
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٢٨

آبگرم�ن
 مجاز وليعصر

تعمير و تعویض منبع با 
۵سال ضمانت مرکز تخصصی 

تعميرات بوتان 
آزادشهر

وکيل آباد 
فرامرز سجاد 

احمدآباد کوهسنگی  

پيروزى 
قاسم آباد      

ابوطالب 
بدون تعطيلی       

٣٦٠٧٩٧٣٧
٣٦٠٩٥١٧٣
٣٧٦٥٣٩٣٤
٣٨٤٤١٨٢٤

٣٨٨٣٦٧٧٧
٣٦٢١٨٨٣٠
٣٧٣٩٠٥٠٠

٠٩٣٧١٩٥٤٨٥٥
٩٥١٦٧٤٠١/ پ

 تعميرات فور� 
پ�يج

 تعمير انواع پکيج،آبگرمکن
موتورخانه،پمپ،بخارى
شومينه و لوله کشی 

خرده کارى،شبانه روزى
٩٥٢٦٩٥١٦/ ق ٠٩١٥٢٤٢٠٥٨٠

آبگرم�ن 
تعمير و تعو5ض منبع

 داراى مجوز رسمی از اتحادیه 
تاسيسات و اتحادیه منبع سازان 
بيش از ٢۵ سال سابقه کار
با ضمانت نامه کتبی معتبر

وکيل آباد-آزادشهر ٣٦٠٨٦٦٦٨
قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٢١٢٤٣٧
ابوطالب-عبادى    ٣٧٥١٤٦٤٦
پيروزى-رضاشهر٣٨٨٢٣٧٣٦
عدل خمينی           ٣٨٥٢٥٠٧٤
احمدآباد،کوهسنگی             ٣٨٤٤٦٠٤١
فرامرز،سجاد             ٣٦٠٩٤٤٥٥
اکيپ سيار ٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥٢٠٢٣١٠/ ب

٩٥٢٦٩٥٦٣/ د

آبگرم�ن
ش�ار�

تعمير و تعویض منبع 
جوشکارى درمحل ١٠٠٠٠تومان

تعمير بخارى
٣٢١١٢٩٩٣-٣٧٣٩٠٣١٠

٠٩١٥٣١٨٤٧٢٩

٩٥٢٢٨٩٨١/ د

آبگرم�ن ساز� 
دهقان

تعميروتعویض منبع با ضمانت  
٣و۵ساله ،جوشکارى درمحل
 ١٠٠٠٠تومان ۵ساعته  

 شبانه روزى٣٧٣٢٢٩٦١
٠٩١٥٩٠٧٥٦٩٨

مر�ز تخصص� 
نصب و تعميرات انوع

پکيج
خرید و فروش نو و 

کارکرده، نصب رادیاتور و 
فن کوئل اجرا و ترميم لوله 
کشی رسوب زدایی فورى 

زیر فی همه جا 
٣٨٠٧٤-٠٥١ تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٩٠٢٥٢
٩٥١٩٢٢١٥/ ف

