אולם■ 9ד״
תצ״ג את

אולם• פרי ,צולוף כדורסל הנוהג בעצמו במכונית ״רנויי והיודע להעריך מכונית □עולה
מהי א -מציג א ת מכונית שנות ה־ ,80הכובשת במערה א ת אליפות אירופה  -דנו .18
על סף שנות ה ■  8 0״ רנו־ עשתה
זאת שוב .עיצוב חדי ש ותבנו! הנדסי
מהפכני .ביצועים מבריקים זחסכוניות
מירבית  -מכונית המרשימה ביופיה
ובתכונותיה.

ראי חיצוני מבפנים • חמום ואוורור
יעילים • מגבים עם  2מהירויות •
תאורה לקריאת מפות בנסיעה• נעילת
ד ל תו ת א ל ק ט רו מ גנ טיו ת

חסכון
 15ק־־מ לליטר • הנעה קדמית לניצול
מירבי של כת המנוע •  4או  5הילוכים
• שנה אחריות ללא הגבלת ק־מ •
מוגנת בפני החלדה.

שעון זמן קוורץ
סופר־מודרנית •

• מערכת שעמים
חלונות צבעוניים •
*

 8דגמים לבחירתך
עם מנוע □ 1400בז״כן *□ 16501תייק
 4צוו  5הילוכים צוו אוטומטית,
בוא וראה אותה באורם  ,התצוגה שד ״רנד
ושיהיה ל ך ב מזל  -רגו ח־י ־ .18

בטיחות

נ 1ח י 1ת

אולםי־  2 ,1 0נוטר

מושבים אורטופדיים אינטגרליים •
ריפוד עשיר • תא נוסעים מרווח •
חלונות חשמליים • בלמי כת • כוון

טבעת מגן היקפית לבטחון • צמיגים
דדי אל״ ם • מערכת מעצורים כפולה
• בלמי דיסק כת • הנעה קדמית
ליציבות בסיבוב • מפשיר אדים
בחרון האחורי • מערכת אתראה
ויזואלית • חגורות בטיחות אוטומטיות
• מגבים לפנסים הקדמיים.
יופי

עיצוב ־משגע״ מודרני קלאסי״צבעים
מרהיבי עין • גלגלים ספורטיביים •

תו  0ז 1ש ₪ /
5
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