
 אחד תקליט לבחור אתח'בול
 רשימה מתוך תקליטים במח או

 תקליטים: עשרות של
 ליונל ותדר, מטיבי סטריטס, דייר
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 אחד תקליט לך בחר
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 ישראלית״ ״חאפלה .2

תיכוניים. מזרח ישראלים להיטים
עבריים. להיטים ״4 ״מקסימום .3
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בינלאומיים.
 היפות הנעימות ערב״ ״דמדומי .5
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גבוה״ במתח ריקודים ״מסיבת .6
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 קסטות 4 לך בחר
 בביתך חינם לצפיה
 העצום המבחר מתוך

\ של ״אימפריה של ש
 אל ״לעולם קולנוע״:

 1 בונד, לא״-ג׳יימס תאמר
 1 הנשימה״, בלות ״עד

 1 פעמיים״, מצלצל ״הדוור
 ן ועוד.(קסטות הקוקיה״ ״קן
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 הוא לעשות לך שנותר מה בל

 סך על ביטחון שיק להפקיד
 עם לך שיוחזר שי 100,000

הקטטות. החזרת
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צז זלניס? ני
 כפית אל דיק,לת זיפ שקיות 5 מביאים

 לאחת עלית זיפ קופסת מתוך זיפ
 קולנוע״ של ״אימפריה מנקודות

 או תקליט בוחרים למטה), (ברשימה
 הבל! וזה סרטים 4

 שאפשר התקליטים מספר לב: שים
 פעם ובל מוגבל אינו לרבוש

 כפית, או זיפ שקיות 5 שמביאים
 לקבל או נוסף, תקליט לרכוש אפשר
 חינם. לצפיה וידאו סרטי

מאי. סוף עד המבצע
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