 تعميرات نصب 
پکيج،موتورخانه 

چيلر
٣٨٤٢٢٩٩٥
٣٨٨٣٢٨٤٧

٠٩١٥٥١٢١٠٩٢
٩٥٢٥٢٢٨٦/ م

آبگرم�ن
پ�يج

خرید و فروش نوو کارکرده 
تعميرات، شارژ جابجایی

 ٣٨٣٣١٦٦٩
٠٩٢١٥٢٠٢٤٩٤

٩٥٢٦٢٧٠٣/ ف

٩٥٢٧٢٨٨٨/ پ

تعميرات آبگرم�ن عدالت

قاسم آباد
پکيج،دیوارى،زمينی  و 
جوشکارى گاز ناروئی
 ٣٦٦١٣٥٩٢ -٠٩١٥٥١٦٢١٥٦

٠٩٣٦٣١٩٩٣٣٦

٩٥٢٦١٧٥٥/ ف

پ�يج آبگرم�ن
 ا5ران راد5اتور -بوتان    

LG کولر بدون تعطيلی ٣٦٦١٦٢٩٢
٣٧٥١٤٣٦٨-٣٧٦٣٠٥٥٥ 

آبگرم�ن 
عليمردان� 
مجهزترین مرکزتعميروتعویض
منبع آبگرمکن دیوارى وزمينی

قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٥٨٦٠٣٠

 آزادشهر-وکيل آباد  ٣٦٥٧٩٤٩١

کارخانه:      ٣٦٥٨٢٣٠٠              

سطح شهر    ٥ ٠٩١٥٣١٦٢٠٨

کارآفرین نمونه سال ٩٢ 
عضو کميسيون بازرسی اتحادیه

٩٥٢٥٠٣٨٢/ پ

تعميرات تخصص� 
و فور� هواساز

پکيج 
٠٩١٥٤١٧٣١٥٤

عضو مجاز اتحادیه ٣٨٧١٤٢٨٠
٩٥٢٦٦٠٧١/ پ

٩٥١٧٥١٤٨/ م

تعميرات
  پ�يج و آبگرم�ن 

٠٩١٥٣١٦٦١٦٧ 

جوش�ار�
آبگرمکن در منزل، تعمير و 

تعویض منبع آبگرمکن در محل
٣٦٦١٨٢٦٤-٠٩١٥٣١٦٠١٦٩

٩٥١٧٢٣٣٠/ ف

٩٥١٨٩٧٧٢/ ل

شركت سبز آراد خراسان
سم پاشی بدون خطر و تضمينی 
با مجوز بهداشت و جهادکشاورزى

٣٦٠٨٣٣٣٥-٠٩١٥٣٠٧٣٣١٨

شر�ت سبز پوشش
سمپاشی ساس ، سوسک ، موریانه
با مجوز بهداشت و جهاد کشاورزى

٠٩١٥٥١٦١٥٨٥-٣٢٦٧٨١٥٧
٩٥١٥٢٢٢٨/ ل

٩٥١٨٢٣١٥/ ف

شر�ت ُر5ان
١٠٠  ... و  ساس  و  سوسک  نابودى 

تضمين با مجوز بهداشت و ضمانت کتبی
٣٦٠٨٩٦٣٩-٠٩١٥٣١١١٨٥٨

٩٥١٥٢٣٢٥/ م

شر�ت حام� 
سمپاشی با تایيدیه بهداشت یا 

(ULV) کارشناس و دستگاه
٣٦٦٧٥٧١٠

سمپاش� ،ضدعفون�
توسط علوم و تحقيقات زیست محيطی 
با مجوز مرکز بهداشت و بایر آلمان
٣٢٢٢٨١٨٣-٠٩١٥٥٠٢١٢٥٨

٩٥١٧٢١٩٤/ ف

�اور مبل دقت 
تلقی و پارچه اى، تحویل ٢۴ ساعته

٣٦٥١٤٢٩٠-٠٩١٥٦٠٠٤١٣٩
٠٩٣٦٠٦٦٧٤٩٦

٩٥١٩١١٢٨/ ق

 تابات�نولوژ�
 تعميرات فوق تخصصی 

انواع آیفون در حضور مشترى 
باحداقل هزینه وفروش 

باگارانتی تعویض و ضمانت کتبی 
و١٠سال خدمات پس از فروش 
بدون هزینه راه و نصب رایگان

٣٦٥٧٨٦٨٩-٣٨٦٨٤٢٢٣ 
٣٨٨٤٨٦٤٦-٣٨٥٥٩٦٠٩

٩٥٢٩١١٦٩/ ق٠٩٠١١٨٢٥٧٣٨

    بازد5د را5گان
ا5ران آ5فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧١٦٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

�5بار هز5نه �نيد
خدمات و فروش حرفه اى آیفون هاى

تصویرى و صوتی ٠٩١٥٣١٩٣٨١٣
٩٥١٦١٥٠٦/ ختوسلی٠٩٣٧٦٠٢٨٦٦١

٩٥٢٨٠٣٦٤/ ق

حق بامشتر� است

ثامن آ5فون
فروش و تعميرات فوق تخصصی 

در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

با کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

    تعميرات انواع 
تلو5ز5ون در منزل

٠٩١٥٨٠٩٠٨٦٢-٣٨٦٤٩٧٢٩
٩٥١٤٥٦٣٩/ ل

٩٥٢٩٢٥٥٤/ ق

 تعمير تلو5ز5ون ها� 
قد5م�-LED و LCD در محل

 بازدید رایگان
 ٠٩١٥٩٠٤٥٣٧٩-٣٦٦٧٤٣٨٢

٩٥١٩٦٢٩٧/ پ

تعميرمجاز 
تلو5ز5ون

3D. OLED
LCD- LED
در محل 
بازدید رایگان
قطعات اصلی
گارانتی دار با
کمترین اجرت
تعميرتضمينی پنل

