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באמהות ו מסי
 מוצריה בטיב הבטוחה - ״מץ״ חברת רק

 יכולה - המשוכללים הכלים במיטב והמצויירת
ת לך להעניק ם יתרונו  מכשיר לך ולספק בלעדיי
 מדוקדקת מעבדתית בדיקה שעבר מעולה

 ממשאית הישר טלויזיות מאספקת (להבדיל
ם). בחודשים קרה שהדבר כפי ברחוב  האחרוני

 הראשון במקום ״מץ״ צועדת רבות שנים מזה
 חברת לצרכן. ושרות חידושים אמינות, בנושאי

ך מ טי בהפעלת גם ראשונה היתה ״  מחיקון האנ
צבע. שידורי לקלקטת -

 אחריות שעת 5
חילוף חלקי על
 חינם! והעבודה השירות גם - הראשונה בשנה

 וזאת ״מץ״ מעבדות באמצעות ורק אך השרות
ע כדי  ו״מומחים״ מעבדות בידי "נפילה" למנו

 טלויזיות רוכשי בין אמינות מבצע למיניהם.
בלבד! 1981 מאי בחודש "מי:

 תקלה כל על במתנה לירות 1.000
 חלק) החלפת (המצריכה טבעית
הראשונה האחריות בשנת
 לשרות (בנוסף
חינם!). המלא

ארצי שירות
 רכב צי מחשב, מסופי הכולל

 הנמצאים מעולים וטכנאים
ת  ביממה. שעות 24 בכוננו
ם של ידיהם  לא הטכנאי

תן במיוחד: עמוסות  ני
 זו חיובית עובדה לזקוף

 של הגבוהה לאיכותם
״מץ״. מכשירי

מעבדות
משוכללות

 בטלויזיה המטפלות היחידות
 מתוחכם בלעדי ציוד בעזרת

 המתח לפי חלק כל המכוון
 ממעבדות להבדיל - הרצוי

 המשתמשות רגילות
 לטיפול מיושנים במכשירים
ם בלבד. כללי קוני  התי

 חילוף בחלקי נעשים
מקוריים

ביותר חטובת הברמנית הטלויויה
ג שי ה כז ל ר מ  51263מיהוד: ו,בוי-ברק9 ימודיעיו יימ^ו ב

 האדע רחבי שליימעייבכל חודשים סוכנים !אצל
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גל דוב• עם הגל־ על עלה

 רטשה תומיות
בחשווהים

 להנות לר גם המאפשרות
נוחים בתשלומים מעולה מטלויזיה

ת אלפי חו פקו לחם אשר מרוצים לקו  המכשירים סו
ם רבה בדייקנות הני הנ  מעולה, מטלויזיה כיוס ו

 שבהצטרפות לכדאיות ביותר הטובה העדות היגם
צבע. - מץ לתוכנית

חרזוגיג"''' \
•*׳0/81

-
 /]§־יןי

__ 381*1

ם״ אם קו שהו'׳י ק זו מודעה בעקבות מי עני  וי
 כך! על נברך אנו י... כאלה יתרונות לך
הצרכנים! לציבור תועלת שוב הבאנו אז כי

 81 צבע חץ טלויזיה
1981 ביותו הטובה הקניה

 ישראל מץ חבות
1981 הנבחר העסק בית

הצוננים• קהל של איחון הצבעות שת•

 ? (מה(ן(התאמץ
מץ! הצטרף(תומית

די׳נ
ג׳

מידע תלוש
לכבוד
 51263 מיקוד: ברק בני 19 מודיעין רח־ מץי׳ ״בית

 במחיר צבעונית טלויזיה רכישת אפשרויות על יותר לדעת מעונין אני
 "81 צבע ״מץ של הרכישה תכניות על פרטים לקבל וברצוני מינימלי,

״ 20□״ שלטרחוק 26□״ 22□ שלטרחוק □עס □בלי
לביתי. הקרוב ״מץ״ סוכן נמצא היכן לדעת ברצוני
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