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موتور سیکلت دلتا 94 
بیمه 7 ماه فی توافقی 

09336501217
94418307/ ف

با 200 هزار تومان 
پیش پرداخت 

مالک موتورسیکلت شوید 
با 100 هزار تومان پیش 

پرداخت مالک دوچرخه حرفه 
ای یا ماشین شارژی شوید 

09335971090
94277768/ ف

مینی بوس مدل 69 
سفید 6حلقه الستیک نو بیمه 6ماه 

09155518413
94416577/ ف

کامیون ، کشنده 
اتوبوس
نقد و اقساط

94294231/ ل38944199

کامیونت آمیکو5تن
مدل86 بیمه 1سال 8سال تخفیف 

موتور استاندر فروش یا معاوضه با سواری

09150786306
94418194/ ط

لیفتراک 3 تن - تویوتا
نیمه دیزل - با دکل 4 متری و 

شیفت برگردان بسیار تمیز
09153120076

94415182/ ف

خاور زباله کش 
کار ماهیانه 4 میلیون با  مدل 88 

 قیمت 80 میلیون 
94418068/ م09304804782

بیل بکهو 
مدل 72 آماده به کار فی 30م 

09151164776
94417947/ ف

94417750/ ف

پیکان وانت آخر 93 
کم کار با اتاق و کفی بدون رنگ 

38554554

94405330/ پ

خرید و فروش 
 وانت ،مزدا ،نیسان 

تماس یا پیام دهید

09330836100

وانت نیسان زامیاد
مدل 93 -یکسال بیمه -با کارت 

کمپرسی- اتاق بار و کفی
09151198295

94413845/ پ

وانت آریسان صفر 
 نقد و اقساط

33436386-7 
94417441/ ر

پیکان وانت مدل 87 
بیمه 95.2 یک گلگیر رنگ

 فی 8.500م
09155204197

94414382/ ف

فروش فوری مزدا 
دوکابین 

مدل 90 بدون رنگ بیمه 
عالی رینگ و الستیک 

اسپورت، کفی اتاق عقب 
فی 28.500م

09158933751
94417254/ ف

نیسان یخچالدار 83
باالی صفر فنی سالم دوگانه باتری 

و الستیکها نو معاوضه با پراید
09385327983

94413065/ ف

نیسان دیزل 
تحویل 92/12

 فقط مصرف کننده 
09158903550

94416802/ ق

نیسان دوگانه سفید مدل 85 یک درب
و یک گلگیر رنگ یخچال ماموت یک سال 
بیمه 9 سال تخفیف استثنایی فوری فی 

20.5م            09308875654
94417742/ ف

نیسان یخچالدار مدل 89 
 یکسال بیمه قیمت توافقی

09158082190
94418317/ ف

وانت آریسان سفید 
مدل 94 کارکرد 8 هزار 

09153139246
94418199/ ف

پیکان وانت مدل 90 
دوگانه کارخانه سفید فنی سالم 
دور رنگ بیمه 2 ماه فی 9.500م

09155215168
94418266/ ف

وانت پیکان 89 
بیمه 9 ماه تخفیف 4 سال دوگانه 

کارخانه مسقف فی 10.500م
09364472167

94417741/ ف

تصادفی 
 خرید و فروش

94152339/ ف09153198251

نیسان ،سواری
هرچی،هرجا،هروقت

 
09375166147
94218581/ ل

تصادفی
خرید به باالترین قیمت

09302713676
94412390/ پ

خودرو فرسوده
سواری ، نیسان

نقد 

 36616195
09351160800
قاسم آباد ، شریعتی 32 

پالک 3 
94048837/ ل

فرسوده 
خرید نقدی

 

94412649/ ل09158190811

فرسوده و پالک قدیم
 

 09154449817
09105556004

94393798/ ل  37622130 

خرید خودروی فرسوده 
سواری، نیسان، سنگین 

09379430407
94291041/ ف

خرید نقدی 
فرسوده و تصادفی

و فروش قطعات 
استوک حمید
بین توس 57 و 59

09016317600 
94048861/ ل36517477

 تصادفی به قیمت باال 
خریداریم   

 09153031904
94103495/ ب

 مرکز رسمی خرید 

خودروهای فرسوده 

 سبک و سنگین

32236471-2 
94405458/ ب

94381322/ پ

خریدانواع
فرسوده
سواری ،نیسان،مینی بوس
کامیون واتوبوس )نقدنقد(

در کمتر از یک ساعت
موسوی 37132728

09303964733
09153589082 
نبش عبدالمطلب 50

)حمل رایگان(

استوک سید
فروش قطعات استوک خودرو ، خرید 
خودرو فرسوده،شاندیز ، بین امام رضا

09156505403 12و14
94413081/ ل

فرسوده-نقدی-فوری
  09159099879

09353673549
94398591/ ل

94379274/ پ

تصادفی
به قیمت باال خریداریم 

ایرانی و خارجی
09154782001

نقدی یک ساعته 
خرید انواع خودروهای 

فرسوده،قدیمی
  وانت ،سواری  

مشهد ،شهرستان، پارکینگ ها

09365836665
94196063/ ط

فرسوده  
اوراقی

پالک قدیم و جدید خریداریم 
24 ساعته بدون تعطیلی

09335374141
37347007

94218582/ ل

منصفانه پراید
خرید ماشین تصادفی پراید

تصادفی ماشین  فروش  و  خرید 
94175407/ م09150839094

فرسوده  
 خرید خودروهای 

فرسوده و تصادفی 

سواری، وانت ، نیسان 

09394130329 
94379429/ ب

 فرسوده خرید نقدی

 حمل رایگان 

 09156505403
94412854/ ل

خریدار خودرو فرسوده
تا مدل 83 به صورت نقدی

09159123436
94394148/ ل

خریدار منصفانه 
CNG کپسول های  

09159248327
94418416/ ق

فرسوده
سبک، سنگین 

 33869000
09152203900

94342536/ خ

فرسوده 
سواری

نقدا خریداریم
36517477

09339875864
94048844/ ل

لوازم یدکی 
قطعات کلیه خودرو های سواری کلی 
جزئی چک 2ماهه نقد سجاد قاینی

09351946428
94394285/ ف

ثالث
اقساط

بدون سود حتی بدون نقدی
تا25% تخفیف اضافه بر تخفیفات

09151160353-37260792
94355862/ م

بیمه ایران
 اقساط بدون سود ثالث-بدنه 

09159162900-37641134
94417298/ ف

بیمه البرز            
تخفیف ویژه   

09155157336
94360877/ ف

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

لوازم �د��

بيمه خودرو

94357749/ آ

94224030/ ب

94112303/ ف

94404581/ ب

94392905/ ف

94304322/ ب

94273534/ ف

94270126/ ب

94304323/ ب

94370290/ ط

94359564/ ب