مهندسی عرفان

 سراسر شهر
٠٩١٥٥٠٢٨٢٠٠

٣٥٠٢٨٢٠٠   وكيل آباد
٣٦٠٦١٢٠٠    معلم
٣٢٢٨٥٢٠٠   سعدى

٩٥١٩٦٣٣٦/ پ

LCD.LED
مر�زمجاز١/٢٩٠
تعميرارزانتر

باضمانت و بازدید رایگان

٣٦٠٩٩٩٦٣

٩٥١٩٦٣٥١/ پ

LCDسونی - ال جی
سامسونگ

اکس ویژن(پنل)
واحد سيارنمایندگی مجاز

(تعميرزیرقيمت)
٠٩١٥٤٠٩٢٠٨٠

٣٨٩٢٨٧٠٠ 

٩٥١٠٥٢٣١/ م

تعميرتخصص� 
تلو5ز5ون

LCD- LED
+واحد امداد سيار
+ تخفيفات ویژه

+ ضمانتنامه بلند مدت
+ ایاب و ذهاب رایگان
تعمير پنل آبخورده

نمایندگی رسمی

(پاراِتک)
٠٩٣٣٣٢٢٢٦٠٠

   ٣٦٠٤٤٠٠٤
٣٥٠٢٢٠٠٠

٩٥٢٧١٥٦١/ م

�ولرگاز� 
نصب وجابجایی ، تعميرات
 شارژ گاز با قيد ضمانت 

تخصصی- فروش 
٠٩١٢٠٩١٥١٠٩ نورى

٠٩٣٨٣٢٧١٠٠٩

لوله �ش� مس�  
 فروش-نصب-تعميرات

فلسطين ٢٣ پالک ۶١
٠٩١٥٣٠٣٨٤٨٩روزبهی-امين نيا

٩٥٢٥٨٩٠٦/ م

مر�ز خدمات و پشتيبان� 

�ولر گاز� 
خرید و فروش نو و کارکرده 

تعميرات، شارژ و جابجایی 
 ٣٨٨٤٤٥٢٢
٣٢٢٩٤٥٢٢
٣٦٠٢٤٥٢٢

٩٥٢٠١٧٠١/ ف٠٩١٥٣٢٠٢٠٠١

�ولر گاز� 
تعميرات تخصصی،هواساز

خرید و فروش کارکرده 
٠٩١٥٣١٣٨٤٤٨-٣٦٠٣٤٤٥٤

٩٥١٩١٢٢٤/ پ

٩٤٤١١٤٧٨/ پ

�ولر گاز� 
اجراى لوله کشی ،نصب ،تعویض 

و تعمير انواع کولر گازى 
٣٨٤٣٥٩٧٣

مر�ز خدمات و پشتيبان�

�ولر گاز�
خرید و فروش نو و کارکرده

تعميرات شارژ جابجایی
٣٨٨٤٦٦٦٩
٣٦٢٣٦٦٦٩
٣٢٢٨٦٦٦٩

٩٥٢٦٣٨٢٧/ م٠٩١٥١٠٧٢٤٩٤

٩٥٢٦٦٢٩٣/ پ

پ�يج-�ولر گاز� 
تعميرات، نصب، لوله کشی 

خرید و فروش کولر کارکرده 
٠٩٣٦٣٥٢٥١٢٧-٣٨٧٦٧٨٦٩

٩٥٢٧٧٦١٨/ م

�ولرگاز�- پ�يج 
لوله کشی ، جابجایی، تعمير، تعویض

