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 فروش سمند SE مدل 91
 دوگانه دستی سالم و بدون رنگ 

21م
94418309/ م09153093901 

زانتیا
تک برگ سند 89 ، نوک مدادی

09155181998
94418148/ ل

زانتیا مدل 84
رنگ نوک مدادی

 10 سال تخفیف بیمه بدون رنگ
09195060112بندی

94416850/ م

زانتیا مدل 84
رنگ زیتونی ظاهر زیبا 

 فی20 م
94417793/ ق09158044582

زانتیا X2000 نقره ای 85
بیمه  تمیز  العاده  فوق  سند  برگ  دو 
با  معاوضه  یا  فروش  تخفیف  ابتدا  از 

09366576062ارزانتر 35 م 
94418400/ م

آزرا 2007 - فول شرکتی
کارکرد   - رنگ  بدون   - استثنایی 
فروش  یا  معاوضه  بژ   100.000

8409153101575 م 
94414428/ ف

سوناتا 2008 - اتاق 2009
داخل کرم پنج سال خواب کارکرد 

50 تا- نقره ای برابر با صفر 
09368020948

94412329/ ف

خریدار نقدی 
به باالترین قیمت

انواع هیوندا ، کیا ، تویوتا و ...
36061751-09155178072

94408557/ ل

سوناتا آخر 2009 
مشکی 83م  

09124573100
94414919/ م

آزرا مشکی 2011 
فوق العاده تمیز  

09153091688
94415074/ ف

فروش سوناتا 2012
بسیار تمیز و بدون رنگ 

و خط نقره ای متالیک 
09151110041

94415638/ ر

سوناتا سفید 2013 شرکتی 
نیمه فول، دنده زیرفرمان، دوایربگ

  مانیتور بزرگ 110م مقطوع 
09154422887

94417377/ ف

خریدار و فروشنده 
انواع اتومبیل خارجی، هیوندا 
کیا ،تویوتا و اتومبیلهای دیگر

38527145-09151190872
94339583/ پ

i20 هیوندا
  مدل 2015 نقد و اقساط  

 09151084195
94410433/ م

خریدار نقدی
خودروهای ایرانی و خارجی

09150548474
94412837/ پ

سانتافه 2010
فول شرکتی بدون رنگ موتور 2700 

8 ماه بیمه توکرم فی 110 
09159221099

94418334/ ف

GXR لندکروز
مدل 2006 
بدون رنگ 
فول کامل

 نقره ای-استثنائی
09376184972

94404475/ پ

تویوتا اریون مدل 2010 
سفید، بسیار تمیز، فی 148 م 

09192956105
94417409/ ف

بی نظیر و دیدنی  
SE اکازیون تویوتا کمری

سفید، 2008 کارکرد 49 هزار 
5 سال خوابیده خودرو تا بحال 
داشته  تشریفاتی  استفاده 
است،  شده  ملی  پالک  تازه  و 
فابریک یوکوهاما  الستیک 

 داخل چرم فی 105 م 
94418590/ م09155089744 

تندر اتوماتیک صفر 
نقد و اقساط 

33436386-7
94417472/ ر

ال 90 مدل 93 
سفید، کارکرد 6.500 بدون رنگ، 

بیمه 6 ماه فی 35 م 
09155115459

94416328/ ف

تندروانت صفر 
نقد و اقساط 

33436386-7
94417425/ ر

ال E2-90 مدل 90مشکی
 با لوازم کامل، بیمه 1سال

بدون رنگ، کارکرد37000
09354737399

94406488/ ق

L90 مدل 86 
بیمه یکسال، ساعت تماس 16 به بعد 

09355351249
94417943/ ف

مگان دنده مدل 89.12
بدون رنگ - سفید
 فقط مصرف کننده

09153155802
94414308/ ف

ریو 89 نقره ای 
بدون رنگ یک سال بیمه 

24.500م
09383702491

94417532/ ف

 E240 بنز
مدل 2003 بدون رنگ، زیر 
قیمت 09305145032

94416962/ ف

بنز کپل
مدل 91 نقره ای

 

