
 שווים. בעצם הם מה יודע לא שאתה פינוקים לך שמבטיחות רכב להשכרת חברות יש
 שתצטרך לך לספר ו״שוכחות״ בחו״ל רכב להשכרת זולות טבלאות בפניך מציגות אחרות
 הרכב. את לקבל שתבוא בעת בחו״ל כסף הרבה עוד להוסיף

- ישרלענין ועז/מדברת5 רק
״פינוקים״... להציע למתחרים שגורמים ובתנאים במחירים באירופה שכור לרכב השוואה טבלאות לפניך הנה

ו/\ת5 מטבע מדינה
247 אוסטריים שילינגים אוסטייה
534 בלגיים פרנקים בלדה
122 דויווי קרווווי דנמיק
124 ץרפתייס פרנקים ציפת
32 גרמניים מרקים גרמניה
36 הולנדיים דלדיים הולנד

29100 איטלקיות לירטות איטליה
1980 ספרדיות פיטות ספיד

35 ■שוויצריים פרנקים שוויץ
11 אנגליות לירות אנגיייה

 התשלום כאשר .1 מסוג רכב \/.כשוויץ מסוג לרכב ליום. הס המחירים כל
 מקומייס מיסיס כולל לא יום 14-20 של לתקופה כולל) בארץ(מחיר במלואו

ודלק ,ביטוחים בארץ. לשלם יש אותם אשר

תוו ת אותו ה ו נ או ת ונערים נ או שלום ללא הנ :ת : *¥1$ קח נ

גרמניה,שוויץ מילאנו, אוסטריה

לוקסמבורג פריז. אמסטרדם, פרנקפורט, בלגיה

שוויץ הולנד, בלגיה. אוסטייה, לוקסמבורג, . גרמניה

 שבדיה, נורבגיה. שוויץ, פריז, הולנד, גרמניה, בלגיה,
לוקסמבורג איטליה,

דנמרק

לוקסמבורג פריז, פרנקפורט, בלגיה. הולנד

לקוסמבורג שוויץ, גרמניה, בלגיה, מילאנו, צרפת

 ספרד, הולנד, דנמרק. גרמניה, בלגיה, איטליה, אוסטריה,
לוקסמבורג יוגוסלביה, פורטוגל, שבדיה, נורבגיה, צרפת,

שוויץ

 אירופה ברחבי נוספות בערים או יותר קצרה שכירות לתקופת ההחזר דמי על נוספים פרטים
 ״אוויס־■ של ההזמנות במרכזי לקבל ניתן יותר וארוכות קצרות לתקופות מחירים או
הנסיעות סוכני אצל או

שלום תוספת ת חזו ת אותו ת ו נ או  נ
ת ונערים או הנ

 *915 קח
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בלבדי אוסטרים שילינגים 900 |  ניצח נאפולי, רומא, !
בלגרד זגרב. מרסל, !

אוסטריה

ם7000 י ק ת בלבדי בלגיים פ  אוסטריה, נורבגיה.
 שבדיה, איטליה.דנמרק,

 שוויץ, ניצה, ספרד.
יוגוסלביה פורטוגל,

בלגיה

בלבדי גרמניים מרקים 120 פריז קופנהני מילאנו, ___גרמניה

בלבדי פלורינים 100 שוויץ מיננו, הולנד

בלבדי צרפתיים פרנקים 365 הולנד נאפולי, רומא, צרפת

^ ימעלה יום 14מ- רכב לשוכרי הוא המצויין כל הערה ן י י | * *
ז* 0000̂1̂. 1

 ובדוק, למתחרים הכנס $וע\/ של ההצעות את קח
טובים ובתנאים $ו/\£ באיכות שכור רכב תמצא אם

.יותר משחילים אס שנדה.
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