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עסדן להריץ ביותר הכדאית השיטה

א  חדש, נהג ת
ובטוח. נוח

 מתקדם, מדעי מחקר פרי - 82 בטרנזיט הנהג תא
 ולהוביל עייפותך את להפחית הנהג, עליך, להקל נועד

 ובבטיחות, בנוחות בעבודתך אותך
 נסיעה של תחושה לך ומקנח ביותר מרווח הנהג תא

 בקו מעוצבים המושבים חדישה, פרטית במכונית
 לכיוונון ניתן הנהג ומושב לבריאותך, אורטופדי
 ממוקם וההגה לתמרון, ונוח קל ההיגוי והתאמה.

 ביותר, נוחה ויציאה כניסה לך המאפשרת בזוית
 רחב ושטח ידך בהישג מיוחד מסמכים תא לרשותך
 תמצא כמו־כן, לחפצים.
 איוורור מערכת לנוחותך

 הניתנת משוכללת
 זהו כן, בקלות, לוויסות

 תוכל ממנו נהג תא
 שלך העסק את לחריץ

 בבטיחות בנוחות,
ובהנאה.

 יעיל אמין, מנוע
וחסכוני

 השיטה היא 82 שטרנזיט אומרים בפורד כאשר
 להסתמך, מה על לך יש עסק, להריץ ביותר הכדאית

 אמין עוצמה, רב משוכלל, מנוע טרנזיט לפורד
 והטיפול השירות בחסכון, וכשמדובר וחסכוני,

 כל תקופתי בו(טיפול חשוב מרכיב הם התקופתי
בלבד). ק״מ 20,000

 ביצועים, רב הוא הטרנזיט שמנוע העובדה עם יחד
 בקלות להגיע יכול ואתה בפשטות, תוכנו הוא

 המכונית בחזית המנוע מיקום בו, נקודה לכל ובנוחות
 בטיחותך, את מגביר

 ותנודות, רעש מפחית
 בתא רחב מקום ומשאיר

 שני ולעוד לך, הנוסעים,
לידך. נוסעים

א  גדול מטען ת
לטעינה. ונוח

 פשוט בגאוניות. תוכנן טרנזיט פורד של המטען תא
 ויציאה כניסה לך מאפשרות הרחבות הדלתות ;ונוח

 מקומו את ימצא ביותר המסורבל המטען וגם נוחה,
 להעמיס לך מאפשר בטרנזיט העצום המרחב בקלות.

 צריך חיית אחרות שבמכוניות ומשקל, סחורה כמות
 חיסכון שוב וזהו - אותם להוביל כדי פעמיים לנוסע
עבורך, עצום
 לחריץ כדאיות שיטות מספר לבחירתך מציעה פורד
 טרנזיט איזו לבחור צריך רק ואתה שלך העסק את

 ואם ביותר. לך תתאים
 למכונית זקוק אתה

 - בעיות אין - נוסעים
 להסיע תוכל בטרנזיט
 11 מירבית בנוחות
נהג). (כולל נוסעים

 — יותר עוד כדאית עכשיו —
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פורד. ומוצרי שרות לרכישת
עסקל! להריץ ביותר הכדאית השיטה היא החדשה הטרנזיט מדוע הבנת עכשיו

ירוץ, שלך העסק שגם משלך, טרנזיט לך וקח בישראל רד פו ממפיצי לאחד איפה, היכנס
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