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آردی 82 - عدسی
13 سال تخفیف، هیدرولیک، کولر 

روشن، فنی عالی فی 5.200م
09151585797

95174106/ ف

روآ سال مدل 89 نقره ای
کارکرد 44 هزار بدون رنگ و گریسی 

تک سوز بیمه تا برج 9 فی 16م

09151130445
95174335/ ف

آردی مدل 83 
فنی عالی فنی عالی فی 6.300م 

09105516008
95172929/ ف

405 بژ مدل 85 دوگانه دستی
بیمه 4 ماه از اول تخفیف،رنگ )کاپوت 
کولر،بخاری   ، پلمب  ها  شاسی  گلگیر( 

09151071952فنی سالم
95175051/ ل

پژو 405- 83 
2 درب شاگرد رنگ فنی و عالی الستیک 
50 درصد بیمه 12 ماه تخفیف 13 سال 

09155684119
95173816/ ف

 405 آخر 90 نقره ای استثنایی 
استوک  سقف  تخفیف،  اول  از  بیمه 
کارخانه، بی رنگ دوگلگیر عقب و درب 

 09156145949رنگ 16.800م
95175240/ م

پژو 405 دوگانه کارخانه
خاکستری مدل 95  

09395611587
95173123/ ل

405 نقره ای 87 
بی رنگ 2گانه از اول تخفیف بیمه 

تا 96.2 فنی و رویت عالی فی 
09366116751 17.300

95173771/ ف

405 نقره ای مدل 86
گلگیر سمت راست رنگ 

درب سمت شاگرد استوک 
شاسی عقب و جلو خوردگی 

فنی عالی بیمه 95.12 
7سال تخفیف بیمه تا آخر سال 

فی 14 م

09037524790
95174303/ ف

 405 خاکستری مدل 93
 الستیک پهن کره ای بی رنگ و گریسی

کارکرد 42000،بیمه 4ماه، داشبورد 
 09151133299قدیم- 26م

95173548/ م

405 مدل 83 
مشکی دور رنگ فنی عالی فی 9.5م

09159159675
95174036/ ف

GLX405 فرانسه
مدل 80 بیمه یکسال تخفیف ده 

سال،CNG ،فوق العاده تمیز ،کم کار
09361325913

95174865/ ر

85 نوک مدادی 
فوق العاده تمیز فی 14.700م

09158137097
95173814/ ف

V8 206مدل 89
 تک برگ سند نقره ای بدون رنگ 

بیمه یکسال الستیک نو 26.5
09381798182

95172129/ ق

206 دلفینی مدل 88
فنی و رویت عالی ، اتومات 

فروشنده واقعی 25/500 م مقطوع
09155252651

95174344/ ل

خریدار نقدی
206 پارس 207 از مدل 88 به 

باال ترجیحا سفید
09357551305

95174949/ ف

خرید و فروش خودرو 
صفر و کارکرده پراید، پژو

  L90  - تیبا ...
33442933-09039892179

95142149/ پ

فروشی 
V1 206 صندوقدار

 رنگ بادمجانی، مدل 88
فنی بسیار سالم

 کارکرد 120000
تماس:09150400131
95175220/ ق

 فروش انواع پژو و پراید
با 50 % نقد + الباقی اقساط 

موحد عضو اتحادیه 293
37332013-09154203909

94378787/ ف

SD V2 206سفید
دوگانه سوز،یک طرف با سقف و درب 
صندوق رنگ،مدل90،فی19/700

09037439408
95174682/ پ

206- تیپ 2 
 مدل 88

 09395916298
95174584/ ف

206مدل 90 ، تیپ5
فول،بدون رنگ،ظاهر استثنایی،بیمه 

96/3،با 5سال تخفیف 27/500م
09370619944

95173289/ پ

استثنائی 206 
تیپ 5،فول کامل،مدل 92،سفید 

،بدون رنگ ،بیمه تا آخر سال ،کم کار 
09125127988

95173820/ پ

206-88 سفید 
تمیز  العاده  فوق   2 برج  تا  بیمه 
150 هزار کارکرد فی 21.500م 

09302793682
95175025/ ف

206- تیپ 2 بژ مدل 84 
کارکرد 116000کمی آبرنگ بیمه 

10 ماه از اول تخفیف فی 15.500 م 
09351906764

95174386/ ف

خریدار انواع پژو، پراید، سمند
L90 ، تیبا، دنا، رانا و ...
 09156208155
09384090511

