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 מותר לו המתאים הובישה במסלול נחר
הצנע. משיזווי הנהנים המאושרים לאלפי ותצטרף

תשלומים .1

 תשלומים תננית !חידוש
ולאפשרויותיו. לרצונו בהתאם

 בתכנית מעולה ״מץ״ טלויזיה לרכוש באפשרותך
מהפכנית. תשלומים

 במזומן 20./״שלם
תשלומים ו2ב־ והיתרה

התשלום. נגמר האספקה
 ולקבל להקדש התשלומים במהלך חוצה אם

 זאת לעשות תוכל לביתך, מיד הטלויזיה אח
מחיו). חוסמת [!לא הקניה סכום השלמת ידי על

____________________________לדוגמא: מחירים טבלה
 ש', 19,320-. סה״כ .12x1,310-. ועוד במזומן ש׳ 3,600-. רחוק; שלט + 22״
 שי. 17,180-. ז״כ1ס .12x1,165-. ועוד במזומן ש' 3,200-. רחוק: שלט + 20״
8x1,454-. או 6x1,938-. ועוד במזומן ש׳ 6,500-. רחוק; שלט + 22״

 שי 18,125 - סה״ב .12*969 או 10x1,163-. או
8x1,362-. או 6x1,816-. ועוד במזומן ש' 5,000-. רחוק; שלט + 20"

שי 15,895-. טה״ב ,12x908 או 10*1,090-. או_____________________
מע״מ כוללים אינם המחירים *

ממנה תהנה
 להחזירה תחלים ואם

 שנים 10 נעוד
נל תקנל
לדולר. צמוד 10070 ! נתזדה נספו
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מידע חלוש
לכבוד

 ברק, בני 19 מודיעין רח׳ - מץ בית
.51263 מיקוד

על: נוספים פרטים לקבל מעונין אני
 בתשלומים הרכישה תכניות □
במזומן הרכישה תכניות ם
 מץ סוכן נמצא היכן לדעת ברצוני □

לביתי. הקרוב
נציגכם. את אלי לשלוח נא ם
מ ש

כתובת.
בבית .טל.

בעבודה טל. .

 מץ! - והחליטה בדקה הלימודית הטלויזיה ★
מץ! - והחליט בדק התקשורת משרד ★

מץ! - והחליט בדק החינוך משרד *
מץ! - ותחליט אתה גם בדוק___________

!בכספך מלא בטחון
 מישכון על לאומי מבנק אישור יקבל קונה כל

 על לקחה שהחברה ההתחייבות בסכום ערך ניירות
ביותר קטן תשלום הנ׳׳ל,תמורת ההתחייבות פירעון לזמן עצמה

 רדיו חדרה.״ .2 ישראל אבן - ״טטרון״ ירושלים: חלקית): (רשימה המורשים מץ סוכני ואצל יב ב ו9 מודיעין - ״מץ״ במרכז להשיג
ה 38 רוטשילד הבט״ תני ס .73 הרצל - (אדיסון) ׳׳יולזרי״ רמלה: .5 ויצמן שדי - אלחוט״ ׳׳רדיו נ  - אלקטרוניקה״ ״א.ק. ציונה: נ
ת .36 רוטשילד - ״רמזור״ ראשל״צ■ 14 ויצמן שדודד׳יסוכנויו  .27 העבודה - אליעזר״ ״סעדון אשקלון: .3ו רוגוזין ־ דרום״ א

ה יצחק״ ״פיליפ דימונה• מונ ב ״סלון חולון: .443 -די לו קו סו ״- ה״ ״חצרוני חיפה: .77 סבוי המפרץ. כביש ההסתדרות. שדי אלקטרוניק




