
שקלים מליוני 3 חייג
ם בתכנית ס מפעל של המנויי  לך מצפים הפי

ם אלפי מאות  פרס שקלים, מליוני בסך פרסי
 חודשית והגרלה שקלים 3,000,000 בסך ראשון

 בה נוסף), תשלום כל בלבד(בלי למנויים מיוחדת
אלגנטית. בדירה לזכות תוכל

להצטרף נוספות דרכים ויש
ם עוד היכנס  לאחת או שלך, הבנק לסניף היו

שמה מתחנות  מלא המנויים, תכנית של ההר
 במקום. אותו ומסור טופס
 באמצעות גם המנויים בתכנית להשתתף תוכל

שלך. הבנק בסניף שתתן קבע הוראת

שיו עכ  יכול אתה מ
 להצטרף
ת תכני ם, ל מנויי  ה

 בביתך מהכורסא
טה1 ש לך. הטחה ב

להיכנס נא
 אליה, למצטרפים מעניקה המנויים תכנית
 תהליך את גם להפוך נועד אשר מיוחד שירות

 במיוחד. ואלגנטית נעימה לחוויה ההצטרפות
 צריך אינך הצטרפות, לטופס לדאוג צריך אינך

ממקומך! לקום אפילו
 הטלפון, אל לשלוח־יד הוא, לעשות שעליך כל

ולחייג. השפופרת את להרים

אשראי? כרטיס מחזיק
ס לך יש אם  או ויזה ישראכרט, של אשראי כרטי

 האשראי, כרטיס את לעצמך הכן קלוב, דיינרס
 שלך הבנק חשבץ מספר זיהוי, תעודת מס׳

ף וכתובת — הסני
 העומךים ההרשמה ממוקדי לאחד וחייג

 !ביממה שעות 24 לרשותך
(טל-כיס) 03־291949 אביב תל־

(פייג׳קול) 03־296829
 (פייג׳קול) 02־233175־9 ירושלים

 (פייג׳קול) 04־88794־6 חיפה
04־245871

 חברת אישור קבלת עם מיד לשחק, מתחיל אתה
 החיוב בתאריך מחויב וחשבונך שלך, האשראי

ס של הרגיל  שברשותך. האשראי כרטי
 ידי על אקראי באופן נקבע בהגרלה מספרך

 בו. תרצה עוד כל שלך ישאר והוא המחשב,
 חיוב ידי על מוגבלת בלתי לתקופה להצטרף תוכל

חשבונך. של חודשי

אשראי? כרטיס לך אין
 בו המיוחד, הטלפוני השירות עומד לרשותך

 עבורך ייעשה השאר וכל פרטיך את ממך יקבלו
ם כעבור המנויים. תכנית אנשי ע״י מי  מספר י

פס את לביתך תקבל ת טו שתתפו  ממולא שלך הה
 להוסיף הוא, לעשות שעליך כל לחלוטין. ומעודכן
מה פס את ולשלוח חתי  על הרשום למען הטו

 על חושבת המנויים שתכנית וכיוון — המעטפה
 הבול, — האחרון הפרט עד אליה המצטרפים

חשבונה. על הוא, גם

 ביממה! שעות 24 טלפן
 03־622828 ,03־623311 - •תל־אביב
 04־987569 — חיפה ,02־245218 — ירושלים

053־40549 — נתניה ,057־78106 — באר־שבע
ס-5ז

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ /-----------------

ס. מבטל של המנויים תכנית הבי
חק ש <£\ אלגנטי. מ


