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הלבצ׳יה •תר את לך ונראה
 לקבל גם תוכל יופיה, במלוא אותה תראה
 אותה ולהשוות חינם נסיון לנסיעת אותה

 פרטים מספר לפניך הנה, בינתיים לאחרות.
 הלנצייה: אודות חשובים
מחיר

 הקניה הינה הלנצייה כי מראות העדויות בל
בארץ. ביותר הטובה

מחיר  מקסימלית מהירות
קמ״ש דגם

ל״י 40,850 165 1400 לנצ׳יה
ל״י 45,900 170 1600 לגצ׳יה
ל״י 49,800 175 1800 לנצ׳יה

בטיחות
 בטיחות דרגת בעלת מכונית למצוא תתקשה

 עצמו. בפני חלום היא שלה היציבות יותר. גבוהה
 רבים; גורמים של המתוכנן לשילוב הודות וזה

 הנעה השלדה, של מיוחד מבנה רדיאליים, צמיגים
 המכונית גוף של אוירורינמי מבנה קדמית,

 המכונית. משקל של מושלם איזון ביותר, והחשוב
 ממש הלנצ׳יה כי מרגיש אתה מהירות בכל ...

 פרט רק הינה שלה היציבות לכביש. צמודה
 לאחת הלנצ׳יה את העושה מערבת מתוך אחד

 ביותר. הבטוחות המכוניות
 מוטות של במסגרת מחוזק הלנצ׳יה גוף בל

תאונה. או מכה כנגד מירבית הגנה היוצרת פלדה

 לחלוטין עצמאיות בלמים מערכות 2
 לארבעת דיסק ובלמי 51א£?נ אפטקשס

 מושלמת. בטיחות מעניקים הגלגלים
 הרגשת את יותר עוד חש אתה המכונית בתוך

 במקרה ה״נשבר״ מההגה מתחיל זה הבטיחות.
 ובלה המקוריות הבטיחות חגורות תאונה, של

 עליך. ומגינים אותך העוטפים בריפודים
 אוטומטית מווסתת בלנצ׳יה האורות מערבת
 ההלוגן פנסי המכונית... ותנועות למשקל בהתאם
לפניך. הדרך את יום באור שוטפים החזקים
נוחוח

 ותרגיש האורטופדית בכורסה שב ללנצייה, הכנס
 הניתן הגה פרט. בכל שתוכננה הנוחות את

 מפוארת שעונים מערכת רצונך, לפי להגבהה
 בקורת מנורת מנוע, סבובי מד חיונית, לבקרה

 לנוסעים גם איורור מערכת לבלמים, מיוחדת
 שכיבה. למצב הנוטים וכסאות מאחור
שרות

 הגורמים אחד כי מבינים בישראל לנצ׳יה. נציגי
 השרות הינו מכונית לקניית ביותר החשובים

אותה. שילווה
 כי נקבע הגיעה הראשונה שהמכונית לפני עוד

 והשרות הטיפול את תקבל בישראל הלנצייה
 הוחלט מסוגה. למכונית היאה המקסימלי

 בנושא ולטפל לירות אלפי מאות להשקיע
ביותר. והיסודית הרצינית בצורה זה חשוב

 אשר מוסמכים מכונאים הובאו מאירופה
 את ולהבטיח לפקח מנת על בארץ ישארו

 לגצייה. מכונית לבל המבוקר השרות
 לעשות רשמי באופן, מבטיחה בישראל לנצ׳יה

 השרות שיא את להעניק מנת על מאמץ כל
הלנצ׳יה. בעלי לכל

 חלפים מח׳ גם הוקמה השרות עם ביד יד
 לירות. אלפי מאות הושקעו בה גם אשר

 של מיידית אספקה מאפשרת בישראל לנצ׳יה
הנדרש. ברגע חלף כל

הדלק צריכת
 הדלק צריכת את לבדוק לך כדאי היום במיוחד

 לרכוש. עומד שאתה החדשה המכונית של
 הדלק צריכת מהי האחרות במכוניות בדוק

 הדברים אחד הלנצ׳יה. עם אותה והשוה
 צריכת למרות כי הוא בלנצייה המיוחדים

 שלה הביצועים כושר עדיין הנמוכה, הדלק
 אותו המקבילות. המכוניות מרבית על עולה
 בהשואה, תמצא הדלק בצריבת חיסכון של יחס
 .1400וב- ,1600 בלנצייה גם

 אינה הלנצ׳יה היתר. עם בעצמך השוה
 מכונית רוכש כשאתה לכל ובנוסף חוששת.

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

מלאי) דלק
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