٠٩١٥٢٠٠٢٠٥٢ حسينی
٣٥٢٣٣٧٣١

٩٥٢٧٩١٢٢/ ق

 لباسشو5�-ظرفشو5�
            ٣٨٦٨٤٩٧٦                                     پکيج

٣٥٢٢٩٢٤٦-٣٦١٤٥٧٧٤
٠٩١٥٠٠٣٣٣٦٣

فقط لباسشو5�
   فورى در محل

٠٩٠١٩٦٦٣٠٧٠
٩٥٢٦٦٠٩٥/ ل

٩٥١٩٩٧٠٤/ پ

پد5دهخدمات فن� مهندس� 
تعمير

انواع لباسشویی
ونصب درمحل اکيپ مجهزومستقر 

پيروزى،فکورى،معلم
قاسم آباد،احمدآبادو...

بدون تعطيلی
دفتر ٣٨٤٧٦٨٢٣

سيار ٠٩١٥٠٥٩٤٩٣٠  
دفتر ٣٨٤٧٦٠٦٩

٩٥٢٠١٧٣٢/ پ

آراز 
عضو5ت ٨٢٠

نماینده مجاز تعميرات تخصصی 
انواع لباسشویی هاى کامپيوترى 

و اتوماتيک ال جی، سامسونگ 
ارج آزمایش، پارس، بوش ،آ ا گ 

مرسی ،هایر و سایر مارک ها قطعات 
صددرصد اصلی با ضمانت نامه کتبی 

تعمير در محل توسط کادرى مجرب
 پوشش دهی تمامی سطح شهر 

٠٩٠١٥٣٠١٣١٢
٣٦٥٧١٢٩٣
٣٦٦٧٥٧٨٥

دانفوس
نماینده تعميرات

 سرویس انواع لباسشویی 
ظرفشویی ساید قطعات 

صد در صد اصلی با
 ضمانت نامه کتبی تعمير در 

محل (خانگی و صنعتی) 
ال جی - سامسونگ 

آاگ - بوش - پاکشوما
 مرسی - مجيک - ارج
 آزمایش - پارس و... 

احمدآباد وکيل آباد ٣٨٤١٣٨١٣
پيروزى صارمی    ٣٨٨٤٦٠٨١
فکورى                 ٣٨٨٤٦٠٨٢
فرامرز-امامت    ٣٨٢١٨٩٤٤
دانشجو            ٣٨٢١٨٩٦٧

 سيار در سطح شهر 
٠٩١٥٨٠٤١٨٤٤

مدیریت سيستانی 

   
              
               

                      

٩٥١٩٩٤٤٢/ پ

صندل� گردان 
گاوصندوق 

تعميرات در محل 
٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٩٥٠٥١٧٨٢/ ف٣٢٧٠٥٠٥٥

