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تیبا 2 مدل 93
شرایط  سالم  بدنه  و  فنی  سفید 

پرداخت 19م نقد + 4م برج 8 
09158961363

95173031/ ف

تیبا 94
سفید ، بدون رنگ و گریسی ، بیمه 

تا آخر سال ، قیمت 21/500 م
09153033121

95174563/ ل

تیبا مدل 93 
سفید، بدون رنگ، بیمه تا برج 11 

09159151281
95173931/ ف

سمند EF7 دوگانه سوز سفید
مدارک  و  پالک  با  پلکس  مولتی 

آماده تحویل روز 34.900 م
09388055668

95171203/ ف

سمند EF7گازسوز 
صفر

95166266/ پ38541768

سمند LX مدل 90
10 ماه بیمه از اول تخفیف

 2 تکه رنگ سورمه ای متالیک
09215137763

95174411/ ف

سمند LX صفر 
سفید - بنزینی - 31 م 

09156558849
95173230/ ف

دنا94، فوری
سفید موتوری تمیز، کارکرد69هزار

 بیمه 8ماه قیمت توافقی
09376940951

95173726/ ق

Hi-91 تیانا مدل
مشکی فروشی در حد صفر 

توسان 2008 مشکی
 بدون رنگ خرید و فروش 
انواع خودروهای ایرانی و 

خارجی 
38920154-5

09151150255
95174194/ ف

هیوندای I30 مشکی 
فول، بدون رنگ، فی 73

09357006163
95165898/ ف

توسان 2016 
ثبت نامی- آماده تحویل  

09151108501
95174030/ ف

خریدار واقعی 
هیوندا -آزرا

 

95173189/ م09195778507

سانتافه 2015 مشکی 
کارکرد 7500 فقط مصرف کننده 

09153103448
95174762/ ف

النترا 2015 
سفید

بدون رنگ و گریسی، 
فول شرکتی با گارانتی 

در حدصفر،تک برگ 
سند،رویت در محل نمایندگی 

هیوندا،118م مقطوع

09105551480
95174740/ د

استثنائی آزرا 2009
فول کامل ،بدون رنگ ، کم کار 

بسیار تمیز 
09151116162

95171377/ پ

سوناتا 2014 
مشکی فول وارداتی نیوفیس 

09129403935
95174478/ ف

سوناتا LF- 2015 سفید 
کارکرد 35 هزار بیمه یک سال 

فول کامل فی 152م
09155094869

95174875/ ف

خریدار و فروشنده
انواع هیوندا - کیا-مگان- مزدا 

3- تویوتا - ویتارا
38527144-09151190872

95035455/ ف

مهد خودرو 
سوناتا، سانتافه، توسان، 

آزرا،اپتیما، اسپورتیج، تی ینا و... 
خرید نقدی و فروش بدون واسطه 

فوری به قیمت واقعی 
پیام در تلگرام= عضویت کانال

 )لیست خودروها( 

32259411
09150694001

95144197/ ف

 فروشی

 ال90 مدل 86 نقره ای
بدون رنگ قیمت 20میلیون

95174456/ م 09114117033

پارس تست
تعمیرگاه مجهز و تخصصی

 ال 90 و مگان 
عباسی 09155066702

95159895/ ف

L90 پارس خودرو 
صفر

 

09105501387
95175120/ ق

 فروش تندر 90
صفر مدل 95  

09374964264
95173896/ ف

مگان سفید اتومات 
مدل 90، مجهز به مانیتور و سنسور 
عقب، رویت عالی فنی سالم قیمت 

09151053005توافقی 
95166329/ آ

مگان 91 
بیمه  رنگ،  بدون  مانیتور،  سفید، 
فی  هزار   66 کارکرد  ماه،   10
68.500 م 09154014087

95171291/ ف

مگان 89 سفید 
دنده فی 51 م فقط مصرف کننده

09153155802
95170908/ ف

ریو 89 سفید 
کامل  الستیک  و  بیمه  رنگ  بدون 

بسیار تمیز فی 24.900 م 
09359074171

95174103/ ف

نیسان یخچالدار 
مدل 80،یخچال ماموت ،زیر قیمت 

فی،ساعت تماس15عصر به بعد 
09381871670

95173694/ پ

اپیروس سفید 2009
فوق العاده تمیز، بدون رنگ

09330116808
95175151/ ل

اپتیما 2014 فیس قدیم 
مشکی کارکرد 26 هزار در حد صفر 3 
مانیتور فقط مصرف کننده فی 136م

09158118030
95174715/ ف

خریدار نقدی 
انواع خودروهای چینی

09150548474
95160814/ پ

MVM 315 جدید 
هاچ بک

 مدل 94 - قهوه ای متالیک
بدون رنگ - بدون خط و خش 
الستیک کره ای - بیمه ثالث 
یکسال - بیمه بدنه یکسال

09159624069
95173444/ ق

315 MVM
جدید هاچ بک نوک مدادی 94 کم 

کار با لوازم اضافی
09159156765

95174674/ ف

110MVM مدل 90
یک درب رنگ، سفید، بیمه یکسال 

کامل نقد و اقساط فی 12.800م
32770499-09155581210

95173758/ ف

MVM 110 مدل 91
یک  بیمه   ، ای  سورمه   ، رنگ  بی 
تمیز  ،بسیار  تخفیف  اول  از   ، ماه 

09361030217و کم کار
95174626/ ل

ال ٩٠

مگان

ر�و

نيسان

�يا

ام و� ام

هيوندا

سمندتيبا

95166383/ ف

95075079/ م

95136546/ م


