
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٥٠

آرد�5٨٤شم� دوگانه منبع
بزرگ ١٠سال تخفيف گيربکس  آلمانی

 دیسک،صفحه،باترى،رادیاتورنو
 ٠٩١٥١٠٣٣٥٢٣جلوبندى مرتب

٩٥٢٩٤٣٧٧/ ق

خر5د خودرو فرسوده و الشه
ترخيص خودرو، انحصار وراثت 

و ... 
٠٩١٥٢٢٣٨٥٨٩

٩٥٢٨٣٠٩٦/ ق

روآ و آرد�
٠٩١٥٥٠٥٥٥٢٥خریداریم

٩٥١٨٦٨٩٢/ م

آرد� ٨٤
موتور  انژکتور   ، هيدروليک   ، کولر 
دور  سال   ۵ تخفيف   ٩۶,٧ بيمه  سالم 

٠٩١٥٥٠٩٩٣١٠رنگ فی ۶ م
٩٥٢٩٣٨٦١/ ر

پژو ٤٠٥ مدل ٨٤ دوگانه
بدون رنگ- فنی عالی- دلفينی

٠٩٣٥٢٢٢٤٧٤٨
٠٩٣٥٢٢٢٨٨٧٧

٩٥٢٩٢٣٢٩/ م

 ٤٠٥صفر
٣٨٥٤١٧٦٨

 

 
٩٥٢٨٣٧٥١/ م

پژو ٤٠٥ 
نوک مدادى مدل ٩٢,٨ کارکرد 

۵٠ هزار ٢۴,۵٠٠ م 
٠٩٣٩٦٠٣٥٤٤٤

٩٥٢٩٤٠٥٧/ ف

٤٠٥صفر
 بنز5ن�-دوگانه

٩٥٢٩٣٣٣٨/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

پژو ٢٠٦ تيپ ٥ مدل ٩٣
سفيد - بدون رنگ - ٢ سال عدم 
خسارت بيمه کامل فی ٣۴,۵٠٠ م 

٠٩١٥٥١١٠٦٠٩
٩٥٢٨٩٧٢٢/ ف

تيپ٥ خا�ستر�
صفر

 

٩٥٢٩٤٤٨٢/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

٢٠٦ تيپ٢ �ارت�س
٤٠٥ SLX حواله  

٠٩٣٥٨٨٠٧٥٣٢
٩٥٢٨٩٣٤٥/ ق

Vتيپ٥و٨
صفر

 

٩٥٢٩٣٣٣٤/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

٢٠٦ SD V8 مدل ٩٣ 
سفيد، یکسال بيمه، بسيار تميز 

فی ٣٣,٨٠٠ 
٠٩١٥٥٢٤٩٦١٦

٩٥٢٩٣٥٦٩/ ف

٢٠٦ تيپ ٢ 
گيالس� صفر   

٠٩١٥٥٠٠٢٣٧٢
٩٥٢٩٢٩٩٧/ ف

به C5 خودرو مدل باال 
جهت اجاره نيازمندیم

 (ترجيحا وانت) 
٩٥٢٩٤٤٠٥/ م٠٩١٩٨٣٤٢٥٨٨

مهد خودرو
-فروش شرایطی انواع خودرو 
درصد   ۵٠) صفر  و  کارکرده 
ماهه)   ١٢ الی   ٨ الباقی  نقد 
-خریدار خودرو شما به قيمت 

مصرف کننده (بدون واسطه)
٣٢٢٢٥٢٤٢
٣٢٢٥٩٤١١

٩٥١٨٥٥٦٥/ ف

فروش اقساط� محصوالت ا5ران 
خودرو و سا5پا خریدار نقدى پژو 

و پراید.       موحد عضو اتحادیه ٢٩٣
 ٣٧٣٣٢٠١٣-٠٩١٥٤٢٠٣٩٠٩

٩٥١٨٦٧٣٢/ ف

V٨٢٠٦ مدل ٩٠ سفيد
  فوق العاده تميز

٠٩١٥٣١٥٤٠٥٤
٩٥٢٩٣٨٩٦/ ف

خر5دار انواع پژو، پرا5د ، سمند
L٩٠ ، تيبا، دنا، رانا و ...
 ٠٩١٥٦٢٠٨١٥٥
٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١

