חברת מץ המובילה בענף הטלוויזיות בישראל ,מאפשרת לך לרכוש
טלוויזית ״מץ צבע״ משוכללת ואמינה מפאר דגמי  1980לראשונה בתנאי רכישה ללא תקדים.
מהן אפשרויות הרכישה?

למה זה כדמי לך?
א .מחיר טלוויזיה "מץ־צבע״ בתוכנית זו הינו קבוע וסופי)כאשר
לפי התחזיות הכלכליות המקובלות תחול בשנה הקרובה עליית
מחירים תלולה עקב האינפלציה בשיעור של  600/0בקירוב(.
ב .אפילו תוכנית החיסכון הטובה ביותר שבה תשקיע אותו
סכום של כסף  -לא תדביק בעוד שנה את הפער בין מחיר
טלוויזיה צבעונית ,לבין הסכום שתצליח לחסוך.
ג .התשלומים שלך קבועים ,בלתי־צמודים ואינם נושאים ריבית
כל־שהיא.
ד .אתה רוכש ״מץ־צבע״ ״ 26עם'׳שלט-רחוק׳ . 1980
במחירי . 1978

ונו  ■073ל ד-ו ה  ■1(73גס לוו

לפניך מספר אפשרויות נוחות לרכישת ״מץ־צבע״ .אחת מהן
בודאי תתאים לך .אפשרויות נוספות תוכל לקבל בתחנות ההרשמה.
מזומן
5,00020,000.4,000.20,000.־5,000.

מס תשלומים
12
12
12
9
9

תשלום חודשי
3,500.2,000.3,750.2,850.4 ,7 50 -

סה״ב מחיר לתשלום
47,000.44,000.49,000.45,650.47,750.-

המחירים אינם כוללים מ.ע.מ .האספקה בתום התשלום האחרון.
אל תחמיץ את התוכנית .פנה עוד היום לאחת מתחנות ההרשמה
של ״תוכנית מץ־צבע  80״ .התוכנית בתוקף ער 6.7.79

תחנות ההרשמה ,אך ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ,
לתוכנית ״מץ צבע־ $0״

אשר

גידיהן

חוזה

קנייה

רשמי

של

מץ

קיבוץ גלויות  47ס יפו  :לבל אליהו — שדרות ירושלים  ; 29אלקטרו יפו — שדרות ירושלים  121י• מעלות  :מחבוט יעקב — מרכז מסחרי • נהריה :
• נצרת  :רדיו אקספרס )נביל את נעים( — ככר המעיין ; דיב עמורי — רחובחשוק
אלקטרוניקה רחוב וייצמן 14
גורה אברהם —גבעת כצנלסון • נס־ציונה  :א.ק.
• עפולה  :סלון באלי — רחוב הנשיא ;17
• נתניה  :אלחוט — שדרות בנימין  ; 5חשמלית — רחוב שמואל הנציב ג  #עכו  :אחים סט — רחוב בן־עמי 27
פנת האושר — רחוב ירושלים  • 5פתח־תקוה :סלון ברק — רחוב חובבי״ציון  • 30צפת :אחים בוכניק — רחוב ירושלים; חדד עמוס — רחוב ירושלים • 20
•
• קרית״מלאכי  :צלאח שלמה — מרכז מסחרי
קרית־גת  :אלקטרו אלבז — מרכז מסחרי  • 44/48קרית־ים א׳  :טל קול )אחים סייג( — שדרות ורבורג
•
• קרית־שמונה  :בזק — )כחנים יעקב( — מרכז מסחרי 2
קרית מצקין  :וידאו קול — דרך עכו  ; 175טל קול )אחים סייג( — שדרות השופטים 5
ראשון־לציון  :רמזור )כדריה( — רחוב רוטשילד  • 36רחובות  :נחום את מזרחי — רחוב הרצל  • 187רמלה  :יולזדי חיים — רחוב הרצל  • 77רמת־גן  :סלון
תל־חנן  :אור תל־חנן — רחוב בן־יהודה 17
 • 75רעננה  :רן אלקטרוניקה — רחוב בורוכוב # 15
באלי — רחוב ביאליק

מץ — אולם תצוגה מרכזי ,רחוב מודיעין  7ג ,רמת־גן— בני-ברק.

