
הנמלה הברירה
 בסף? בלי להישאר פוחד אן - צבעונית לטלויזיה משתוקק אתת

 לחברת דבר. אין שלוי הקבועות ההוצאות את כראוי תכננת לא
 ואם מעולה, טלויזיה לרכוש לך המאפשרת תכנית יש ״מ׳ן׳

 ותקבל הטלויזיה את להחזיר תוכל כלשהי, מסיבה לכסף תזדקק
 זה בלעדי מבצע סבירים. שימוש דמי בניבוי בחזרה כספך את

 חברה רק המפעל. של כדאיות עם הצרכן של כדאיות משלב
 להציע לעצמה להרשות יכולה ואיכותם מוצריה בטיב הבטוחה

הראשונה. השנה אחרי ולהחזירה צבעונית טלויזיה לרכוש לך
בחזרה תקבל השניה השנה במשך הטלויזית את תחזיר אם *

הטלויזיה ממחיר 8054
- חדשה טלויזיה למכירת החברה למחירון צמוד

ההחזרה. ,ביום
בחזרה תקבל השלישית השנה במשך הטלויזיה את תחזיר אם *

הטלויזיה ממחיר 6054
- חדשה טלויזיה למכירת החברה למחירון צמוד

ההחזרה. ביום
בחזרה תקבל הרביעית השנה במשך הטלויזיה את תחזיר אם *

הטלויזיה ממחיר 4054
-י חדשה טלויזיה למכירת החברה למחירון צמוד

ההחזרה. ביום
בחזרה תקבל החמישית השנה במשך הטלויזיה את. תחזיר אם *

הטלויזיה ממחיר 2054
- חדשה טלויזיה למכירת החברה למחירון צמוד

ההחזרה. ביום
 כל את תקבל החמישית השנה בתום הטלויזיה את תחזיר אם *

הצמדה. ללא - בחזרה כספך
 מאחריות גם ותהנה הכפולה״ ״הברירה למבצע היום עוד הצטרף
ועבודה). מסך מנורת (חלקים, שנים 5 של מלאה

קף המבצע * ש בתו ם לחוד מי בלבד. י

תשלומים תוכניות .2
 לצאת רק צריך - למהר צריך לא והארנבי הצב משל את זוכר

 רכישה תכניות מגוון לבחירתך מעמידה ״מץ״ חברת בזמן.'
 ולשלם מיד הטלויזיה את לקבל לך המאפשרות בתשלומים

 את ולקבל בתשלומים להתחיל או בתשלומים תמורתה
 רבבות האחרון. התשלום אתרי או הדרך באמצע הטלויזיה

 ממסלולי באחד "מץ״ טלויזיות שרכשו מרוצים צרכנים
 השיטה. ביותר-למהימגות הטובה ההוכחה הינם התשלומים

 כך האישית ליכולתך ומותאמות אישיות הן התכניות זכור!
משפחתך. תקציב ועל עליך תכביד לא שהרכישה

מע״מ). כוללים ואינם(המחירים לדוגמא: טבלה

 לקראתך באה "מץ״ בי לדעת נוכחת ואכן חשוב, ענין זה כסף
 ליכולתך. בהתאם טלויזיה לרכוש שתוכל כדי רבות בדרכים

 בעלת טלויזיה רוכש שאתה העובדה היא מכל חשובה אולם
 יום מידי ומוכחים בעבר שהוכחו השגים עם מעולה איכות
מרוצים. צרכנים רבבות בעזרת
 חלקים על אחריות שנות 5 לך מעניקה ״מץ״ נוסף: יתרון

 המסך. מנורת על וגם
מחכה? אתה למה נו,

 ״מץ״ למרכז היום עוד פנה מחייב, בלתי אישי, יעוץ לקבלת
המורשים. הסוכנים לאחד או בני-ברק, ו9 מודיעין רה׳

המעדיפים בין אתה אם \ /
״מץ״ חברת השכירות, שיטת את

 צבעונית מטלויזיה להנות לך המאפשרת תכנית עבורך בנתה
 עת בכל ולהחזירה יחסית נמוך חדשי תשלום תמורת מעולה

 לצמיתות אצלך הטלויזיה את להשאיר תרצה אם שתחפוץ.
 רכישת עבור כתשלום השכירות תשלומי רוב לך יחשבו

המכשיר. ^

להצלחה התלוש
 מץ״ ״בית לכבוד

 51263 בני־ברק 19 מודיעין
לאפשרויותי. בהתאם ״מץ" טלויזיה לרכוש ברצוני

 הטלויזיה סוגי על נוסף מידע לקבל מעזנין אני □
הרכישה. תכניות של,כל מלא פירוט עם שלכם

נציגכם. את אלי ־ •לשלוח מבקש אני □
........................................................ומשפחה שם

...................................................................כתובת
.........................בבית טל....................בעבודה. טל.

 רכישת בעת רב ״כסף לחסוך תוכל החליפין״ ב״שיטת
 חברת לך תשלם חדשה, טלויזיה הצבעונית.בקנותך הטלויזיה

 גם שלך הישנה הטלויזיה עבור ״אופטימאלי״ מחיר ״מץ״
לבן. שחור או אחרת מתוצרת היא אם
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 חלקית) (רשימה המורשים: הסוכנים
 ״טטרין״ ירושלים: סנטר. דיזנגוף - ״שילה״ ת״א:

 חיפה:״חצרונ רסקו. פסג■ - הנשיאים״ ב״ש:״סלון
 "נתז גבעתיים■ המפרץ. כביש ,16 ההסתדרות שד'
 צמרת״ ״סלק ,48 בלפור הוד״ "סלח בת-ים: .18

 ״פיליו דימונה: .77 -סוקולוב סבוי״ ״סלח חולון:
 דרום׳ ״סוכנויות אשדוד: .73 הרצל - ״יולזרי״

 ״רדיו נתניה; .38 רוטשילד - הכט״ ״רדיו חדרה:
 פתח-תקוה: .30 הרצל - קסם״ ״סלח ,5 ויצמן
 נ - עילית״ ״סלון עילית: נצרת .30 איון חוכני

העבו - אליעזר״ ״סעדון אשקלון: ״אלקטרו־רון״.

עד אס&קה מו ה״ב ר ס מחי ם מי שלו ת מזומן ה סוג זי טלוי ה
ר  כעבו

ם 9 שי חוד 13,300
2x3,100=6,200 
2x1,300=2,600 
2* 550=1,100

3,400
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 כעבור
ם 12 שי חוד 15,300

3x2,200=6,600
2x1,750=3,500

3א 600=1,800
3,400
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