מהו יום המזל שלוי
הרוכש טלוויזיה מץ צבע ׳' 26אינץ׳ באחד מימי המזל ,יקבל.כפרס חינם טלוויזיה מץ

״2ואינץ',

^

זהו אחד מימי תודש פברואר  979ו בו אתת עשוי לזכות בשי יקר ערך -
חינם וללא הגרלה.
היכנס עוד היום אל אחד מן הסוכנים המורשים למוצרי מץ ברחבי הארץ
ורכוש את אחד ממוצרי מץ המעולים המשתתפים במבצע *.כך תבטיח
לעצמך את השתתפותך במבצע הפרסים הארצי הענק של מץ "ארבעת
ימי המזל בחודש פברואר״
זכור! המבצע מוגבל לחודש פברואר  1979בלבד!

 3 83י • ^ ״
כל שעליך לעשות:
^
^ הנחה
י  2ן עם רכישת אחד ממוצרי מץ המשתתפים במבצע עליך לשלוח לחברת מץ
רחוב מודיעין 9ר ,בני־ברק את חשבונית הקניה המקורית הנושאת את
הרוכש טלוויזיה מץ־צבע " 14אינץ׳ או ״ 16אינץ׳ באחד מימי המזל יחנה
חותמת החנות בה נרכש המוצר ,תאריך הקניה ,חתימת המוכר והפרטים
מהנחה של  50?!,ממחיר טלוויזיה מץ ״ 12אינץ׳
המלאים והמדוייקים של המוצר שקנית)תאור ,דגם ומספר(.
 1על חשבונית זו להגיע למשרד חברת מץ לא יאוחר מן ה־.25.3.79

הזוכים המאושרים

שרכשו את מוצרי מץ באחד מימי המזל של חודש פברואר  979ו יקבלו
הודעות לבתיהם לאחר הכרזת  4ימי המזל .תאריכי ימי המזל יפורסמו
בעתונים.

הרוכש טלוויזיה מץ שחור לבן באחד מימי המזל יקבל כפרס חינם טרמולופטר)תנור חימום חשמלי(

הרוכש תנור בישול ואפיה או דיפ פריזר)מקפיאון( מץ באחד מימי המזל יהיה זכאי
ובין שני טרמוסים  / 2ו  2ליטר
ברבקיו פחם
לבחור  .כפרם חינם בין
•י
י
גריל י
•
ל. . . . .................................................. •.

ועור :כל שני זוכה!
מבין כל רוכשי מוצרי מץ המעולים בחודש פברואר  1979תיערך הגרלה
בה יזכה כל רוכש שני במערכת ווקי־טוקי הכוללת שני מכשירי שידור
וקליטה לילדים.
*הערת; בפופ לתקנון המבצע אותו ני תן לראות במשרדי חברת מץ ,רחוב מודיעין
, 19בני־ברק.

הרוכש קולט אדים וריחות למטבח מץ באחד מימי המזל יקבל כפרס חינם
טרמוס / 2י  2ליטר.

רשימת מפיצים חליוית.

חיפה — פליז הבנקים ,רה׳ הבנקים 1

'!

הוד-השרון — סלון חמד
דרך השרון 94
אשקלון — מועדון אליעזר
רח ,העבודה 27

רשת סלון באלי; חיפה — הרצל  . 1חדרה — הנשיא .51
עפולה — הנשיא  .17ר״ג — ביאליק .75
ירושלים — סלון שלום ,יפו .68

נתניה — פטמן יוסף
רח' עמק חפר 4

כת־ים — סלון פאר
רוטשילד 32

דחופות — אלקטרו סנטר
רה׳ הרצל 171

ירושלים — סטרון
רח  ,דוד ילין 33

אמץ את מץ

פתח־תקוה — סלון לירון
רח׳ ההגנה 17
גבעתיים — נתנאלי פשה
רח׳ כצנלסוז 12

חולון — סלון סב וי ,רח׳ סוקולוב 77
נס״זניונח
א.ק .אלקטרוניקה ,ויצמן 14
תל־אביב — סלון להיט
רח׳ אבן גבירול 20

ראשל״צ — רמזור )כדרית(
רח׳ רוטשילד 36
נתניה — רדיו אלחוט
שד  ,בנימין 5

פ ר טי ם אצל הסוכעים ה מו ר אי ם למוצרי מץ
* ו ב בי ת מ ך ר חו ב מודיעין . 19בעי ב ר ק ־ ר מ ת גן

