
שלו? הנוזל יום מהו
 - ערך יקר בשי לזכות עשוי אתה בו ו979 פברואר חודש מימי אחד זהו

הגרלה. וללא חינם
 הארץ ברחבי מץ למוצרי המורשים הסוכנים מן אחד אל היום עוד היכנס
 תבטיח כך במבצע.* המשתתפים המעולים מץ ממוצרי אחד את ורכוש

 "ארבעת מץ של הענק הארצי הפרסים במבצע השתתפותך את לעצמך
פברואר״ בחודש המזל ימי

בלבד! ו 979 פברואר לחודש מוגבל המבצע זכור!
לעשות: שעליך כל

 מץ לחברת לשלוח עליך במבצע המשתתפים מץ ממוצרי אחד רכישת עם ן2
,9 מודיעין רחוב  את הנושאת המקורית הקניה חשבונית את בני־ברק ו

 והפרטים המוכר חתימת הקניה, תאריך המוצר, נרכש בה החנות חותמת
ומספר). דגם שקנית(תאור, המוצר של והמדוייקים המלאים

.25.3.79ה־ מן יאוחר לא מץ חברת למשרד להגיע זו חשבונית על ן
המאושרים הזוכים
 יקבלו 1979 פברואר חודש של המזל מימי באחד מץ מוצרי את שרכשו
 יפורסמו המזל ימי תאריכי המזל. ימי 4 הכרזת לאחר לבתיהם הודעות

בעתונים.

מץ טלוויזיה חינם כפרס יקבל המזל, מימי באחד אינץ.׳ 26" צנע מץ טלוויזיה הרוכש
אינץ׳,12״ ^

1״ הנחה ^ ן4״
 יהנה המזל מימי באחד אינץ' ו6או" אינץ׳ 14" מץ־צבע טלוויזיה הרוכש

אינץ׳ 12" מץ טלוויזיה ממחיר 50(4 של מהנחה אינץ׳ 12" מץ טלוויזיה ממחיר

חשמלי) חימום טרמולופסר(תנור חינם כפרם יקבל המזל מימי באחד לבן שחור מץ טלוויזיה הרוכש

 זכאי יהיה המזל מימי באחד מץ פריזר(מקפיאון) דיפ או ואפיה בישול תנור הרוכש
ליטר 2/י2 טרמוטים שגי ובין פחם ברבקיו גריל בין חינם בפרס לבחור

1 זוכו( שני כל ועוד;
 הגרלה תיערך 1979 פברואר בחודש המעולים מץ מוצרי רוכשי כל מבין

 שידור מכשירי שני הכוללת ווקי־טוקי במערכת שני רוכש כל יזכה בה
לילדים. וקליטה
 מודיעיז מץ,רחוב חברת במשרדי לראות ניתן אותו המבצע לתקנוז בפוך *הערה:

בני־ברק.9 ו, חינם בפרס יקבל המזל מימי באחד מץ למטבח וריחות אדים קולט הרוכש
ליטר. 21/2 טרמוס
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ת מ שי ם ר צי ת מפי קי ל ח

 יפו השלום, סלון ירושלים, ;1 הרצל חיפה, :באלי סלון דשת
.17 הנשיא עפולה, ;51 הנשיא הדרה, ;75 ביאליק ר״ג, ;68

חולון
77 סוקולוב רח׳ סבוי, סלון חיפה

1 הבנקים רח' הבנקים, סלון

 שרות סלון — אילת
יעלים חנויות מרכז מהיר,

 נתנאלי, — גבעתיים
12 כצנלסון רח׳

 מוסקוביץ, — כת־ים
27 רוטשילד רח׳  טטרון, — ירושלים

33 ילין דוד רח׳
 סופר, סלון — תל־אביב
122 אלנבי .רח׳

 אליהו לבל — יפו
29 ׳ירושלים שדרות

 את נחום — רחובות
187 הרצל רח׳ מזרחי,

 כחלה אשקלון, — אשקלון
9 הרצל רח׳ אלקטרוניקה,

 רמזור — לציון ראשון
36 רוטשילד רח׳ (בדדיה)

 בזק — שמונח קרית
מסחרי מרכז יעקב. כהנוב

 — פילים סלון — דיצונה
ישן שוק 343

— פתדז־תרןוול
31 ציון חודבי ברק,

\ למוצרי המוראים הסוכעים אצל פרטים 7 ל מ
1 1! ל !8■ ! ■ מ ת י כ ת ,בעי 19 מודיעין רחוב ס מ ר ק- ר גן ב


