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51£04 דו-מושביתדגם ספה

 שי. 14,520-. בתשלומים:
ש׳. 11,615-. במזומן:

אחרי ו^טד
פסח  ש׳ 8,000-. בתשלומים:

שי. 6,400-. במזומן
בד) מ׳ 6.9(בד ללא

 ש׳ 17,000-. בתשלומים:
 ש׳. 13,600 - במזומן:

בד) מ׳ 15.(בד ללא

שוו־ס תשלזמיס 5ב-
והצמדה! ריבית בלי

 הטבעית״ ב״סביבתם הרהיטים את ראה ״דירו״, של התצוגה לאולמי בוא
 המתאים הריהוט את לך בחר - להפליא מעוצבים מרשימים, חמימים,

 מעכשיו והצמדה, ריבית בלי שווים, תשלומים 5ב־ תמורתו ושלם ביותר,
פסה. אחרי ועד י

ה ע צ : ה ת ד ח ו י מ

 ש׳ 29,500-. בתשלומים
שומן סל הנחה 20/־0ש׳.׳ 23,600-. במזומן:

״ זו. במודעה המופיעים מהדגמים רהיטים קנית עבור
 ש׳ 27,500-. בתשלומים

ש׳. 22,000-. במזומן:

סידני־ ינצו והימי של מושיס מבחר
לאירזסה חיש טוס1 ־זיון־ סם ביתו והט ״אוקיע עם

 מאירופה, איכות רהיטי של 1 מם׳ יבואן - ״דירן״
 לרכוש אותך מזמינים צ׳רטר״, ״ארקיע עם בשיתוך

 * ש׳ 35,000- של בסכום ב״דירן״ רהיטיו את
 היבם! - לאירופה וחזור הלוך ולטום במזומן,
 - דיסלדורף או פרנקפורט רודוס, לונדון, (מינכן,

 להבות האפשרות לך תנתן ועוד, זאת לבחירתך).
 הנמוך במחיר זוגך, בן/בת עבור נוסף אחד מכרטיס
הרגיל. ממחירו בהרבה

וטריצ
 מגוון מבחר הכוללת ״דירן״ של הרהיטים לממלכת בוא

 באיכות ומודרני, קלאסי בעיצוב תוץ, ותוצרת הארץ מתוצרת
סביר. ובמחיר פשרות ללא

 הידועים סירני" ״נצר רהיטי של מרשים' מבחר גם לבחירתך
 וטום "לירן״ רהיטי במיטב ביתך את עכשיו עצב באיכותם.

חינם!!! - וחזרה לאירופה צ׳רטר״ ״ארקיע עם
״. הנמצא המבצע׳׳ ל״תקנון כפוף המבצע * ון די ״ ג
ב״דירן״. רהיטים קנית על אחר מבצע כל מבטל זה מבצע *
מע״.מ. לפני הקניה סכום *
השבר. טיסות לתקנות כפוף *


