
ו 1ת ט5]9 ! !
ן ו ל ס

8 ת 0 ו ח ו ט כ ו ם מ י ש ו ח ט ל א ד ב ה ה

 26תד-אנינ-ויבד ■קרסו, תעוה בו•
70 03-627151.627157

 04-723294 טל. חיפה ■
 163 ההסתדרות שדרות וולקן סח1צ

 04-510296 סל. חיפה רכב
חיפה321יפ

 02-226491 טל ירושלים ■
4הס לוי.וחי ח

 057-70911 סל שבע באו •
 התעשיה אזור .הפלדה וחי עוזיגל

שוה עמק

 053-340404 טל וחדה ■
פנקס אזורחתעשיה.וחי

051-888534 נחסל ק י
08-52ו713אשדוד ■
059-78025א־דח ■

וניס
ל/?ס

לה״לךג*'1ג ם חמז מ<< 3 3 6 9 0
ך,הל

§  ](£ ^ 1 1 1 1

 - להצלחה נוסף דגם להציג גאה ונו
סלון. אנרגיי ו 9 רנו

נו הופיעה מאז שנה חלפה לא עוד  ו 9 ו
 דגם לה נוסף וכבר העולם בשווקי אנרגיי

 סלון אנרגיי ו9 דנו הסלוני. הדגם - חדש
 לכל הקלאסית, - המשפחתית התשובה היא

 הביצועים עם אלגננוית מכונית שביקש מי
ואנרג׳י.9שלרנו

 שתהפוך המכונית
סלון לשיחת

 מאין נוחה מכונית היא אנרגיי-סלון ו9 דנו
 ומרווח גדול שלה המסעים תא כמוה,

 נהנים הנוסעים שאר והן הנהג הן במיוחד
רנו שמה. בא מכאן ונעימה. נינוחה מנסיעה

 לאנרגיי-סלדןאתהביצועיסהמדהימים. שמקנה
 היציבה הכביש אחיות ואת המדוייק ההיגוי

והבטוחה.
ת במבחן  19 דנו השיגה לה. שנערך בטיחו
 שלה הנוסעים תא מעולות. תוצאות אנרגיי,

 הנגרמים וזעזועים פגיעות מפני היטב מוגן
 של החזקה השלדה תאונה. של במקרה

 המכה עוצמת את שסופגת וו היא המכונית
 שלמותו. על שומר הנוסעים ותא
 כל עם ארצה מגיעה אנרגיי-סלון ו 9 רנו

 ערפל. פנסי קטיפה. ריפוד השכלולים:
 שלט עם מרכזית נעילה חשמל, חלונות

הכלולבמחיר מקורי ומזגן רחוק

רישוי. כוללאביזרי אינו המחיר
.28/11 /89 מיום בתוקף ו 990 3 מסי מחירון עפ״י

 בנויה אנרגיי-^לון 19 רנו סלון. אנרגיי 19
 המראה את היוצרות ״קופסאות״ 3מ-

 מעודנת. היא שלה. והאלגנטי המהודר
 - אומרת בולה ובל צרפתי ״שיק״ בעלת
קלאם.

 ניתן ועוד למדי גדול שלה המטען תא גס
 האחורי. המושב גב קיפול ע״י להגדילו
 - מרגיש בה, שיושב מי כל ־ אחד במשפט

שבביתו. כמובסלון

 ער לא הנוחות
האיכות חשבון

 ביצועים רמת אותה אנרגיי-סלון 19 לרנו
 בטוחה מהירה, היא אנרגיי ו9ה- כשל

ת 80 לה גם וחסכונית.  במנוע סוס כוחו
 סוס ססיכוחות בה וגם סמ״ק 1390 אנרגיי
ת בין העדיף היחס ההבדל. את עושים  כוחו
הוא המנוע גודל לבין לבלימה, הסוס

ביותר הנמכרת
 אנרגיי 19 רנד היתה הראשונה בשנתה כבר

ביותר הנמכרת המכונית
ת מסוגה ביותר הנמכרת ■ צרפ ב
ובפורטוגל בספרד הנמברתביותר ■
ת י  ביותר הנמכרת המיובאת המכוני

בגרמניה.
 אותה וקנו אותה אהבו הנהגים בישראל גם

בהתלהבות
 הראשונה, השנה מחצית בתום שנערך בסקר
 היתה הנהגים של הרצון שביעות מידת

ת בי  - להצלחה נוסף דגם - ועתה חיו
סלון. אנרגיי 19רנו

אוטומטית הצלחה
תו חידוש ועוד  .90ה- לשנות מ

 אוטומטים. אנרגייגמבדגמיס 19רנו
 אנרגיי ו 9 הרנו את בחר מאחור, תשאר אל

להצלחה. זינוק ותן שלך

.18:30-21:00 השעות נין לקהל פתוח בת״א סניפנו יהיה חנונה של ראשון נו 23/12/89 נמוצ״ש


