
 וגם \
ת ו ר ש פ א  ל

 לתשלומים
 509׳0 עד

ממחירה

היה לא עוד באמת בזה מבצע

הנחה ל״י100,000

 פיג׳ו של 80 נוסעים דגמי כן,
 דוגמתן היו שלא ענק בהנחות

 יש כך, על נום!? ל״י! 100.000 עד
 50ל6 עד לשלם אפשרות לד

- מהסכום  תשלומים 12ב
ת. בריכית  כנקאי

 סכום לחמוד ההזדמנות את נצל
 זאת יגמר, שהמלאי לפני ניכר,

^לו כלתי הזדמנות ת- ר  הן חוז
תקדים: ללא הנחות
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80,000 583,540 663,540 104
85,000 744,280 829,280 3 0 4
90,000 788,730 878,730 3 0 5
95,000 911,810 1,006,810 5 0 4

100,000 1,050,220 1,150,220 5 0 5
לירות. אלף 30 ־ 50 בין הנחות מסים ופטורי למוניות

דוגמתה! היחה שלא בהנחה חדשה פיג׳ו וקנה פיג׳ו מסוכניות לאחת בוא
 מע״מ. כולל לא 11^ = ל׳׳י 13.00 שער לפי 79 ס מ מחירון .20.8.80.ליום נכון *

בהתאם. המחיר יעודכן ירד או יעלה הפרנק ושער במרה
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