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 במזומן* בלבד ל״י 37,500-. ״שלט־רחק״ ללא 26״ צבעונית טלוויזיה
במזומן.* בלבד ל״י 42,500-. ״שלט־רחק״ עם 26״ צבעונית טלוויזיה
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 לצרכן המומלץ המחיר
 2םץ-צבע״ם לטלוויזיה

7כםפטמבר-.םםם, לי 3

 מאיכות טלוויזיה עבור בשוק היום המוצע ביותר הנמוך המחיר הוא ל״י 37,500-.
מץ. דוגמת מוניטין ובעל מוכר יצרן של גבוהה

ומבטיח' ״שלט־רחק״ ללא 26״ צבעונית טלוויזיה לך מבטיח במזומן זה סכום תשלום
מסחררת. מחירים עליית בפני אותך

 הצבעונית בטלוויזיה אותן להשקיע לך כדאי במזומן ל״י 37,500 היום בידיך יש אם
נפרד בלתי לחלק הצבע שידורי את שנה תוך להפוך יכול אתה כך רק כי מץ, של

תחרות. ללא ובמחיר באיכות מחייך,
 תשלום בעבור האספקה מועד את להקדים האפשרות גם לך שמורה

המועד. הקדמת של חודש כל על ל״י 2,000 - של
המחירים. טבלת לפניך

האספקה מועד * במזומן תשלום
 שנה כעבור

 חדשים 11 ״
 חדשים 10 ״
 חדשים 9 ״
 חדשים 8 ״
חדשים ד ״

בלבד ל״י 37.500
ל״י 39.500
ל״י 41.500
ל״י 43.500
ל״י 45.500
ל״י 47.500

מע״ני כולל לא *

 כל מאהוד■
 טובה הצעה

טובה טלוויזיה ג□ תמצא

יותר? טובה תבנית לך הציע מישהו האם
בתל־אביב ל-על3 בנין — 32 יהודה בן ,רח מרכזי, בסלון אותך לפגוש ישמחו מץ יועצי השבוע

מץ, מוצרי למכירת המורשות בחנויות ורק אן ההרשמה תחנות
 בני־ברק ,19 מודיעין רחוב :טרפזי תצונה אויב — טץ :חלקית מפיצים רשימת

 דרך.שלמה גדלד, ;100 בן־יהודה ורדי, את חללה ;122 אלנבי פופר, ;3 בז־יהודה
 חנויות מרכז מהיר, שרות :אילת .48 בלפור הוד, סלון ; 32 רוטשילד פאר, סלון

 אלקטרוני פלון :אשקלון .118 א׳ מרכז טבעי־צבעוני, ושרותיס פלון ; 31 רוגווין
 אלקטרוניקה א.א. ;144 החלוץ כע״ט, צמרת סלון : כאד־שכע מסחרי. מרכז צאלח,

 .94 השרון דרד חמד, :השרון הוד .443 מסחרי מרכז יצחק, פיליפ ;דימונה .12
 ז׳בו החשמל, מרכז :כץ פרדס .38 רוטשילד הפט, רדיו :חדרה .77 סוקולוב
 אח ;צפת .68 הרצל מופה, פאוז :לוד .103 יפת ישראל, נדון ; 121 ירושלים

 טרפז פוריה, רוני :ירוחם העצמאות. ככר ״פופנות־פל״, ;מכריה מסחרי. מרכז
 ציון. ככר אמפיסל, סלון ; 68 יפו רח׳ השלוס, סלון ; 6 בן־יהודה פיני, סלון ; 21

 :טפו .5 בנימי! שד׳ אלחוט, ; 2 ויצמן אוניפרפל, טפט ; 4 חפר עמק פטמז, : נתניה
 קרית׳ .44/48 מסחרי מרכז אלבז, אלקטרו : קרית־גת .30 ציוו חובבי פרק, פלון

 רוטשילד (פדריה), רמזור :ראשל״צ מסחרי. מרכז דוד, חזקיה :קריסה .2 מסחרי
אלקטריק, שטוליק ; 75 ביאליק פאלי, :רסת־נן .7ד הרצל חיים, יולזרי :הסיח

״.80 צבע ״מץ לתוכנית מץ של רשמי קנייה חוזה בידיהן אשר
 מ.ש.י., ; 1 בן־יהודה שילה, ; 20 גבירול אבן להיט, סלון ;תל־אפיב רמת־גן. —
 :כת־ים התקוה. שכ׳ ,44 אצ״ל אור, צליל ;התקוה שכ׳ ,1 אצל שואה, ;39
 כע״ט, דרום סוכנויות : אשדוד .47 ההגנה רח׳ אהרן, יטלופ :יהודה אור מור.

 רהיטי : אופקים .27 העבודה פעדון, ; 37 הרצל ברזילי, סלון ; 9 הרצל כחלון, — קה
 כצנלסון משה, נתנאלי ; נכעתיים מסחרי. מרכז שטיינברג, :כית־שמש .48 העצמאות

 רחוב פכוי, סלון ;חולון .1 הרצל מץ, פלון ; 1 הבנקים הפנקים, סלון :חיפה
פו: .114 ז׳בוטינסקי רחוב שעשוע, סלון ־;129 טינסקי  שדרות יפו, אלקטרו י

 טבעון, אלקטרו :טבעון .20 ירושלים עמום, חדד ;ירושלים רחוב כוכניק, ים
 ג׳ורג׳ הפלד רחוב ,2001 אלקטדיק ;יפו רחוב פלל, פית טטרון, : ירושלים מסחרי.

.14 ויצמן אלקטרוניקה, א.ק. ציונה: נם .47 גלויות קבוץ רון, אלקטרו יהוד:
 :פתח־תקוה העתיקה. עכו חשמל חנות עובד, אחים ; 27 עמי בן סט, ראובן

 מרכז יעקב), (פהנים בזק :שמונה קרית מסחרי. מרכז שלמה, פלאח :מלאכי
 .4 בנימין שטיינברג, סנטר, אלקטריק ; 187 הרצל מזרחי, את נחום :רחובות .36

מסתרי. מ. יופי, חקיח :תל־טונד .15 בורוכוב אלקטרוניקה :רעננה .73 ביאליק

_ __ _ ושלח גזור _ _ _
 | (ישראל) מץ לכב׳

בע״מ
1 ר״ג ,19 מודיעין רח׳
 נוספים פרטים לקבל ברצוני

 | ״80 צבע — ״מץ תכנית על
מצידי התחייבות ללא

שמי
...........כתובתי...
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