
90 לחו דסק תן

 להציג וגאים הבא לעשור מזנקים כבר ברנו
 .5 תו 90ה- שלשנות הדגל מכוניות את בפניך

תו שאסאד ו 9 תו אנרג׳י, ו 9 תו אקספרס. ו
מתקדמת לטכנולוגיה וינוק תן .1

 כאשר המפתח מילת זוהי מתקדמת. טכנולוגיה
 המנחה וזהוהעקרון החדשים. רנו מדוברבדגמי

 רנו. שלחברת והמהנדסים המתכננים את
 עלמחקר שוקדים הם ארוכים חודשים במשך

 ושכלולהדגמים שלדגמיסחדשים ופיתוח
 - והצרכים הדרישות כל על שיענו הקיימים,

מרשימים. וביצועים חסכון נוחות,
להצלחה זינוק תן .2

 באירופה הפופולרים מן הוא רנו של המכוניות צי
 המבין השונים רנו דגמי שנה מדי כולו. ובעולם

 באירופה. המכירות בסולם המובילים
 שנים ו 7 זה זוכה הרנו, מולדת עצמה, בצרפת רק

הנמברתביותר. כמכונית 5 רנו ברציפות
ויופי לנוחות זינוק תן .3

 ומרווחות נוחות במכוניות ידועות רנו מכוניות
 הם תו דגמי כל של המושבים ובצדק. ביותר.

 רבות שעות שיושב מי וגם אורטופדים מושבים
 ורענן. נינוח הנסיעה את מסיים ההגה מאחורי

 הן שלרנו ההיגוי ומערכות מרווח הפנימי החלל
 , ביותר. המתקדמות מן

 והסגנון הנקי העיצוב צרפתית, לחברה כיאה
 מבית שיוצאת ניכרבכלמכונית האלגנטי,

החברה.
מלם לפני זינוק תן .4

 כבר שלך החדשה אלהרנו וזנק כולם את הקדם
 היתרונות- מכל נהנה ואתה אחד זינוק עכשיו.

 • שמירה הנוסף והיתרון ובטחון. נוחות אמינות,
המכונית. ערך על
התצוגה לאולם זינוק תן .5

 רנו של התצוגה מאולמות לאחד היום כבר הכנס
 90ה- לשנות שלך הרנו את ובחר הארץ ברחבי

.90 לרנו זינוק תן מאחור, אלתשאר

החייל אוצר לבנק קל זינוק
 בישראל, רנו נציגי קרסו, משה בני שחתמו מיוחד הסכם בעקבות

 קלות. ביתר 90 לרנו להגיע יכול אתה החייל; אוצר בנק עם
 של הלוואה ולקבל החייל אוצר בבנק לקוח להיות יכול אתה גם

תו מחיר מלוא  תשלומים. 60ב- ולהחזירה ההחזר) ליכולת נכפוף ה
 לפריסת זכאי אתה הבטחון, מערכת עובד או קבע בצבא אתה אם

 שכלאחד הלוואה שנים! 8 כן - חודשים 96 עד נוספת תשלומים
יכוללעמודבה.

 לזנק. חייב אתה - כאלה תנאים לך וכשנותנים
 אל או רנו של התצוגה מאולמות לאחד הכנס נוספים לפרטים

החייל. אוצר בנק מסניפי אחד
)1 קרם ה תעו בו■
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