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■ותר טובה קניה יש א□
לנו. □סר

 שקניה אנמרים ל•',52.800־ 1976 דגם סנו״ק 903 י ק נ א י ב ו ט ו א
 שמחיר די לא אבל קיימת, לא - ינחר וכדאית יותר טובה

 התוספות כל ממנה שהוצאו לאחר להפליא נמוך האוטוביאנק׳
וחוצות. הבלתי

 עליך היום חדש: באור מכונית לראות צריך במסים הרפורמה עם
 מכונית לעצמך להבטיח שלך, מכיסך מכוניתך הוצאות אח לשלם

 קטנה באחזקה, חסכונית בחלפים. חסכונית דלק. בצריכת חסכונית
 בה. לנהוג ותהנה שתאהב יפה מכונית לחניה. נוחה מרווחת, אך -

 אוטוביאנקי. היא החשובה זוית מכל
 המכוניות מכל ביותר הכדאי הוא אוטוביאנקי של מחירה ־ סחיר
 בלבד. ל״י52.800 - כשלה מנוע בנפח

ת ק צריכ ל  אינו אוטוביאנקי שברכישת החסכון - ואחזקה ד
 צורכת היא להפליא: קטנה שלה הדלק צריכת גם במחיר מסתיים

 האחזקה גם העיר. בתוך ממוצעת בנסיעה ק־מ, 100 לכל ליטר 6.7
גדולה. במכונית מאשר יותר זולים קטנה במכונית החילוף וחלקי

 שייכים אוטוביאנקי מפעלי אבל זאת יודעים רבים לא ־ םוניטין
 השם את תמצא המנוע למכסה מתחת תביט אם פיאט. לחברת

האוטוביאגק׳ מנוע על פיאט

 נוחות מאפשרים האוטוביאנקי של לכאורה הקטנים ממדיה ־ נוחות
 מטען). ק־ג 300ל־1 לנהג מטען(או ק־ג 50ל־1 נוסעים לחמישה רבה

 חניה מקום לאוטוביאנקי למצוא ביותר נוח - לחניה באשר גם
העמוסים. בכבישים

 כלפי הנפתחת מאחור אחת רלח מהן דלתות שלוש באוטוביאנקי
 הופכת ־ קדימה האחורי המושב אח מטים כאשר מעלה.

אוטוביאנקי. ־ זויח מכל למיני-סטיישן. האוטוביאנקי
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