
ה 1 מסי טנויזיה מני ונישואל נגו

לה לסוב שקשה הצעה לך מציעה

מץ טלויזיה היום קנה
ממנה תהנה

י2 בעוז להחזירה תחליט ואם שנים 101א שנה / בחזרה נספו נל את תקבל

 אתה - רחוק שלט עם קפרי דגם 26׳׳ - ״מץ״ טלויזיה קונה כשאתה השובו
הבאים: בנושאים ביטוח לך רוכש למעשה

חשבונך. על אינה התיישנותה כאשר מהטלויזיה נהנה אתה התיישנות: .1
 לקבל יכול אתה יותר משוכלל או חדיש דגם בשוק מופיע אםחידושימ- .2

החדש. המוצר לרכישת בו ולהשתמש החוזה תנאי לפי בחזרה כספך
 כתוצאה בין בעתיד, יוזלו הטלויזיה ומכשירי במידה חדשים: מחירים .3

 האפשרות לך ניתנת אחרת סיבה עקב ובין המיסוי במערכת משינוי
החדש. המחיר לפי חדשה טלויזיה לך ולקנות חזרה כספך את לקבל

 הצעה אין למזומנים זקוק תהיה שהיא סיבה מכל אם מזומנים: מימוש .4
זו. מגמה למימוש משלנו טובה

הכיצד?
פשוט.

 בתום מיד תחזירה אם שגה. חצי במשך בביתך אותה ומנסה ״מץ״ של מעולה טלויזיה רוכש אתה ו.
לדולר. ד סס0־/ צמוד כשהוא כספך כל את תמורתה תקבל שהיא), סיבה הגסיון(מכל תקופת

 בחזרה כספך כל את תקבל זו תקופה בתום ותהזירה שנים 10 משך ברשותך הטלויזיה את תשאיר אם .2
לדולר. 10096 צמוד כשהוא

 בחתימת רק לתקפו וייכנס ״מץ״ וחברת הלקוח בין חוזה חתימת ע״י ורק אך יבוצע האמור ההסדר
״מץ״. בחברת להשיג ניתן של-ההסכם דוגמא הצדדים. שני

רחוק שלט עם
3X2.640 = 7.920 
2X2.100= 4.200

3א 720 = 2,160

 כעבור
חודשים 12

״מץ״. בחברת כמקובל מסך ומנורת חלקים על אחריות שנות 5 לך מעניקה ״מץ״ חברתאחריות:
 הוצאותיה. תשלום דרישה-כגגד לפי תינתן החברה התחייבות לביצוע בנקאית ערבות *
ידיך! בשתי ההזדמנות את וחטוף ברק בני 19 מודיעין ״מץ״ למרכז היום עוד פנה זכויותיך להבטחת -

תשלומים תוכניות
 רכישה תכניות מגוון לבחירתו ומעמידה שלה התשלומים בתוכניות ממשיכה ״מץ״ חברת

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

רחוק שלט עם

אספקה מיעדתשלוסיםסזומז
 כעבור

חודשים 9

מידע חלוש
, לכבוד
51263 - בני-ברק 19 מודיעין ״מ׳ך׳ חברת

המבצע. על נוספים פרטים לקבל מעונין אני □
בתשלומים. הרכישה תוכניות על פרטים לדעת מעונין אני □
נציגכס. את אלי לשלוח נא □
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