
 לן הוצעה לא מעולם
ח בישראל  טובח. כח קני
 גדולה נוחה חזקה מכונית

 מפתיע. ובמחיר ובטוחה.
שם, בח תנהג כאשר  ותתר

שח האמין, תתק  כי ל
 היא זו נפלאה מכונית

שלך... כולה

אוטוסאן
 לבחירתך. דגמים שלושה
 סמ״ק 1300 דלתות 4 פרטית

 פורדאסקורט. מנוע
 סמ״ק 1600.דלתות 5 סטיישן

 קורטינה. פורד מנוע
ק 1300 טנדר ד  סנ

ט מנועפורד ר קו ס  א
 במיוחד. גדול ארגז עם

 סמסז הילוכים תיבת כן כמו
 סינכרונים קדמיים הילוכים 4■

 סרן אחורי. והילוך מלאים
 סמסע. מתוצרת אחורי

 במפעלי מורכבות המכוניות
 אוטוסאן הענק קונצרן

 קפדני פקוח תחת בתורכיה
 כל מעולים. מהנדסים של

בנפרד! נבדקת מכונית

 ניתנה מיוחדת לב תשומת
 לאוטוסאן הבטיחות. לנושא

 חיזוקי עם פלדח שלדת(שסי)
 פלדה קשתות היקפיים פלדה
במיוחד. נמוך כובד ומרכז

 מגבר. עם כפולה מעצורים מערכת
 מוצק פיברגלס בנויה היא

 כפי בדיוק בשיטת.?.*.ס
ת מכוניות שבנויות  מתקדמו
 שיטה ובאירופה. בארה״ב

את ה ז  אורך למכונית מקנ
 לאחר גם צעיר ומראה חיים

 מכונית שימוש. של שנים הרבה
 !בהופעתה !לעולם תחליד לא זו

 המכונית והפנימית החיצונית
 לנהג נוחותה ביותר. מרשימה

 על בהרבה עולה ולנוסעים
ה  מכוניות שמציעות מ

אחרות. רבות אירופאיות
 זאת מיוחדת מכונית מאחורי
 יורוקארט חברת בארץ עומדת

בע״מ. אירופאיות מכוניות —

 לשצה אחייות
ק״מ, 20/000 ו/או

המחיר
 אוטוסאן של הנמוך מחירה

גורמים. כמה ע״י נבנה
ם א.  ההרכבה מפעל מיקו

העבודה שכר בה במדינה

 ל״י 178,300 סנדק 1300 פרטית
 ל״י 100,600 סמ״ק 1600 סטיישן

ל״י 134,300 סנדק 1300 טנדר
ל-י. 11.ג• דילר •לי לכי מ מל־ כולל לא

מרכזי גורם זהו מאוד. נמוך

מבחן. לנסיעת אלינו גוא

המכוניות. מחיר בקביעת ביותר
 בשיטות גדולות ייצור סדרות ב.

ת עבודה ויעילות. מתקדמו
 נוחים הובלה מחירי ג.

 לישראל. במיוחד
 בלבד זה בסעיף (החסכון

לירות). לאלפי מגיע

הזמן
 לאוטוסאן. הזמן עכשיו

 יוקר של בימים עובדה. זוהי
 לך מוצעת מחירים ועליית
 בעלת זאת מצויינת מכונית
 מן יוצאים וביצועים תכונות

 בחרבה הנמוך במחיר הכלל
 ממכוניות לירות אלפי עשרות
 מחיר החילוף, חלקי דומות.

 של הדלק וצריכת האחזקה
 חסכוניים הם אף ״וטוסאן

 י !במיוחד
 אמינותה
 של וחוסנה

 אוטוסאן
 לך מבטיחים

 משובחת מכונית
ך ר או ל זמן. -
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 מוסך :תל־אביב :מוסכים .825666 ,839653 טל. בלומפילד), (ע״י יפו—ת״א 33 בן־צבי דרך בע״מ ישראלי רכב :חמרפזי המוסך
 ,6 התעשיה חלוצי רח׳ ברק, מוסך :חיפה .768012 טל. המלאכה, מרכז לוי, אחים :גבעתיים .252831 טל. ,4 גינוסר רח׳ איילון,

 טל. ,17 הנביאים רח׳ העמק, מוסך :ירושלים .721416 טל. חיפה, מפרץ ההסתדרות, שד׳ אחראי, האחים מוסך 722695 טל.
 טל. התעשיה, אזור פאר, מוסך נתניה: .29407 טל. אצ״ל, רח׳ אהרון, מוסך רמלה: .78314 טל. אוטוסן, באר־שבע: .225864
.40879 טל. ,3 תל־חי שד׳ :קרית־שמונה .23368 טל. המלאכה, איזור דרור, מוסך :אשקלון .24528
 :חיפה :סוכנים חופשית. חניה ,821473 ,820192 :טלפונים הרצל) רח׳ (סוף 57 בן״צבי דרך תל־אביב, :המרכזי התצוגה אולם

 .78314 טל. חברון, דרך אוטוסאן, :באר־שבע .225864 טל. ,17 הנביאים העמק, מוסך :ירושלים .521730 טל. ,104 העצמאות רח׳
 טל. ,6 הנוטע רח׳ השרות, חניון :נתניה .29407 טל. אצ״ל, רח׳ אחרון, מוסך :רמלה .798474 טל. ,111 ז׳בוטינסקי :רמת״גן
.40879 טל. הצפון, מוסך :קרית־שמונה .23668 טל. ,5 סמואל הרברט רח׳ אשר, גד :חדרה .36666

216335 הזה העולם
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