
 למענך מפעיל מוסך
| השרות מיטב את

הכולל: המעולה המקיף
כללית,

 שיפוץ מנועים, והחלפת
 ורגילות, אוטומטיות הילוכים תיבות
 ואיזון, פרונט כיווני רכב, יציבות סידור

 החשמל, מערכות כל תיקוני
 הכוללים: השעונים לוח עבודות כל

 מגבים. מנגנוני חימום, מנגנוני אוץ,
דלתות סגרי חלון, מנגנוני תיקון

ןןיןן
וידווו

 לפנייך יפו-מציג רבו
 בשרות החדש הסיגנון את

 רנו. דיגמי והחזקת
 חדש עידן הפותח סיגנון

שרותי־מוסך. במושגי

תקועה מכונית כל חילוץ .1
 ציונה, נם עד מהרצליה דן בגוש
ולוד. רמלה כולל

 חילוץ ונידות גררים ע״י יבוצע החילוץ
 דרך הקשורים המוסך, של

יפו. רנו ־ למוקד קשר במכשירי קבע

 חינם שחתי
ללקוחותינו

הקבועים
_________________________׳׳

 המוסך יעבור ,79 לאפריל, מהראשון
 מוגדלים. עבודה ימי לחמישה

 בבוקר, משבע לשרותך פתוחים נהיה
 מינהלי בסידור בערב שש עד רצוף
 כל עבורך לבצע לנו יאפשר אשר

 של שיא ומיומנות במהירות - תיקון
 לתיקון פרט זאת, ! בלבד אחד יום

 מעט נידרש לתיקונן אשר תאונות,
זמן. יותר

 המוסך החליט כן, כמו
 הקבועים ללקוחותיו להעניק

חינם: הבאים השרותים את

תחנתאיבחון 2
 דלק, תיצרוכת כיווני והצתה, מנוע כיווני

 כל בדיקת עשן, פליטת בדיקת
 וכיוון בדיקת במנוע, ההשמל מערכת

 בלתץ, מים איבוד בדיקת דלק, תיצרוכת
שמן, לחץ בדיקת מנוע, מצב בדיקת

אוטומטית. הילוכים תיבת בדיקת .3
 המצביע ביותר, חדיש דיאגנוסטיק ע״י
 ההילוכים, חלופת תיזמון ליקויי על

שונות ותקלות
בנסיעה. מכונית בדיקת .4
כדאיות, לקניה: מכונית בדיקת .5

 מחירים. והשוואת יעוץ
 6ל־ 4 השעות בין מבוצעות הבדיקות כל

.בלבד.
 והנהלת שוטפת קורספונדנציה .6

מקיפה. לקוחות כרטסת

 והעברת הכנה אוטומטית. ונעילה
 שוטפים. 10.000 טיפולי שנתי, טסט

 שמאי עם בתאום מרכב(תאונות) תיקוני
 שמנים החלפת הביטוח, חברות
מעולה. צבעי למקום, צמוד וקם. ופוליש
 אפילו אותך מפקירים לא אנו - באילת

 למוסך לפנות תוכל בטיול בהיותך שם.
 קשר לנו יש איתו אשר ,4066 טל אורים
 כולל - רית אפש עזרה כל למתן קבוע

חלפים. הטסת
 הערב לשעות מיוחד גרר שרות

73005 3 טל. לפי ולשבתות
אישי קשר עם מוסך -שרותי יפו רנו

.820804 . 828839 יפו ת״א הים שפה

2170 הזה העולם

פלד פירסום

619


