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דולר צמודי שקליים תשלומים 12 ב־ מץ עכשיו

שאלה? לך יש למץישמוחשלגאון
המוח את תפעיל

 יודע אתה מץ של טלויזיה קונה כשאתה
 כי ואחריות, אמינות איכות, מקבל שאתה

 ידע בה שהושקעו מעולה טלויזיה היא מץ
 וטכנולוגיה מקורית מחשבה רב,

 קונה כשאתה :הכל לא זה אבל מתקדמת.
 גם מקבל אתה מץ של צבעונית טלויזיה

מוח.
 סתם ולא מוח, יש מץ של לטלויזיה כן,

גאון. של מוח אלא - מוח

 לציבור חדש תקשורתי שירות — מוח
 את ההופך חדש רעיון — מוח הרחב.

 מידע של למקור שלך הביתית הטלויזיה
 וציוד כפתור בלחיצת כן, שונים, בתחומים

 בעל כל יכול - יקר ולא מתאים(מפענח)
 שעות בכל לקבל בישראל טלויזיה מכשיר

 הלימודית הטלויזיה של השידור
 :נושא כל על כמעט שוטף מידע והכללית,

 אמנות, בידור, כלכלה, ספורט, חדשות,
 ספר לבתי שמתים חירום, שרותי

 הבנת מתמטיקה, :כמו המשודרים
 מיוחד, חינוך השבוע, פרשת הנקרא,
 משודר כן כמו ילדים. וגני בדרכים זהירות

 ובו ולמשפחה לבית מיוחד מגזין גם
 נוער לילדים, שונות ופינות שעשועונים

 ועוד... ועוד ומבוגרים
 טלויזיה עכשיו המוח. את תפעיל אז

 שקליים תשלומים 12ב־ מץ צבעונית
דולר. צמודי

 דרכים 3 לך יש
מוח עם מץ לרכוש

 אספקה — מזומן תשלום כל על .1
מיידית.

 ויזה, כרטיס באמצעות תשלום .2
ישראכרטאודיינרס.

 במזומן, הטלויזיה ממחיר 25נ#> שלם
 צמודי שקליים תשלומים 11 ב־ והיתרה

 ).3896 של שנתית ריבית דולר(כולל
מיידית. אספקה

 שקליים תשלומים 24ל־ אפשרות .3
 .38נו/<> של שנתית ריבית + דולר צמודי

 ״ויזה״, אשראי כרטיס לבעלי *
 אספקה - ״ישראכרט״או״דיינרס״

מיידית.
 שקליים בתשלומים לרכוש ניתן כן כמו
דולר. צמודי לא

 מץ, במרכז והדגמה נוספים פרטים
.03־799114 טל. בני־בדק, 19 מודיעין רח׳

ד. לכבוד | ת. ץ, 51108 ברק בני 913מ
ץ לרכוש מעוניין אני מ ה זי י לו | מוח. עם ט

שכם 1 ת לשלוח אבק ציגכם א תי נ  כל ללא לבי
ת בו די. התחיי מצי
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