
 מרווחת; קומפקטית-אך
 הדורה; פרקטית-אך

 בטוחה. אך - מהירה
 היא ניגודים. של צירוף היא

 באמת היא פנומנלי. נצחון
 מפולפלת איטלקיה חוצפנית.

 בהצלחה מתחרת זו ויפיפיה
 שמימדיהן יוקרה במכוניות
 משלה.׳ כפולים ומחיריהן
 אחריה. משתגעים - באירופה

.ואתה .  !בלעדיה תזוז לא פשוט .
קוחסקטית

 י חניה בעיות בתנועה. נפלא משתלבת
 של פיצפונת זה. מה יודעת אינה ־ ...

פ! סיבובון מקום, הו  בפנים! אתה ו...
אחוז 80 מחשבת. מלאכת הוא שלה הנפח ניצול

 עליזות, נפשות (!)חמש של נוחה לישיבה - וחפציהם לנוסעים מיועדים מהנפח
ומשוכללת הדורה

שלמות עיצוב  של אופנתי מבנה זורמים, קווים בחוץ: מקסימה. החוצפנית-
 גלגלים גומי, מצופים פגושים ספורטיביים, פנסים גדולים, חלונות השילדה,
רגיל. בלתי בעיבוד ו״גריל״ מפוארים

הלנצ׳יה. את גם שהביאו האדיבי□ האנשים באהבה.,אוטוביאנקי-מ״טלקאר'
),02(225522 טל; ,28 אגרון - ירושלים • )05(283925 ).03(37538 טל: ,64 המסגר רח׳ - אביב תל ומכירות: תצוגה
אר )04(532588 טל: רסקו), (בית ,53 המגינים רח׳ - חיפה  )053(23037:טל בע־מ, מרכזי מוסך - נתניה • )057(77021 טל: התעשיה, אזור חברון, דרך - שבע •ב

)04(660456 :טל עזריה, את אייבי - חיפה )02(65566 טל: בע־מ, -.״ינוע״ ירושלים • )031853891 טל: לנצ׳יה, מרכזי מוסך - אביב תל שרות:
_______________________________________)053(23037 :טל בע־מ, מרמי מוסך - נתניה • )057(77021 טל: כרמלי, מוסך - שבע באר

 שכיבה לתנוחת עד להטייה ניתנים כסאותיה )1(בפנים:
 בצבעים שטיחים )3( צבעים בשני משובח מאריג - הריפוד )2(

 סיבובו מד )6( מפואר שעונים לוח )5( ספורטיבי הגה )4( לריפוד תואמים
 וחימום אוורור מערכת )8( אוורור האחוריים-לצורך בחלונות צירים )7(מנוע(!!)

 האחורי. לחלון חימום מתקן 1)9(
ובטוחה חזקה

 קמ״ש; 140 עד מכסימלית מהירות מפתיע; תאוצה בושר נפלאים; וביצועים חזק מנוע
 אוריגינליות; בטחון חגורות גלגל; לכל נפרדים מתלים דיסק; בלמי מערכות שתי
 צד; ראי לפגושים; גומי ציפוי ״רוורס״; אורות תאונה; במקרה ״מתקפל״ הגה

רחב. ראייה שדה
 כל קשה מדוע מסבירה לבטח היא אך הכל. ממצה אינה זאת ובכל ארוכה הרשימה

החוצפנית. של בקסמיה לעמוד כך
 (אלגגט) /3־,112£ ,7־^112 חוצפניות: 3 שיש היא האמת במום: סוד

אבארט. 112ה- והסופר-יפיפיה). (הסופר-חוצפנית חביבה ואחרונה

19299 הזה העולם


