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בשוק ביותו הטובה העיסקה
 כתשלומים ווידאו או טלוויזיה לרכישת ״מץ״ של המיוחדת ההצעה על שסיפרה הכתכה בקיקכות *

נוספים. פרטים שביקשו לקוחות של רכות פניות חיו ריבית, ללא
״מין״. של שכעיסקה המשמעותיות ההטבות את ממחישות המחירים טבלאות שתי *

 סיפרתי האחרונה בכתבה
 מיוחד ״דיל״ על במדורי

אינ של אלה בימים במינו
 או טלוויזיה רכישת : פלציה
בתשלו ״מץ״ של ווידיאו

בחי לפי ריבית, ללא מים
 ,התגובות לפי הקונה. רת

 שהציבור מסתבר שקיבלתי,
 כדאית עיסקה להעריך יודע

 פניות היו בה. נתקל כשהוא
 לקוחות של מאוד רבות

המכ ברכישת שהתעניינו
 כולם־־ בפי הללו. שירים
 זה כמה אחת? שאלה היתד,
 לדבר, מה אין לי? יעלה

״תכלס״. של עם אנחנו
 אני הפונים, לכל ובכן,
 הכוללת טבלה, כאן מצרפת

ה לרכישת הצעות מספר
 עד 6מ־ ״נדן״ — טלוויזיה

 ריבית. ללא תשלומים 12
 ערבות מהחברה לקבל ניתן

 הטלוויזיה על בנקאית
 היא, שהאספקה (מכיוון
 התשלומים) סיום עם כמובן,

 - הוצאות תשלום כנגד
בכל .הערבות
 לראות שניתן כפי מקרה,

 נמוך הסופי המחיר בטבלה,
ש המזומן מהמחיר יותר
 בעת לשלם אמורים היינו
 לא למעשה, המכשיר. קבלת

 רוכשים שאנחנו בלבד זו
 ריבית, ללא המכשיר את

 ריבית כאן יש בעצם אלא
 המחיר בין ההפרש שלילית.
 של הסופי למחיר במזומן

 ביותר משמעותי התשלומים
 במיוחד התשלומים, לטובת
היום. השוק בתנאי

 לקראתך הולכת ״מץ״
 שאתה במידה נוסף: צעד

 בעת מימון בקשיי נתקל
 התשלומים, אחד ביצוע
את ותקבל לדחותו, תוכל

 סיום עט — בהתאם המכשיר
 ועוד, זאת התשלומים. כל
 לחזור אפשרות גם לך יש
 שלב בכל העיסקה מכל בך

 כספך את ותקבל שהוא,
 הבנקאית ההצמדה עם חזרה

המקובלת.

\.מז׳£1< 1א גם

 ב־ הידועה ״מין״, חברת
קו אינה ללקוחותיה, דאגה
 היא השמרים. על פאת

 כיצד הראש״ את ״שוברת
 כמה עוד ללקוח לחסוך
אפשרו לו ולהציע שקלים

 למשל, נוספות. רכישה יות
 הטלוויזיה את למסור ניתן

ה קבלת בעת המשומשת
התש בגמר — חדשה

 של זו בשיטה לומים.
£נ1נק  מהיר ייקבע 1.^מ'1-

 בעת המשומשת הטלוויזיה
מי בהגיע החדשה. הזמנת

 אופציה ניתנת האספקה, עד
 ולא בידיו להשאירה ללקוח

 ניתן עיד מה להחליפה.
עדיין? ניתן ולא לבקש
ולהז לחזור המקום כאן

 ״מץ״ של שד,טלוויזיות כיר,
 לטובות בגרמניה נחשבות
 שנה נבחרות הם ביותר.

 דעת במשאלי שנה אחר
 ע״י מיוצרות הן בארץ קהל.

 שמשרדיו הוותיק, המפעל
 ברחוב היום ממוקמים

 :(טל׳ בני״ברק 19 מודיעין
 היצע יש השנה ).03־799114

 טלוויזיות של במיוחד גדול
 חדשני בעיצוב הגדלים בכל

 ד,־ ״תאומים״ חזית עם —
רמקולים. 2 כוללת

2נול[,#יי22 2ו**י הי,

 הברד, רק איננה ״מץ״
 כל שוקדת אלא יצרנית,

 והמצאת פיתוח על הזמן
המד טכנולוגיים, חידושים

ה ההתפתחות את ביקים
 בעולם. זה בענף מסחררת

חידו החברה מפתחת כרגע
ה יהנה מהם שונים, שים

 הטלוו־זיה את הרוכש לקוח
 בתשלומים, הווידיאו אי

 האספקה מועד עד שכן
התוספות. כל בשוק תהיינה

 אפשר החידושים בין
 ה״בייכי־ מנורת את למנות
 הנדלקת האוטומטית, סיטר״

 מהבית ביציאתך בטלוויזיה
 מאליה ונכבית החשיכה בעת
 בבית. האור הדלקת ע״י

 של השלט כמובן, ישנו,
 דרך בביתך השולט ״מץ״,

 ניתן באמצעותו :הטלוויזיה
ה מערכת כל על לפקד

ול להדליק בבית, תאורה
 בלי מקום בכל אורות כבות
לזוז.

 לווידיאו־״מץ״, באשר
 הם שלו המרכיבים הרי

 הוא גם בשוק. מהטובים
 החידושים כל את כולל

 בשוק. הקיימים וד,שכלולים
 החברה . מספקת לווידיאו
 תמורה שנים 5 של אהריות
 5 לטלוויזיות ואילו תשלום,

 עביר חינם אחריות שנות
 מנורת כולל החלקים כל

 ש״מץ״ לציין, ראוי המסך.
 הבודדות מהחברות הינד.

 על האחריות את המחדשת
שלה. המכשירים

 הרושם כאמור, הכל, בסך
 שמציעה שהעיסקה הוא.

 בשוק מהטובות היא ״מץ״
היום.

שלט־וחוק עם - 22״ וגס
כ ר״ פ

המחיר
תשלום
חודשי

מספר
תשלומים

מקדמה
במזומן

הצעה
מם׳

117,600.— 7,300.— 12 30,000.— 1
110,910.— 7,890.— 9 39,900.— 2
109,000 — 6.584.— 12 39,900.— 3
106,695.— 7,155.— 9 42,300.— 4
)05,840.— 5,295.— 12 42,300 — 5
111,740.— 8,990.— 6 57,800.— 6
129,000 — 10,900.— )0 20,000.— 7

שרט־וחוק עם ־ 26״ דגם
סה״ם

המהיר
תשלום
חודשי

מספר
תשילומים

מקדמה
במזומן

הצעה
מם׳

131.400.— 8,450.— 12 30,000.— 1
123,780.— 8,420.— 9 48,000.— 2
121,680.— 6,140.— 12 48,000.— 3 '
119,170.— 7,630.— 9 50,500.— 4
118,120.— 5,635.— 12 50,500.— 5
124,860.— 9,260—- 6 69,300.— 6
144,000.—

!
11,900.— 10 25,000.— 7

מע״מ. כוללים ואינם בשקלים המחירים *
.15.2.84 עד בתוקף המחירים *  +

התשלום. בגמר האספקה


