
 תחרות ללא הוא המקורי כשהצליל
האמינות את המשלים נוסף דבר יש

פרס מבצע
 נכונה קניה תמיד הם ״סניו״האמינים מוצרי

 ״סניו״ עכשיו לכספך. מלאה תמורה ונותנים
 יותר: עוד כדאית לקניה אותם עושה

 לזכות תוכל תקדים ללא פרסים במבצע
 בלא ולהשתתף של״סניו״ ערך יקר במוצר
 ייערך המבצע ענק. הגרלות ל מאשר פחות
- בלבד. 30.6.80 עד 6.6.80מ

חד פרס  לקוני מיו
שלמה סטריאו מערכת

צבעונית'סניר! טלוויזיה ,

שתתףבמבצע  כיצדת
של״סניו'? הפרסים

 י.ן סטריאו, מכשיר״סניו״נמערכת בקנותך
1 רדיו, טייפידק, מגבר, טייפ, ־ רדיו פטיפון,
 1 על העולה בסכום ),וכו משולבת מערכת

.  במבצע. להשתתף זכאי שקל-תהיה 1,500-
 של הספח את לשלוח הוא לעשות שעליך כל

 מחשבתית. העתק עם האחריות תעודת
ירושלים. ,2579 ״סניו״,ת.ד. לכתובת: המס

 ב״סניו זוכה קונה כל
!הגרלה ללא

 האחריות תעודת של הספח קבלת עם
 אחד לביתך תקבל המס, חשבונית והעתק

 הגרלה! ללא המעולים ״סמר־ ממוצרי
ב... גס לזכות תוכל בנוסף

בחזרה! כספך כל
 100 מכל אחד יזכה הראשונה בהגרלה

 של קניה כל בחזרה! כספו בכל קונים
 לזכות- סיכוייך את מגבירה ״סניו״ מכשיר

נוספים: פרסים ויש

 ללונדון זוגית טיסה
ושוב! הלוך

 קונים 500 מכל ד !אז יזכה השניה בהגרלה
 ללונדון- ושוב הלוך זוגי טיסה בכרטיס

הכל... לא עדיין וזה

- בנוסף  תיערך הראשונות ההגרלות 2ל
 בטלוויזיה לזכות תוכל ובה מיוחדת הגרלה

 תקנה אם בה תשתתף של״סניו״. צבעונית
 פטיפון, הכוללת סטריאופונית מערכת
 רמקולים וזוג ״סניו״ טייפ־דק רסיבר,

 דנמרק,(או מתוצרת מעוליס-״פירלס״
 ורמקולים משולבת סטריאו מערכת

״פירלס״). ,
 ה״סניו״ את לעצמך והענק היום עוד בוא

 יותר עוד לך כדאי עכשיו רצית. שתמיד
״סניו״ של נוסף במוצר תזכה אותו: לקנות

- ותשתתף במתנה הגרלות! 3ב
 והעתק האחריות תעודת ספח על ★

 2579 ת.ד. אל להגיע המס חשבונית
 30.7.80 לתאריך עד ירושלים

 ״סניד של שמע מכשירי כולל המבצע ★
בלבד.

 חברת נציגי בנוכחות ייערכו ההגרלות ★
 משרד בע״מ, אלקטרוניקה ס.ט.ס.

 ההגרלות מועדי חשבון. ורואה הפרסום
בעתונות. יפורסמו ותוצאותיהן

 עובדי על אסורה במבצע ההשתתפות ★
בע״מ, אלקטרוניקה ס.ט.ס. חברת

משפחותיהם. ובני פרסום״אדמון״ עובדי
 בינלאומית אלקטרוניקה .ט.ס.0 היבואנים:

)02(245283 טל. ירושלים 2579 בע״מ,ת.ד.
טל. ,91 החשמונאים רח׳ תל-אביב,

269858-210068 )03.(
 חיפה מפרץ ההסתדרות, חיפה,שד׳

).04(740495-725681 טל.
).02( 224829 טל. 10 לונץ רח׳ יןושלים,
227937 )02(
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