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ת חפש .1 ר את תמצא שבה חנו  המחי
תו ביותר הזול תו דגם לאו  אתה או

לרכוש. מבקש
ר וודא .2 שי שיטת ערוך שהמכ  ל

ת השידור מ שראל,מתוך הקיי  19 בי
ת טו שי ת ה מו קיי בעולם. ה

ת וודא .3 החנו ה ש מנ ה, אתה מ  קונ
ה ך במיד אינ קח ו  המכשיר את לו

ה אתך, ה הינ מינ ד א מו תע ה ו מנ הז  ב
 התשלום את שתקבל לאחר גם

ה לא ואתה הי בשטח. ת
ק .4 ת בדו פי את תעופה בחברו  תערי

ם ההובלה חי ם הנו מני הז תן בהם ו  ני
לשלוח.

ת חפש .5 כנו ח סו טו  בה לך שיש בי
ם אמון שתסכי  מכשיר לבטח ו

ת, הובלה בודד, הובלה אוירי
ס עד מן המטו ס ו טו מ  הביתה. ה

ח שזה וודא טו ד גם בי  שבר, נג
ה אבדן, שריפה, ב  וכר... גני

שיר דע! ה במכ ם טלויזי שויי  ע
ע פי  המסך על צבע כתמי להו

רה לא מהובלה כתוצאה הי  אשר ז
ת סו לי ח פו טו מכסות. אינן בי

שא אתה אם .6 ר את נו שי  אתך, המכ
סו דאג הכני  ולא למלון ערב מדי ל

רו שאי ת על ברכב, לה ע מנ מנו  ל
גניבתו.

סך .7 ס בהכנ  כמה (עד וודא למטו
חו שאפשר)  המכשיר את שיני
ת רו תו יזרקו ושלא בזהי  כשם או
ם את שזורקים ת. החפצי דו מזוו ה ו

עך .8  בקורת לאולם לארץ בהגי
ם סעי ר וודא הנו ל לעבו  במסלו

סיון תחשד לא למען האדום  בנ
ת הברחה מנו ד הז ב  על הצהר זו ו

תיו, יתר שו  לוודאי קרוב כי רכי
ך בדק. מטענ י

ה אין .9 ה ז שנ  מסמכי בידיך יש אם מ
שה. ם את הרכי סי  לפי תשלם המי
פון המכס. תערי

ע צריך המכשיר אם .10 הגי  ל
ת מספר צפה אויר במשלוח  שבועו

ה לקבלת דע  כדי הגעתו. על הו
ה ללוד סע המכס מן לשחררו פנ  ו

ם לממן־מסוף טעני מ אל ה  אף תשכח ו
ם אחד ר תצטרך פן מהמסמכי  לחזו

תיך. על  עבור תשלום הכן עקבו
ל טו ר, ני שגו ה, המ סנ ח ה א עינ  ט

ם. ושרותים ופריקה חדי מיו

ת חופשה קח .11  מן ליום לפחו
ה תין ותצטרך יתכן כי העבוד מ  לה

ת רב זמן רו ת. והפרוצדו עו מיג
א דאג .12 מן כסף אתך להבי  מזו

מכס מאחר ה ת מקבל אינו ו חאו מ  ה
ם מי ם בסכו לי דו שקל. 3,000מ־ הג

 את סוף סוף קיבלה טוב! מזל .13
ה את פתח המכשיר, ת האריז רו הי  בז

ה וודא כנ ה מתאים שתו מנ הז  ולא ל
ת״ לך שלחו עו ט ב אחר. מכשיר ״

ר וודא .14 שי ע שהמכ תקין שלם הגי  ו
ת תסתבך שלא כדי עו  חברת עם בתבי

ח טו בחו״ל. בי
דת קיבלת .15 ח תעו טו  היצרן? של בי

 דאג בישראל. ערך לה אין אבל יפה!
ת שו ח לע טו לה בחברה שרות בי כו  הי

ח ם גם ליבא להבטי ת, חלפי רו  במהי
' להם. תזדקק חלילה, כאשר

 ופועלי בביתך .המכשיר16
 החשמל לחנות גש עכשיו

 בישראל מחירו מה ובדוק הקרובה
 היבואן מן אישי״ ״במסלול
 מקורית אחריות ועם הבלעדי

 מה מכל ״הרווחת״ וכמה שלו,
 שתמצא בטוח כמעט שעברת.

מזה. זול מחיר בארץ

עזר: טבלת לעזרתך
גרמניים במרקים

26״ 26״ 22״
עם בלי בלי פירוט

בקרה בקרה בקרה

סיטונאי מחיר
1,550 1,325 1,150  כזה) להשיג תצליח (אם

התעופה לשדה הובלה
25 25 25 בגרמניה

2ו6 216 198 0׳י6״ז6;9וי1 הובלה-תעריף

60 50 45
 אוירי, בטוח

הבית יבשתקעד
1,216 1,039 847 יבוא מסי

31? 271 221 במכס) (לתשלום מ.ע.מ.
20 20 20 ממ״ן
30 30 30 מהשדה הובלה

120 120 120 שנתית אחריות
3,554 3,096 2,656 סה״ב
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