09338256697
94417416/ ف

بنز C230 مدل 2007
اسپورت ادی تیشن جفت مموری 
نقره ای، بدون رنگ، فی 120م 

نقد،اقساط   09390916546
94417768/ ق

 x1 18i بی ام و
34000 کارکرد بدون رنگ با 

مانیتور و موس فی 175م
09153174782

94417844/ ق

مزا 3 نیو 89 سفید 
تیپ 3 فول آپشن، یک سال بیمه

  الستیک نو، قیمت 78م 
09151902883

94417505/ ر

مزدا نیو مدل 90
تیپ 3 فول مشکی بدون رنگ 

قیمت 83م
09197691320

94416941/ ف

مزدا نیو 3 مشکی هاچ بک 91 
یک سر گلگیر رنگ بیمه تا 

94.11 فول آپشن فی 82.5 م
09155127940

94418346/ ف

مزدا 3 نیو 89 مشکی
استثنائی -کارکرد 47000 
کاپوت رنگ -نقد یا معاوضه 

09153131982
94418311/ پ

مورانو 2008 سفید
بدون رنگ ، استثنایی
09302921509

94418160/ ل

خرید انواع 
ماکسیما 

بصورت نقدی در محل 
از مدل 85-82 

رنگدار و بدون رنگ 
تلفن تماس 

09153168379
94417856/ ق

خریدار نقدی 
اپیروس 2009

کم کار در حد صفر
94418153/ ل09155810527

کادنزا 2012 
فول شرکتی - بدون رنگ - 

سفید
09155140797

94415050/ ف

فوری
اسپرتیج 2013 دلفینی بدون 

رنگ فول 2 ایربگ بیمه تا برج 2
09156863835

94417887/ م

سورنتو مدل 2012
مشکی  تو  مشکی  شرکتی  کامل  فول 
بسیار  رنگ  بدون  هزار   90 کارکرد 

09153187005تمیز 
94418371/ ف

سراتو 2011 سفید
بدون رنگ کارکرد 70 هزار 
بسیار تمیز 4 حلقه الستیک 

نو دنده پشت فرمان دوربین 
عقب سنسور عقب استارتر 

توچرم فی 73م

09121227808
94417939/ ف

کیا سول 2013
بدون رنگ در حد نو فروش یا معاوضه

09333777050
94403602/ ف

سراتو 2016 صفر شرکتی
قرمز -نقد یا معاوضه شاسی بلند یا 

ماشین بزرگتر مثل سوناتا و... 
09153131982

94418295/ پ

اسپرتیج 2015
فول آپشن - 12 هزار کارکرد 

در حد صفر 
09151112246

94417435/ ف

ام وی ام 315
نیو مدل 93 کارکرد 4.000 کیلومتر 
بدون رنگ و خش بیمه تا 95.10 فی 

35.50009370378444 م 
94417949/ ف

MVM 110  مدل 90 
4 سیلندر اتومات سفید 

کارکرد 29000 قیمت 17 میلیون 
94418032/ م09155570157

ام وی ام 530 
سر  بیمه،  ماه  یک  مدادی  نوک 
بدون  سالم،  فنی  گریسی  کاپوت 

09155135770رنگ 
94416982/ ف

94301194/ د

MVM فروش اقساطی
باکمتراز30% پیش پرداخت 

بدون سود بدون ضامن
38543853-38594750 

ام وی ام 315 
 12.10 بیمه   94- صندوقدار 
فی 36 م مقطوع یا معاوضه با 206 

09377845600تیپ 5
94414960/ ف

X33 بدون رنگ 
بیمه الستیک کره ای 225 با لوازم 
42 بدون لوازم 39.500 معاوضه 

09155037825
94415799/ ر

ویتارا سوزوکی 
و  تمیز   ،8 کالس  سفید،   ،91 مدل 
کم کار 95 م 09153172312

94412506/ ف

سوزوکی ویتارا 89 
سفید اتومات  

09387767624
94412237/ ف

سوزوکی صفر 
نقد و اقساط 

33436386-7
94417478/ ر

زیر قیمت 
چری فوق العاده تمیز کم کار 

مشکی متالیک یا معاوضه
09334983195

94418522/ ف

جیلی 2013 نقره ای  
68هزار کارکرد، فقط مصرف کننده 

09155106570
94417351/ ف

جیلی 2013 تمام فول 
نقره ای بدون رنگ بیمه تا برج3 

قیمت مقطوع 45م

09352162828
94417711/ ف

فوری فوری
جیلی مدل 2013  سفید بدون رنگ 

تمیز قیمت توافقی مصرف كننده
09355354559

94417445/ ق

94409812/ پ

خریدار انواع جیلی
برلیانس- بسترن -چانگان 

09155080771
38527144-5

بسترن سفید
در حد صفر، فوری، بیمه 10ماه 
تحویل برج 94.7،فی 75مقطوع 

09129308722
94417360/ ق

ون شخصی 
خرید فروش مشاوره

 جانباز نبش ساجدی 5 -      37668855

94367262/ ف  09151677787

ون خانواده
خرید- فروش

بورس انواع ون
94367291/ م09385150791

 سابرینا اتومات صفر
  نقد و اقساط

 09154023169
94418598/ م

94414811/ خ

اپل آستارا 94تازه تعمیر

09370100941
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