
 מכונית. לקנות החלטת א□
 כיותר הטובה ההשקעה

ו. פי\ של כאריה היא
 - בצורתו מפואר פיג׳ו של האריה
בנוחותו מרשים

 באירופה הטובים הרכב מתכנני
 פיג׳ו. אריות לעיצוב מנסיונם תרמו

 מעוצבים פילו דגמי שכל הסיבה זו
 כאחד ואסתטית פונקציונלית בצורה

 מירבית נוחות על דגש שימת תוך
 הגימור הפנימי, ההידור ולנוסעים. לנהג

 הקטנים האביזרים ושפע המושלם
 ־ מהמכונית נפרר בלתי חלק שהינם
 לחוויה בפילו הנסיעה את עושים
ומרגיעה. מהנה

ראשון תמיד מגיע פיג׳ו של האריה
 הראשון במקום זוכים פילו אריות
 בינלאומיות. ״ראלי״ בתחרויות

 אקלים ובתנאי מפרכים דרך במבחני
 המרשימה האמינות מתגלה קשים

 פילו. אריות של ההנדסית והשלימות
 מרוצים 3ב־ ראשון במקום זכו הם השנה

 - ובישראל גדולים. אפריקניים
 פיג־ו אריות את הציבור מכתיר שנה מדי

 ביותר״ הטובה ־הקניה בתואר
הקהל. דעת במשאל

באחזקה חסכוג-י פיגיו של האריה
 משקיע אתה פילו של אריה בקנותך

 איתן מכני מבנה בעל בטוח אמין, ברכב
 שהוצאות ממושך לשמוש הבנוי

 שיימצא רכב זהו נמוכות, אחזקתו
 זמן ומקסימום במוסך זמן מינימום

הכביש. על
 שבחחבורה. הארי בקיצור־

 ארוכות שנים באמונה אותך ישרת הוא
מיוחדת. תקלה ללא

 לשרות חכה פיג׳ו של האדיר.
מלבים

 ■ברחבי נוסע אתה לאן חשוב לא
 פילו. מוסכי 42מ- אחד תמצא הארץ
 מנוסים טכנאים צווחות בהם תמצא

 משוכללים, ספציפיים בכלים מצויירים
 שוטפת טכנית הדרכה המקבלים
 מקצועית ברמה מעולה שרות להבטחת

 בצרפת. פילו מפעלי דרישות לפי גבוהה
 מקוריים חלפים של עצום מלאי לרשותך
 לך מעניקים אלה כל סבירים, במחירים

רישלך. לאריה ארוכים וחיים בטוחה נסיעה אי ה ה ו ו ב ת ב ט ו

 תמיד שומר פיג־ו של האדיר.
ערכו על

 הרכב מחירי של השוואה ערוך
 מכונית למצוא קשה נכון. מידשניה.

 כהרף־עין נמכרות הן משומשת פילו
 שירצה מי יהיה תמיד גבוהים. ובמחירים

 הפופולרי האריה את לעצמו לרכוש
 גבוה מחיר יציעו ותמיד בשוק ביותר

ממך. אותו לקנות כדי
 דגמים במבחר פיג׳ו של האריות
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