95035536/ ف

مهد خودرو
-فروش شرایطی انواع خودرو 
درصد   50( صفر  و  کارکرده 
ماهه(   12 الی   8 الباقی  نقد 
-خریدار خودرو شما به قیمت 

مصرف کننده )بدون واسطه(
 32225242

09150694002-3
95132981/ ف

تیپ 2و5 صفر 
تحویل درب نمایندگی 

95166265/ پ38541768

206 نقره ای 82 فنی یک
7 سال تخفیف شاسی ها سقف جلو 

عقب فابیک قیمت 12.700 م 
09396762744 حسینی

95173951/ ف

SDV2 سفید87
دوگانه کارخانه،بی رنگ،فی 24م

09151236857
95174455/ خ

پارس صفر
تحویل درب نمایندگی 

95166156/ پ38541768

پارس TU5 صفر 
تحویل درب نمایندگی 

95166237/ پ38541768

خرید انواع پژو  و پراید،معاوضه 
کارکرده با صفر-الباقی اقساط

موحد عضو اتحادیه 293
09150103909-37321761

94378772/ ف

پارس 88 نقره ای 
بدون رنگ، فنی سالم

 7سال تخفیف بیمه،  22.5 م
09333074396

95174122/ ق

پارسELX2000 مدل94

کارکرد5هزار،استثنایی،درحد صفر

09155085052
95174719/ خ

فروش فوری پارس 93
داشبورد جدید،فقط مصرف کننده 

قیمت توافقی ، کارکرد 19 هزار
09336940435

95173808/ ل

پارس مدل 87 
رنگ سفارشی موتورسفارشی اسپرت 
فی  رنگ  بدون  کارکرد  هزار   130

23.500 م  09385054707
95174105/ ف

 207 سفید مدل 90
 بدون رنگ، دنده 

با تخفیف بیمه کامل 
95175237/ م 09151101648

207 اتومات مشکی
بیمه  هزار   78 کارکرد   90 مدل 
تخفیف کامل بدون خط و خش و نقطه 

43.500 م  09159149136
95173656/ ف

رانا مدل 93
فول - بدون رنگ - 6 ماه بیمه  

فنی عالی - فی 27.500م 
09155125431

95171590/ ف

پاسارگاد خودرو
فروش اقساطی 

انواع خودرو 
صفر ، کارکرده

38944198-9
95093350/ ل

پراید 81 بدون رنگ
بیمه یک سال،ضبط،روکش

09157907620
95174752/ ل

پراید 83 
دور رنگ - فنی عالی - بدون رنگ
  بیمه ندارد - یشمی فی 4.500 م 

09153207752
95172041/ ف

خودرو پراید 
شما را از اول قسط خریداریم 

09380505001
95173954/ ف

پراید 84 سفید دوگانه
بیمه95/9 فنی عالی

بسیارتمیز، با لوازم اضافی

09154033036
95174002/ خ

86- دوگانه مشکی 
سالم،  ها  شاسی  رنگ  گلگیر  یک 
، فی  ، بسیار سالم  بیمه یک سال 

10.50009159920481م 
95173773/ ف

استثنایی 
دور  بزرگ  منبع  دوگانه   84 پراید 
رنگ بیمه یک سال  تخفیف8سال فنی 

 09339733677به شرط 8م
95174607/ م

پراید سبز متالیک مدل 84 
یک سال بیمه یک گلگیر رنگ

 فی توافقی 
09150028295

95173112/ ف

استثنایی
هاچ بک 87 هیدرولیک مشکی بدون 

رنگ درحد نو59000کارکردواقعی
09389020677

95175141/ ق

پراید نقره ای مدل 82
دوگانه -6 ماه بیمه - 10 سال 

تخفیف 7.600 م 
09158913006

95174701/ ف

 پراید 77 سفید
 بیمه 9.12 تخفیف 11سال 

پوسیدگی   بدون  تعمیر  تازه  موتور 
 09158104668)مصرف کننده(

95174341/ م

 پراید78طوسی2گانه سوز
 رینگ والستیک بیمه3ماه تخفیف 

11سال فنی عالی3 تکه فابریک
 5/30009353618237م

95174825/ ق

111-89 نوک مدادی
 فرمان هیدرولیک، صندوق استوک 

تک برگ سند - توافقی
09366254847

95174609/ ق

 89-111
یک گلگیر رنگ فنی عالی بیمه 

 95.12
09376937690

95172416/ ف

پرایدSX 111 مدل 90
، کارکرد  بیمه  دلفینی 5 سال تخفیف 
فی  رنگ  گلگیر  یک   ، 95هزار 