اجاق  گاز و بخار� 
تعميرات تخصص�- شيشه

٠٩٠٢١١٠٠١٧٠ در محل 
٩٥٢٣٨٣١٠/ م

تعميرات انواع
اجاق گاز فردار ،

روميزى ، بخارى در محل
٩٥٢٦٤٥٢٠/ ل٠٩٣٨٢٤٨٣٤٦٩

تعميرات تخصص� 
انواع اجاق گازها�

روميزى فردار ، بخارى
شومينه ،آبگرمکن هاى

   دیوارى و زمينی در محل
 ٣٨٤٣٣٦٧٨-٣٨٧٩٧٣٤٠
 ٣٦٠٧٩٦٨٥-٣٥٠٢٨٦٥٧

٠٩١٥٨٢٩٣٤٧١
٩٥١٦٩٩٠٧/ ل

 بخار� ، شومينه
اجاق گاز ، تعمير تخصصی انواع

 لوازم خانگی برقی و گازسوز در محل
٠٩١٥٨١٩٥٥٢٨-٣٦٠٥٣٤٥٤

٩٥٢٨٤٩١٣/ ل

٩٥٢٦٦٢٥٦/ پ

تعميرات بخار�
آبگرمکن و پکيج

با لوازم- بدون تعطيلی
٠٩٣٥٥١٦٣٠٢٥-٣٧٦٧٥٧٣٩

٩٥١٨٧٤٥٠/ ف

تعميرات تخصص� اجاق گاز          
    فردار، روميز�-درمحل

بورس شيشه و قطعات اصلی
٠٩١٥١١٥٣٩٢٠-٣٨٧٩١٩٣٢

٩٤٣٩٠٠٦٢/ پ

بخار�
بالوازم-بدون تعطيلی

٠٩١٥٢٠١٠٤١٥-٣٨٤٧٧٧٧١

٩٥٢٨٩٦٦٥/ پ

تعمير 5خچال- فر5زر 
با نرخ مصوب ٢۵ سال سابقه 

حتی ایام تعطيل- صداقت
٣٥٠١٨١٦٦-٠٩١٥٥١٤٥٦٣٤

٩٥٠٦١١٦٥/ ل

عيب 5اب� فور� 
تعمير تخصص�
انواع ساید و یخچال فریزرهاى
 ایرانی - کره اى - آمریکایی

ال جی - سامسونگ - اسنوا  
الکترواستيل و غيره 

بدون برفک ، دیجيتال 
تعویض نوار درب یخچال فریزر

 با حداقل هزینه
 ٣٠ سال سابقه ، با لوازم 

بدون تعطيلی و ضمانت کتبی 
٠٩١٥٩١٨٩٠٠٢

 ٣٦٠٦٠٣٠٥ 

٩٥١٧٩٢٩٤/ پ

ضمانت
١٢ ماهه  

عضو رسم� مجاز اتحاد5ه
خانگی و صنعتی بدون تعطيلی

تخصصی بيش از ٢٠ سال سابقه 

سرعت، دقت، انصاف
٠٩١٥١١٠٣٧٤٩

٣٧٥٧٦٩٦١ -٠٩٣٠٨٩٢٣٧١٥

٩٤٣٧٨٧٧٩/ پ

با تخفيs و5ژه 
5خچال-فر5زر

لباسشویی
تعمير در محل فورى 

مدیریت      ٠٩١٥٣١٤٥٤٥٨ 
اکيپ سيار ٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨
دفتر                         ٣٦٠٧٠٧٦٥

٩٥٢٧٥١٦٧/ پ

5خچال 
فر5زر 

خدمات 
تخصصی

درکوتاهترین زمان 
ممکن،ضمانت کتبی
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩
٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
دفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

5خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

 تعميرات
خانگ�،صنعت�

 سردخانه
یخچال
فریزر

انواع سایدویخچال هاى
بدون برفک فورى درمحل

 نشت یابی و شارژ گاز
٧۵هزار تومان

 (باضمانت نامه بدون قيد وشرط )
آدرس دفتر:خيابان  بهار

 روبه روبيمارستان سينا 
((  تمام نقاط شهر))

 مدیریت: مهندس مرادى
٠٩١٥٣١٤٨٠٦٠-٣٣٨١٥٨١٩

٩٥١٩٠٢٤٣/ ط

٩٥١٩٣٧١٧/ ف

اختر سرما
5خچال فر5زر

تعمير یخچال هاى خانگی و ویترینی، 
ایرانی و خارجی، آبسردكن، شارژ 

گاز، تعمير موتور، تعویض نوار 
درب ٢۴ ماه گارانتی بازدید رایگان           

   ٠٩١٥٩١٧١٩٩٧-٣٣٤٤٩٩٨٢
٣٦٠٣٨٩١٩-٣٨٢١١٢٣٣

٠٩١٥٤٠٦٩٠٦٥

«نگران نباشيد!!!» 
5خچال فر5زر 

تعميرات تخصصی
خانگی و صنعتی- خدمات ضمانتی

 عيب یابی به راحتی
با تخفيف در خدمتيم،در جوار حضرتيم 

سرما گستر ٢-٣٨٧٨٦٧٧١ 
٠٩١٥٥٠٢٦٨٦٢

٩٥٢٨٦٨٢٥/ م٠٩١٥٦٠١٦٨٦٢

سا5ر خدمات منزل

تعمير تلو5ز5ون

تعمير 5خچال

تعمير �ولر

تعمير لباسشو5� و 
ظرفشو5�

تعمير آ5فون

تعمير لوازم گازسوز

تعمير لوازم ادار� سم پاش�

٩٥٠٩٠٥١٠/ آ


