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להתאמץ בלי אלקטרוניקה מוצו׳ לונוש איו
 הגדלים בכל ״מץ״ טלוויזיות של תקדים ללא רכישה אפשרות — ו״ישראכרט״ ״ויזה״ האשראי כרטיסי למחזיקי *

שווים. דולריים תשלומים 12ב־
הארץ. חלקי בכל קיים ממלאי הלקוח לבית מהירה אספקה נום!?: חידוש *
בארץ. ישוב בכל מכירה בנקודות — ו״ישראכרט״ ״ויזה״ של מיוחד תשלומים כהסדר ״מץ״ ווידיאו טלוויזיות *

 על;דשא: ווריאציה
רבית ללא תשלומים

 רע, בכי שמצבנו אמר, זה מי
 שאיננו והולך, אוזל שכספנו
 שום לעצמנו להרשות יכולים
 כל שכלו דופן. יוצאת רכישה
 סוף היא תשמ׳׳ד ושנת הקצים

העולם?
 התכונה את שכחנו האם
 שהוא ישראל עם של הנצחית

 על נופל תקום״: — -נחום
 הרגליים. על וקופץ — הראש

 וראה — התמוטטה הבורסה הנה,
 שערים עליית שוב פלא: זה

 עוד בינינו יש אם אז מדהימות.
 להנות הספיק שלא מי

 קנה לא — הנכונה" מ-הכלכלה
 (נוספת?) צבעונית טלויזיה —
 לו יש השפע, בעיתות ווידאו או

תקווה. עדיין

צבעונית טלוויזיה לך קח
 גדלה שבוע כל יום, כל ומוזר
 חברה, לכם הנה כיצד? התקווה.

 לנו לתת ממש שהחליטה
 לזה, מתכוונת אני כן, טלוויזיות.

 מה של סכום הם דולר 54 שהרי
הנכסף. במכשיר כשמדובר בכך

 ברורים אינם כאן עד דברי אם
 בהמשך אפרטם צורכם, כל

לכם זכורה האם רב. ברצון

 של בשמן הטובה ״העיסקה
 טלוויזיה רכישת על -מין״

 בטוחני. רבית? ללא בתשלומים
 וטענו: באו טובים אנשים ובכן,
 טובה עיסקה — ויפה ״טוב

 יש מה? אלא וכדאית.
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 את רואים אין — התשלומים
 דווקא אני ואם בעין. המכשיר

ממהר?

 תשלומים הסדר
אשראי כרטיסי למחזיקי

 -מץ״ חכמי וחשבו ישבו
 בעזרתם התשובה את ומצאו

 -ויזודהרי חברת של האדיבה
 מעניינת צרכנית חדשה לכם
 כרטיס מחזיקי לכל מאד:

 -ישראכרט" או -ויזה" האשראי
 בישראל, לראשונה ניתנה,

 טלוויזיות לרכוש האפשרות
 דולדיים תשלומים 12ב־ -מץ"

 גם יש הפעם כאשר שווים,
 ולא מיידית לאספקה אפשרות

 שהיה כפי התשלומים, בגמר רק
 על הקודמת בגירסה נהוג

העיסקה.
 אגב, הנוכחית, העיסקה

 הקיימים הגדלים כל לגבי תקפה
 ,26ו״" 22" ,20" ,14״ למסך
 זהה הראשון התשלום כאשר
 דולריים תשלומים 11 ליתר

הבא: הפירוט לפי שווים,

ראשון תשלום ת טלוויזיה צבעוני
(בדולרים) שלט) (כולל

54 14״
83 20״
96 22״

111 26״

 לפי בשקלים מבוצע התשלום בדולרים, נקובים המחירים *
החיוב. ביום והמחאות להעברות מכירה שער

 מקופח. אינו אחד אף — כיסו לפי איש איש זה. זהו
 של הקודמת העיסקה בעינה עומדת הרי לווימאו, באשר

 בגמר היא האספקה כאשר ריבית, ללא שקליים תשלומים
 שבהסדר הנוחיות לעיסקה נוספה הפעם אך התשלומים,

ו״ישראכרט״. ״ויזה״ עם

ישוב בבל מכירה נקודת
 בו: לזלזל שאין נוסף חידוש

 בלבד, מץ בבית אינה המכירה
 החשמל חנויות בכל אלא

 עיר בכל כאשר המובחרות,
 ישנה יישוב נקודת בכל וכמעט
 המשתתפת אחת חנות לפחות
 כל הזה. הבלתי־רגיל במבצע

 נקודת איזוהי לדעת המתעניין
 מגוריו, למקום הסמוכה המכירה

 שברח׳ מץ לבית להתקשר יואיל
 טל׳ בני־ברק, 19 מודיעין
 לכתובת ויופנה ,03־799114
 באפשרות שבחר למי הנכונה.

 בגמר ולא מיידית אספקה של
 הטלוויזיה תסופק התשלומים

 לבית ביותר קצר זמן תוך
 הארץ. חלקי בכל הלקוח

 היא הדרכה, כולל האספקה,
 שקל 1500 של סמלי בסכום
 במקום הבדל ללא בלבד,

 בבית ישולם זה (סכום האספקה
המכשיר). קבלת בעת הלקוח

 פריצת כאן שאין לומר, קשה
 יחד חברו מכירה. בשיטת דרך
 מצד -מץ״ רציניים גורמים שני
 האשראי כרטיסי וחברות אחד
 ו-ישראכרט") (״ויזה' שני מצד

 וותק אמינות על נשען כשהאחד
 ההסדרים נוחיות על והאחרים

 זו, דופן יוצאת בהצעה ויצאו —
 השוק, במצב המתחשבת

יחד. גם ופסיכולוגית כלכלית
נשכרים. הצרכנים, ואנחנו,

ישראכרט״
ס . 1 1 * 0ס 4*5 ו8

1 / 7 5 / 1




