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מתפעל ואתת פועל מץ של המוח
/\©ש״ח 24״

״93.50 28״

?13181 ט[)3$ז6 טלויזיה !חדש
 טלויזית חדשני רעיון אליך מביא מץ של המוח

 המסך עם הגדולות הטלויזיות - )1315 51ן1ו3ז6
 צליל, של לחויה הצפיה את ההופכות המרובע

וצבע. תמונה
 בגדלים המרובע המסך עם טלויזיות לבחירתך

 ״השכר זבשיטת1318! 31111316 קנה 28ו־״ 24״ של
 .תשלומים 36מ־ ותהנה מכר״

 - רחוק שלט + 24״ )1318!51ן113ז6 טלויזיה
לחודש. ש״ח 80

 - רחוק שלט + 28״ )1318!טו>3$!6 טלויזיה
לחודש ש״ח 93.50

תשלומים 36 עד מץ ועכשיו
 והביאה המוח את שהפעילה החברה - ישראל מץ

 החדש התקשורתי השירות - הטלטקסט את אליך
 מידע למקור שלך הביתית הטלויזיה את ההופך

 עידן את היום אליך מביאה - שונים בנושאים
 המוח - למץ בוא המחר. לעידן היום הכנס המחר.

 חידושים שפע עם מוצרים שפע לבחירתך המחר. של
 וחיי חייך את שיהפכו בינלאומיים והמצאות
 יותר נוחים יותר, קלים יותר, למודרניים משפחתך

 המחר. לעידן היום הכנס יותר. הרבה וחסכוניים
המחר. של המוח - ישראל למץ בוא

רכישה: אפשרויות 4 לבחירתן
מזומן. תשלום .1
 תשלומים 36 עד - מכר״ ״שכר שיטת .2

מכר״. ״שכר לתנאי בהתאם
 ריבית + דולר צמודי שקליים תשלומים 18.3

 כרטיסי לבעלי המבצע 380/0 של אפקטיבית
.האשראי

 קבועים שווים שקליים תשלומים 8ב־ .4
האשראי. כרטיסי באמצעות הצמדה וללא

 19 מודיעין מץ בבית פרטים
03־799114 טל. בני־ברק

"14 4 שלך השניה הטלויזה הקטנה, מץ״1
 במבט לצפות רוצה ואתה המחשב עם לעבוד רוצה ילדך

לחדשותי
 רוצה ואתה הירדנית בטלויזיה סרט לראות רוצה אשתך
בישראלי ספורט לראות

 16׳׳ או 14״ מץ של קטנה טלויזיה לבחירתך בעיה. אין
 .ונוחה מהנה צפיה שלך. השניה לטלויזיה אותה הפוך

 לחודש ש״ח 41 - רחוק שלט +14״ טלויזיה
מכר״) ״שכר (בשיטת
 לחודש ש״ח 45 - רחוק שלט + 16״ טלויזיה
מכר״) ״שכר (בשיטת

ה של וידאו איז ץ- ראש... מ
 את ההופך מתוחכם מגנטי ראש עם בינלאומית ברמה וידאו - מץ וידאו

תשכח. לא שאותה גדולה לחויה הצפיה
 הראש כולל החלקים, כל על אחריות שנות 5ב־ וזכה מץ וידאו עכשיו רכוש

מתוחכם. אלחוטי רחוק ובשלט המגנטי,
מכר״) לחודש(בשיטת'״שכר ש״ח 88 עכשיו

מץ מיקרוגל חדש!
האש... מאז ביותר הגדולה ההמצאה

 זמן את המקצר חדשני תנור - מץ מיקרוגל
והאפיה. הבישול

 קפוא אוכל להכניס אפשר מץ במיקרוגל
 להגשה. מוכן הוא דקות ותוך לחלוטין

 זזשיא. במהירות הטעם שיא - מץ מיקרוגל תנור
 מכר״) ״שכר לחודש(בשיטת ש״ח 37 עכשיו

 תשלומים 3ב־ גם לרכוש באפשרותך
 כ״א. ש״ח 285 של שווים שקליים

ר האספקה מ התשלומים. מ

מ.ע.מ. כוללים אינם המחירים

״.7מ אלא ■שראכרט #

המחר של המוח ישראל. מץ

ובשבילך שלד - אדום דוד מגו מד״א. של הגרלה כרטיס רכוש


