
חיים: סגנון זה מכונית; רק לא זו
 יצרני מגדולי סיטרואן
 המייצר בעולם המכוניות

 בשנה, כלי־רכב 800,000
 המיוצרות במכוניות משלב
 טכנולוגיה על־ידו

 את (המיחדת אבנגארדית
 נוחות, עם סיטרואן) דגמי

ועיצוב. בטיחות איכות,

נוחות
 מתלים מערכת

 ׳הידרופנאומטית(בלעדית
 המאפשרת לסיטרואן),

 להצמד בנפרד גלגל לכל
 מעמס, בכל לקרקע
 הגורמת מושלמת בצורה

 ללא ונוחה חלקה לנסיעה
תנודות.
 ונוחים רכים מושבים
 מקום של שפע במיוחד,

 ולנוסעים. לנהג
 ונוח מרווח מטען תא

ופריקה. לטעינה

בטיחות
ם לא 0ה- דגמי זכו לחינ 5 

ת. בפרס חו  הבטי
המערכת

 ההידרופניאומטית
 לסיטרואן הבלעדית
 יציבות למכונית מעניקה

 תנאי בכל בנסיעה ורכות
 ומעמס. דרך

 4 עם כוח בלמי מערכת
 (מערכת דיסק מעצורי
 עצירה מבטיחים כפולה)

מושלמת.
 על מגן הקשיח המרכב

 הנוסעים. תא
 היגוי שיטת קדמית, הנעה

 ראיה ושדה משוכללת
 חדש מימד מוסיפים רחב
לנוסעים. בטיחות של

עוצמת
 אויר,שקט מקורר מנוע

 59 של הספק בעל ודינמי
 וחזק אמין 88)יו0\וו1(

 קשות בדרכים גם בנסיעה
 ארוכים. ומרחקים

 זינוק מבטיחה המנוע עוצמת
 בטוחה עקיפה מהיר,

 150 מקסימלית ומהירות
■1 קמ״ש.
עיצוב
 אירודינמי אלגנטי עיצוב

 בנוסף למכונית המעניק
 גם ספורטיבי למראה
 של יותר טובה ניצולת
 להקטנת הודות המנוע

 האוירבעת התנגדות
הנסיעה.

 מפתיעים ובמחירים
 השוואה כל ללא הנמוכים
 אחרות מכוניות ממחירי
בגודלן.

 )3. 5©ק0131סמ״ק- ו,ו30
 חגורות —כולל

ת חו ת בטי טיו מ טו  — או
 שעון — רדיאלים צמיגים

מן  מושבים — קוורץ ז
ם — נשכבים קדמיי

מ- החל

י" י 131,870

ק- 1,220 ״ מ 0. ?£11138ס . 8 
 ובנוסף, הנ׳׳ל כל

ם — מטלי צבע מו  שמשה חי
 - מנוע סיבובי מד — אחורית

.הלוגן פנסי
מ• החל

י ל *213,600

1 1 1 ■ ק ס ו י נ ו ! ל ג ״ ע ב
שראל. אן1סיטר מפיץ בי

מ,ע.מ. בולל לא להיום. נכונים המחירים * .
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