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ם, יוד קוורץ פנסי קוורץ, זמן שעון  מפשיר קדמיי
 מנוע, שמן לחץ בקורת: נורות האחורית. לשמשה אדים

 סיגריות, מצית מצבר. וטעינת חירום מהבהבי בלמים,
 בנפח (התא המטען לתא אחורית דלת + דלתות 4
 בדלתות כיסים מקופל), אחורי מושב עם דצ״ק 674

ת, ת, בדלתות לילדים בטחון סגירת הקדמיו  האחוריו
 חזק מנוע המסרק, בשיטת הגה

 כ״ס 50 עם סמ״ק 1124
 לליטר ק״מ 18מ־ יותר

ת  של קבועה במהירו
 (בתנאי קמ״ש, 90

ביהח״ר) מבחן
 100ל־ מ־ס זינוק

 16.8ב־ קמ״ש
שניות.

 להשיג גם ניתן
 011113 ויזה

 המרכב אותו עם
 652 מנוע בנפח

סמ״ק.

 את לנסות בוא
£ סופר ויזה
ה ותגיע  למסקנ

 מכונית מקבל שאתה
ממחירה יותר השווה

אן קונה כשאתה טרו  מקבל: אתה $1קו6־ז £ ויזה סי
ם אורטופדיים מושבים מתקדם, אירודינמי מבנה  מפוארי

ם של שפע נשכבות. משענות עם מיוחד קטיפה בבד  מקו
 בנסיעה, נהדרת נוחות ולראש, לרגליים למרפקים,

 בקצות אלקטרוני פיקוד לויין לקיר מקיר שטיחים
ם מתלים 4 אצבעותיך. פיי  מוטות נפרדים, טלסקו

ם ם קדמיי ם, לאיזון ואחוריי  מתאם המתלי
 בקרה מד לחץ, תת בעזרת אחורי בלימה

 כיוון (אקונומטר). בדלק לחיסכון
ם אורות הנהג. ממושב קדמיי

 להצמיד ניתן
 המכונית מחיר
ההזמנה. ליום

ם טי ר ת פ יו כנו סו ב
סיטרואן.
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