
81 מץ־צבע ותומית הצטרף
 להטת שהובל בדי האפשרויות בל את במין פותחת ,,״חץ

חחודש. את לבחור ובס השלח, צבעתית חטלויזיה
״81 - צבע ״מץ של בתשלומים הרכישה מתכניות לאחת כעת והירשם הצבע, בשידורי הצופים המאושרים אלפי עשרות אל הצטרף

 המסך). מנורת (כולל החילוף תלקי על אחריות שנות 5מ־ לחנות וגם הראשון, התשלום לאחר מייד הטלויזיה את לקבל תוכל שבו חדש תשלומים מסלול לבחירתך
ץצבע- הזמן מ עת״ ״1981 הנבחר העסק ״בית ר ״1981 לשנת ביותר הטובה ״הקניה הכפול בתואר שזכתה הטלויזיה ״81 כ

שהוכחו. הישגים עם מטלויזיה ותהנה
בלעדית. בשיטה אלקטרוניים משחקים עבורך פיתחה לחידושים, הקשור בכל בראש הצועדת ״מץ״ חברת !חינם - טלויזיה משחקי 5 ליימץ״ בלעדי חידוש

המחשבה. ולפיתוח לשעשוע טלויזיה משחקי 5 וכוללת 61111.7 ואו בשיטת המכשיר בתוך בנויה המתוחכמת המערכת י

ה רכישת הצעות לוח ה רכישת הצעות לוחרחוק. שלנז עם 26״ דגם טלויזי ה רכישת הצעות לוחרחוק. שלט עם 22״ טלויזי ״ 20״ דגם טלויזי טי אי רחוק שלט עם ״ה

בצבעים חמשחקים

אספקה מועד  כולל מחיר סה״ב
 למסך אחריות

שנים 5ל־ וחלקים

תשלום
חודשי

מס׳
תשלומים

מזומן מם׳
הצעה

חודשים 3 כעבור 11,900 1,300 3 8.000 1
חודשים 3 כעבור 12,300 2,100 3 6,000 2
חודשים 3 כעבור 12,700 2,900 3 4,000 3
חודשים 4 כעבור 12,000 1,000 4 8.000 4
חודשים 4 כעבור 12,400 1,600 4 6,000 5
חודשים 4 כעבור 1 2,800 2,200 4 4,000 6
חודשים 5 כעבור 12,100 820 5 8,000 7
חודשים 5 כעבור 12,500 1,300 5 6,000 8
חודשים 5 כעבור 12,900 1,780 5 4,000 9
חודשים 6 כעבור 12,200 700 6 8.000 10
חודשים 6 כעבור 12,600 1,100 6 6,000 11
חודשים 6 כעבור 13.000 1,500 6 4,000 12

אספקה מועד כ0  כולל מחיר ה״
 למסד אזזריות

שנים 5ל־ וחלקים

תשלום
חודשי

מס
תשלומים

מזומן מם׳
הצעה

חודשים 3 כעבור 11,450 1,150 3 8,000 1
חודשים 3 כעבור 11,850 1,950 3 ־ 6,000 2
חודשים 3 כעבור 12,250 2,750 3 4,000 3
חודשים 4 כעבור 11,500 875 4 8,000 4
חודשים 4 כעבור 11,960 1,490 4 6,000 5
חודשי□ 4 כעבור 12,360 2,090 4 4,000 6
חודשים 5 כעבור 11,650 730 5 8,000 7
חודשים 5 כעבור 12,050 1,210 5 6,000 8
חודשים 5 כעבור 12,450 1,690 5 4,000 9
חודשים 6 כעבור ו 1,750 625 6 8,000 10
חודשים 6 כעבור 12,150 1,025 6 6,000 11
חודשים 6 כעבור 12,550 1.425 6 4,000 12

אספקה מועד  כולל מחיר םה״כ
 למסר אחריות

שנים 5ל־ וחלהים

תשלום
חודשי

מס׳
תשלומים

מזומן מס׳
הצעה

חודשים 1 כעבור 9,300 700 3 7,200 ו
חודשים 3 כעבור 9,600 1,300 3 . 5,700 2
חודשים 3 כעבור 9,900 1,900 3 4,200 3
חודשים 4 כעבור 9,400 550 ' 4 7.200 4
חודשים 4 כעביר 9,706 1,000 4 5,700 5
חודשים 4 כעבור 10,000 1,450 4 4,200 6
חודשים 5 כעבור 9,500 460 5 7,200 7
חודשים 5 כעבור 9,800 820 5 5,700 8
חודשים 5 כעבור 10,100 1,180 5 4,200 9
חודשים 6 כעבור 9,600 400 6 7.200 10
חודשים 6 כעבור 9,900 700 6 5,700 11
חודשים 6 כעבור 10,200 1,000 6 4,200 12

ם * ם המחירי מ.ע.מ. כוללים אינם המחירים *מ.ע.מ. כוללים אינם המחירים *מ.ע,מ. כוללים אינ

20״ יות7טכוי 500* מידית לאספקה ״חץ״ של הבלל חן יוצא מבצע
ש 896 של חודשיים תשלומים 12 ועוד ן1בח?ונ שהל 4424 בלבד״ם: ובישם בתוא•

עם
וחוק שלט

ש' 11,904-. במזומן המחיו .6./■נ- של חודשית וויבית מ.ע.מ בולל בתשלומים המתיו

 בידיד בם להשיג
 ומעש אדם
26 ביתן

 ? להתאמץ לו לחח
חץ! לתובעת הצטרף

שי תלוש

שית הטלויזיה ביותו הטובח הגו
שיג 51263 מקוד: י־ברק1,ב19 ״מודיעין11יימ במרב! לה
האת! רחבי שליימבדבכל מורשים סוכנים ואצל

שא ארנק שי: מקבל זה תלוש עולח מעור מפתחות נו

 51263 מיקוד: ברק בני 19 מוןיעץ רח׳ נ!ץ״
 במחיר צבעונית טלויזיה רכישת אפשרויות על יותר לדעת :ערכין

 ״81 צבע ״מץ של הרכישה תכניות על פרטים לקבל וברצוני לי,
״ ; רחוק שלט □בלי רתוק שלט □עם 26□״ 22□

לביתי. הקרוב ״מץ״ סוכן נמצא היכן לדעת :וני

ה.................................:בית פ ל ס בעבודה... -.
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