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מזומנים בד■ ממונית
 זהפיד מבטיחה חדשה חברה

 לרכוש ום7הח את
לאפשרות חדשה מכונית

 בעיתונות מתפרסמות ביומו יום מדי
המב רון, מגא־ הכותרת תחת ענק מודעות
הסו מכל חדשה ״מכונית לציבור טיחות

 ללא בתשלומים לתקציבך, בהתאם גים,
חודש. 50 עד 20מ־ ריבית

 חדשה, חברה עומדת נזגא־רון מאחרי
 קו- ולואים מילטון סמט על-ידי שהוקמה

 מארצות־הברית. חדשים עולים שני טק,
 ה־ אחרי שבי ההולכים תמימים אזרחים

 שלה החברה, למישרדי מגיעים פירסומים,
מאמי הם בארץ. שונים במקומות סניפים

וישלמו חדשה, מכונית יקבלו אכן כי נים

מילטון יוזם
מומחה אחד כל

בתשלומים; מחירה את הזמן במשך
 מיל- של חברתם לחלוטין. שונה האמת

ב הקיימת שיטה, לפי פועלת וקוטק טון
 עשרים כבר הלאטינית אמריקה ארצות
 לקבל אפשרות אין זו שיטה לפי שנים.
ו מעניין הימור בה יש אך רכב, מייד

מושך.
ה במישרדו פייס. ואיגרת־ מכונית

 סמט ישב בתל־אביב, אסיה שבבית מפואר,
״השי :השיטה עיקרי את והסביר מילטון

הכ הכספי הנטל חלוקת על מבוססת טה
 אחדים. אנשים בין מכונית, ברכישת רוך

ה לקבוצות הרוכשים את מאגדת החברה
קבו כל אחת. כל איש עשרות כמה מונות

 חודשיים תשלומים באמצעות רוכשת, צה
 ומוסרת בחודש, מכוניות שתי חבריה, של

הגרלה. לפי בקבוצה, לחברים אותן
לאפש בעיה הופכים אנו כזה ״באופן

 חדשה מכונית לרכוש כיצד הבעיה רות.
 ללא אותה לרכוש אפשרות אצלנו הופכת

ריבית.״ ללא ובתשלומים מזומנים,
 של עמלה שירותיה עבור גובה החברה

ל בהתאם המכונית. מערך אחוזים תשעה
 לפי קבוצות־הרוכשים מורכבות שיטה,
משל הקבוצה חברי כל התשלומים. מיספר

 בשיעור אך תשלומים, מיספר אותו מים
 המסויימת. המכונית לערך בהתאם שונה,

תש 50ו־ 40 ,30 ,20 של קבוצות קיימות
 הקבוצה חברי מיספר חודשיים. לומים
 לפיכך, התשלומים. ממיספד כפול תמיד

חברים. 60 יהיו תשלומים, 30 של בקבוצה
 מכונית של ממוצע מחיר כי נניח אם
ב אזי לירות, אלף 600 היום הוא בשוק

 המונה חודשיים, תשלומים 30 של קבוצה
 אחד כל כך: השיטה תיפעל חברים, 60

 לחודש. לירות אלף 20 בממוצע משלם
 אלף ומאתיים מיליון איפוא אוספת הקבוצה

 רוכשת היא באמצעותם בחודש. לירות
בקבוצה. חברים עבור מכוניות שתי

 עבור יירכש השניים, מתוך אחד, רכב
 זהה החברה עם שלו החוזה שמיספר מי

 מיס־ איגרת של האחרונות הספרות לשתי
ב ביותר הגדול בפרס שזכתה הפיס, על

 אם חודש. באותו השלישית הפיים הגרלת
 מי המכונית את יקבל זהה, מיספר אין

 למיספר ביותר קרוב שלו החוזה שמיספר
מטה. כלפי האיגרת

)70 בעמוד (המשך

כל כמ בשר? קתה את בחח־ש פעמים כמה
 ועוגות בשר ירקות, לאחסן אפשר בו אינדסיט״, ״פיילוט מקפיאון מגיע לך גם מודרנית, בית עקרת
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 מקפיאה קני
אינדסיט פיילוט
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 בעיצומו. ולהורים לילדים ״לגו״ מתנות מבצע
 , 8£80ט£3-1 מירוץ אופני יוגרלו: ״לגו" רוכשי לכל ענק בהגרלת

 ח\/00£41-1> שולחן כדורגל ,80א1£1וק!ע 5)105(חשמלי אורגו
ערך. יקרי פרסים אלפי ועוד
 אחת של קניה כל על רקטה״ "היט הטניס משחק חינם! יוענקו כן כמו

 המשחק ו״תשבצ-עת״ ,912,182 ,855,853,232 לגו: ממערכות
 .50,1589,911 ,231,856 ,524 : של קניה כל על המרתק החינוכי

 והשתתפובמבצע! "לגו" ממערכות אחת את היום עוד ורכשו מהרו
 המובחרות. הצעצועים ובחנויות בעיתונים במודעות פרטים

.268155/6 ,טל.105 חשמונאים ת״א, בע"מ, קופמן סוכנויות המפיצים:

219449 הזה העולם


