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 מכונית ללונות אפשר
אופי. עס מכונית ללןנות ואפשר

 לקנות אפשרות לך יש
 עם מקורית, מכונית
 פיאט :משלה אישיות
 יתרון כל כוללת ריתמו

 דורש שאתה אופי ותכונת
 ואף - מסוגה ממכונית

:מזה יותר

 מקורי עיצוב לריתמו מעוצב: אופי •
 כדי מספיקות אינן מילים ומיוחד.

ולראות. לבוא צריך אותו. לתאר
 זו אך - להאמין קשה :נוח אופי •

 ־ הריתמו מנפח 820/0 :עובדה
 יותר ולמטען. לנוסעים מוקדשים

מסוגה. מכונית בכל מאשר
 מניסויים כתוצאה :שקט אופי •

 שקטה מיוחדים, בידוד וחומרי
 לכל בהשוואה ריתמו של נסיעתה
מהירות. בכל - בגודלה מכונית

 של משוכללת מערכת יציב: אופי •
 מבטיחה זעזועים ובולמי מתלים
דרך. בכל ״רכה״ נסיעה

 מחוזק נוסעים תא חזק: אופי •
 ספיגה אזורי עם פלדה במסגרת
 הגנה מבטיחים - ומאחור מלפנים
תאונה. של במקרה

 5ל־ מקום שפע משפחתי: אופי •
 כושר עם רבגוני מטען ותא נוסעים
 מתחרה-עושים מכל יותר גדול קיבול

 משפחתית למכונית ריתמו את
אידיאלית.

 וגימור עיצוב עם רשמי: אופי •
 מתאימה ריתמו ־ כאלה קפדניים

 ובמיוחד למנהלים, ייצוג כרכב לשמש
.75 סופר דגם

 אירודינמי עיצוב ספורטיבי: אופי •
 100-0 של לזינוק מביאים חכם ותכנון
.75 סופר בדגם שניות 14.2ב־ קמ״ש

 חמישי, קדמי הילוך חסכוני: אופי •
 מביאים - לרוח נמוך התנגדות מקדם

 ק״מ 16.4ל־ אחד דלק ליטר של לצריכה
ביהח״ר. של ניסוי בתנאי קמ״ש 90ב־

 :אופי עם מכונית לך בחר
 סופר או רגיל - 1300 ,1100 ריתמו

 או רגילים הילוכים עם 1500ו־
נסיון. לנסיעת ריתמו קח אוטומטיים.

אחרת. תרצה לא
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