של יחס אוחו המקבילות. המכוניות
 .1400 ובלנצ׳יה 1600 בלנצ׳יה גם בהשואה, תמצא
 לכך, ובנוסף חוששת. אינה הלנצ׳יה היתד. עם בעצמך השוה

 אותה מקבל אתה לנצ׳יה מכונית רוכש כשאתה
 מכונית פעם אי קנית (האם מלא דלק מיכל עם

מלא?) דלק מיכל עם חדשה

מחיר
מהירות

מקסימלית
קמ״ש.

 מ־ס תאוצה
ק״מ 100 עד

 סוס כוחות
לבלימה ם דג

ל״י 40,850 165 שניות 13 100 1400 לנצ׳יה
׳׳ 45,900 170 שנוית 11.4 110 1600 לגצ׳יה
״ 49,800 175 שגוית 10.5 122 1800 לנצ׳יה
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