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הרווח מחיר מחיר
אישי ביבוא רגיל אישי ביבוא

שחור/לבן: טלויזיות
 מ״ג 230-.
 מ״ג 465-.
 מ״ג 480-.
 מ״ג 495-.
מ׳׳ג 30-.

 מ״ג 820 -
 מ״ג 1,765-.
 מ״ג 1,830-.
 מ״ג 1,860-.
מ״ג 95-.

 מ״ג 590-.

 מ״ג 1,300-.

 מ״ג 1,350-.

 מ״ג 1,365-.

מ״ג 65-.

 12״ - 8111)110 1208
 24" - ׳\\61)0ס11ס 1852
 24" ־ £16011־01116 3550
 24״ - 86אח01־ 1859

לבן לצבע תוספת

צבעוניות: טלויזיות
מ״ג 870.- מ״ג 3,360.- מ״ג. 2,490.- 14" - 111631 0<10ז 3100
מ״ג 940.- מ״ג 3,640 ־ מ״ג 2,700.- 17" - 1)1631 00101־ 1840
מ״ג 965.- מ״ג 3,730־. מ״ג 2,765.- 17" - 1)1631 0ס1זס 3200
מ״ג 1,135־. מ״ג 4,370.- מ״ג 3,235.- מרחוק +בקרה ו 7״ - 1)163100101• 1960
מ״ג 1,060־. מ״ג 4,090.- מ״ג 3,030.- )2*( .20" - 1)163100101־ 3300
מ״ג 1,250.- מ״ג 4,800.- נו״ג 3,550־. מרחוק בקרה + 20" - 1)1631 00101־ 3320
מ״ג 1,215.- מ״ג 4,695.- מ״ג 3,480.- 22״ - 1)1631 00101־ 3400
מ״ג 1,460־. מ״ג 5,650־. מ״ג 4,190.- 26" - 1)1631 00101־ 1944
מ״ג 1,470־. מ״ג 5,690־. מ״ג 4,220•- )2*( .26״ - 1)1631 00101־ 3600
מ״ג 1,715־. מ״ג 6,615־ מ״ג 4,900־. )1(מרחוק* בקרה + 26" - 1)163100101־ 1949
! מ״ג 1,785־. מ״ג 6,900־. מ״ג 5,115.- מרחוק בקרה + 26״ - 1)163100101• 3620:
מ״ג 1,875.- מ״ג 7,240.- מ״ג 5,365 - מרחוק בקרה + 26״ - 1)163100101■ 3650
מ״ג 30.- : מ״ג 145.- מ״ג 115- לבן לתגמיר תוספת - (1)*
מ״ג 50.- מ״ג 195.- מ״ג 145- שחור/כסף לתגמיר תוספת - (2)*
מ״ג 80־. מ״ג 310.- מ״ג 230 - ל״סקאם״ מוספת
מ״ג 135.- מ״ג 535־. מ״ג 400.- בצבע ישראל שדורי לקליטת תוספת - -\.86£<*וו

מערכות־סטראו:
מ״ג 420.- מ״ג 1,400 - מ״ג 980.- רסיבר 3600
מ׳׳ג 467.- מ״ג 1,555.- ימ״ג 1,088 - (ערבל) מיקסר + רסיבר 4600
מ״ג 610.- מ״ג 2,030־. מ״ג 1,420.- פטפון + רסיבר 6600
מ״ג 140.- מ״ג 480־. מ״ג 340.- וואט) 70( רמקולים 1 -50

שעון: רדיו
מ״ג 125.- מ״ג 425 - מ״ג 300־ דיגיטלי שעון רדיו - 8ווץ011־ו0001קוו301 108

מ״ג 200־. מ״ג 650.ר־ מ״ג 450 -
 טרנזיסטור: מקלט־רדיו

אלקטרוניק טורינג 105

111
לורנץ - שאוב

 הגרמני. המרק של הרשמי המכירה שער לפי : בל׳׳י המחיר
 המכשיר, (מחיר לשנה. אחריות כולל לחנות, עד ההוצאות כל : כולל המחיר

בבונדד). איחסון אוירי, בטוח אוירית, הובלה מיסי־יבוא,
 בע״מ״. ״כגורי ע״י יעשו : פעולות־היבוא

ימים. כחודש : הספקה
הסכום. מלוא על מע״מ לחשב יש מע״מ. כולל לא : מע״מ
וסופי קבוע מחיר ההזמנה, עם במזומן : התשלום תנאי

שבחנויות במובחרות להשיג
621984 ,624193 ל:1נ תל־אביב 4 פרץ רח׳ בישראל. 111 יבואני בע״מ, כינורי
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