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 לליטר ק״מ 16.6
 לליטר ק״מ 15.3
לליטר ק״מ 10.5

 511 305 1םיג׳
״קו סט 14721

■ ׳■י .228888 ,222666 טל. ,3 הם רח׳ ירושלים: 333214־6 טל. ,16 שונצינו רח׳ תל־אביב; בע״מ, לובינטקי דוד הבלעדי: המפיץ
 גורית(שד׳ בן שדרות בע״מ, הצפון רכב ,536822,523363 טל. ,51 אלנבי רח׳ כהן, אוריאל חיפה: .523221־2 טל. התעשיה איזור גסנר, מוסך ירושלים: סוכנויות: 1

 שכם: .31689 טל. ,25 סמואל הרברט בע״מ, רכב שיווק קל־נע חדרה: .56860 - 71339 טל. החדש, התעשיה מרכז סרוג׳י, וזוהיר מישל נצרת: .538228 טל. ,8 הכרמל)
הנגב,,״ אשנב .78292 טל. התעשיה איזור אכספרם, מוסך באר־שבע: .3657 טל. התעשיה, איזור בירה, אל מצרי״ ״אל מכת רמאללה: .7894 טל. פייסל, רח׳ כליפא, עומר

כפר״ .051־25757.טל פיג׳האיזורהתעשיה, לרכב סוכנות אשקלון•.אלביושות׳ .95 י ' . . .994481 טל. ,41 הרצל מוטו״שרתון״רת׳ לציון: ראשון .33210,טל.3 חברון דרו
,ר .35081 ;37821 טל. ,4 שוהם רת׳ הרמן, לויגקופף נתניה: .20161 טל. פוספלד, מוסך סבא:

305 פגץ
 קמ״ש 50 לנסוע צריך אינך

בהוצאות. לחסוך בדי

 305ה־ לך חוסכת הדלק, להוצאות נוסף
 פרט והטיפולים. השרות הוצאות את גם

 וטיפול ק״מ 7,500 כל שמנים להחלפת
 דורשת 305ה־ אין ק״מ, 15,000 כל מונע
 זהו היום של המוסכים ובמחירי דבר, ממך

נוסף. משמעותי חסכון

£€ז 0)£ 1>1
הצרפתית המהפכה

 01. 305 פיג׳והדלק צריכת
סמ״ק) ו290(

 קמ״ש 80 במהירות
 קמ״ש 90 במהירות

בעיר

 ע״י הניתנת האחריות את אלה לכל הוסף
 הגבלת ללא שלמה לשנה פיג׳ו

 למסקנה אתה גם ותגיע קילומטרים
 להיות חייבת הצרפתית שהמהפכה

שלך. הפרטית המהפכה

 כדרישות רק לא עומדת אשר מכונית
 — והיופי הביצועים הנוחות, הבטיחות,

הכיס. בדרישות גם אלא

 המכוניות מרבית קמ״ש 50 במהירות
 מכוניות מספר יש קמ״ש 70ב־ חסכוניות.
 .305 פיג׳ו יש ומעלה קמ״ש 90ב־ חסכוניות.
 מהפכה וזוהי באמת. החסכונית המכונית

 הציבו 305 הפיג׳ו של מתכנניה ממש. של
 מכונית ליצור ברורה: מטרה לעצמם

סמ״ק. 1500-1300 בגודל באמת חסכונית

 בהוצאות כל קודם חוסך אתה 305 בפיג׳ו
 זאת ממחישה שלפניך והטבלה הדלק
היטב:

הדלק צריכת

 לליטר ק״מ 17.2 קמ״ש 80 במהירות
 לליטר ק״מ 16ו, קמ״ש 90 במהירות

לליטר ק״מ 11.2 בעיר

ה העולם12 2217 הז