14.900م  09354410908
95173653/ ف

111 مدل 93
رنگ  جلو  گلگیر  یک   95.8 تا  بیمه 
کارکرد 20 هزار در حد صفرفی 18م

09159213039
95171195/ ف

استثنایی پراید SL مدل 90
سفید بسیار تمیز بیمه 9 ماه از اول 
تخفیف 14.600م فقط مصرف کننده

09900337358
95174854/ ف

131 مدل 90 فرمان هیدرولیک
اول  از  95درصد  ای  کره  الستیک 
تخفیف یک گلگیر عقب رنگ 13.250

09150839094
95166847/ ف

SE 131 سفید فول مدل 94
بیمه 9 ماه بدون رنگ 

19000کارکرد مصرف کننده
09155137049

95174416/ ق

فروشی  
 پراید 131دوگانه 

مدل 93.12 نوک مدادی، 
بدون رنگ، تک برگ سند، 
بیمه 6ماه، ضبط و روکش، 

کفپوش و دزدگیر، 
فقط مصرف کننده 

09151145760 
95175213/ م

 پراید131 سفید79
 با یک سال بیمه و عوارض - فنی 

و شاسی و بدنه سالم  6.5م
09216361716

95174551/ ق

SX سفید مدل 89
بدون رنگ دوگانه 9 ماه بیمه 

فی 13.300م
09155241451

95174403/ ف

132 سفید مدل 93 
دزدگیر، کف پوش 

09155130771
95165908/ ف

سفید، 90 بدون رنگ 
دوگانه دستی، کارکرد 107 هزار، 
بیمه برج 10، تمیز، تماس 18-8

09358401959
95169390/ ر

پراید 141 دلفینی مدل 87 
یک گلگیر رنگ تمیز 130 هزار 

کارکرد فی 10.500م
09385054707

95174089/ ف

پراید 141 مدل 88 
 نوک مدادی، بسیارتمیز، بی رنگ 

فروشنده واقعی فی 11.400م

95175234/ م 09159962712

لیفان520 مدل 87
نقره ای فنی سالم 16.5م یا 

معاوضه با ماشین ارزانتر
09155207796

95175104/ ق

خرید و فروش 

 X60 فقط
بین معلم 49 و 51 

پارسیان نوین

38683492
95074022/ ف

 گلبهار-80متر2خواب
 پکیج رادیات کابینت طبقه2کمد

 نقدیامعاوضه باخودرو 36م فوری
09155115824 

95173156/ ق

X60 مدل 92 سفید
بی رنگ بیمه 4 ماه 

کارکرد 62 هزار قیمت توافقی
09155003913

95174673/ ف

فروش اقساطی
رضاعاکف،بهمن موتور

سواری بسترن )بدون بهره(
مزدا وانت تک و دوکابین
وانت کارا تک و دوکابین
لندمارک دودیفرانسیل

 )48 ماهه با بهره12(
فروش نقدی و پیش فروش 

سواری مزدا3 تیپ4
 با قیمت ویژه

بلوار وکیل آباد
بین حافظ و صیاد 

بلوار توس-بین 80و82

  نبش خرمشهر17

38906600
38900607
38673495

36663151
36652311

38593028
38543092 

95167735/ پ

خریدار فروشنده 
انواع لیفان، MVM، برلیانس

چانگان و انواع پژو 09391876630

09155080771
95035444/ ف

بازار خــودرو

پژو4٠5پژو روآ

پژو ٢٠6

پژو پارس

پژو ٢٠٧

پرا�د

پرا�د١١١

پرا�د١٣١

پرا�د ١٣٢

پرا�د١4١

رانـــا

ليفان

95175230/ م

95171301/ پ

95067820/ ل


