
כאלה- בזמני□
 נוח לא מענו מרגיש אתה האין

 במכונית אותך כשרואים
ל שלן־ הגדולה האמריקאית

כן, ...ובנוסף  היום, דוקא ל
 בעובדה לך נוח האם

 חלק נוגסת שהמכונית
 ? שלך החודשי התקציב מן גדול כה

 ענק, - בכמויות דלק ״בולעת׳■ היא
 יותר יקרים שלה החילוף חלקי

 במוסכים גם - והאמת קטנות, מבמכוניות
 מנופחים סכומים השרות אנשי דורשים

 גדולה. מכונית רואים כשהם
 אומרים, הם לעצמו", להרשות יכול ״הוא

האמנם?
 אקסטראואגנטית ממכונית לעבור קשה לא

 הלנצ׳יה. כמו מהודרת למכונית
 זאת. עשו כבר אגשים הרבה ואכן,

 כשלעצמה. בלנצ׳יה בחרו הם
 היתר, בין לבם, את שמשך מה

 ומבפנים, מבחוץ המקסים העיצוב היה
המרגיעה הנוחות הקפדני, הגימור

 המודגמים הספורטיביים והביצועים
 שלה. ההילוכים חמשת ידי על

 ווימרק, סיטר כתב בלנצ׳יה מבחן נסיעת לאחר
 ב׳טיימס״הבריטי לרכב מומחה עתונאי

:1974 בנובמבר 14(  מכוניות, מאוד מעט ״יש )
 כללית רמה מציעים למחירה שבתמורה בכלל, אם

מרחב, נוחות, של כל־כך גבוהה

ו

 ואביזרים... גימור ביצועים,
 מורגש■ ולא כמעט והכבישים הרוח של הרעש
\ גדולה. במהירות אפילו

 לממוצע מעל הוא בדלק שלה החסכון
 הדלק כשצריכת מכונית, של זה בסוג
 בעיר, לליטר ק״מ 9 בין נעה

 פתוח״. בכביש ויותרלליטר ק״מ 11ל־
 מזו גבוהה בטיחות בדרגת מכונית למצוא קשה

 שלה, והיציבות הלנצ׳יה, של
 מצב, בכל לכביש המכונית את המצמידה

 לכך הגורמים אחד רק היא
 המיידית האספקה את ביותר מחשיבה לנצ׳יה

 הובאו מאירופה השרות: ואת חלפים של
 י לפקח כדי בארץ שנשארו מוסמכים מכונאים

 לנצ׳יה. מכונית לכל הניתן השרות על
 ביותר המתאימה ההזדמנות להיות יכולה זו

 הכיס״ ומ״כאב האלה המאשימים מהמבטים להפטר
< גדולה. מכונית לך שגורמת
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