٩٥٢٠١٩٠٠/ ف

پارس سفيد 
مدل ٨٧ دوگانه دستی ۴ ماه بيمه 
از اول تخفيف ۴ تکه رنگ فی ١٨ م 

٠٩١٥٦٤٩٥٢٧٤
٩٥٢٩٤٣٤٦/ ف

خر5د انواع پژو  و پرا5د،معاوضه 
�ار�رده با صفر-الباق� اقساط

موحد عضو اتحادیه ٢٩٣
٣٧٣٢١٧٦١-٠٩١٥٠١٠٣٩٠٩

٩٥١٨٦٧٢٣/ ف

 دنا صفر
٣٨٥٤١٧٦٨

 

 
٩٥٢٨٣٧٥٤/ م

نقدا در محل خر5دار5م 
٢٠٧، L٢٠، ٩٠۶ ،پارس

٠٩١٢٠٧٥٩٧٥١ 
٩٥٢٧١٣٨٤/ م

سمند - پارس - ٢٠٦ 
فور� خر5دار5م

بين معلم ۴٩ و ۵١ 
پارسيان نوین

٣٨٦٨٣٤٩٢
٩٥٢٢٥٩٠٨/ ف

پژو پارس سال 
صفر، سفيد، تک گانه، مدارک کامل، 

٣٧,۵ م ٠٩١٥٣٢٠٠٤٦٣
٩٥٢٩٣٨٦٢/ ف

 ٩٥-  TU5
کفپوش روکش الستيک کره اى 

فقط مصرف کننده 
٠٩١٥٩٠٥٣٢٢٩

٩٥٢٩١٠٧٧/ ف

دناصفر  

٩٥٢٩٣٣٣٩/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

فروش فور�
پارس ٨۵ دلفينی دوگانه 

سانروف برقی ٣ حالته ، استثنایی
٩٥٢٩١٣٥٩/ ل٠٩١٥٦٩١١٨٦٣ 

فروش� -٢٠٧ سفيد مدل ٩٠ 
 دنده، لوازم مصرفی همه تعویض شده
 فی توافقی، نقدى، چک کارمندى معتبر

٩٥٢٩٠٨٤٢/ م ٠٩١٥١١٠١٦٤٨

پرا5د ٨٥
نقره اى ٣ تکه رنگ بيمه تا برج ٣ 
کولر و موتورى سالم فی ٨,٧٠٠ م 

٠٩١٥٥١٧٠٥٦٤
٩٥٢٩١٠٠٥/ ر

پرا5د ٨٥سند تC برگ �مپان�
تعویض  کاپوت  و  جلو  گلگير  یک   
فنی  خش،  و  خط  بدون  الباقی 

٠٩١٥٣٥٩٦٨٥٨بسيارسالم
٩٥٢٩٠٣٧٢/ م

پرا5د ١٣١ و ١١١ صفر 
ليزینگ 

با پيش پرداخت 
١٠,۶٠٠ م

 تحویل روز 
٠٩١٥١١٠٦٠٦٧

٩٥٢٩١٥٧٨/ ف

پرا5د١٣١دوگانه نوr مداد�
مدل ٩٠ کارکرد ٩۵ هزار.بيمه ٩ 

ماه فنی عالی.فی:١۴م
٠٩٣٩١٢٢٨٨٤٢

٩٥٢٩١٦٢٤/ ق

پرا5د ١٤١ مدل ٩١ 
٢ماه بيمه بدون رنگ دلفينی فروشی

٠٩١٥٣٠٥٩٩١٥
٩٥٢٩٤٣٣٩/ ف

 ليفان٦٢٠سفيد٩٤
 بدون رنگ تميز درحدصفر 

بيمه١٢/٢۶فی٣٧/۵م
٠٩١٥٤١٢٦١٤٦ 

٩٥٢٨٧٨٦٩/ ق

ليفان ٦٢٠ 
آبی کاربنی ٩۴ بدون رنگ در حد 

صفر بيمه ٩۶,٧ فی ٣٧,٨٠٠م 
٠٩١٥٦١٥٨١٩١

٩٥٢٩٢٤٥٥/ ف

١٨٠٠cc -ليفان ٦٢٠
مشکی متاليک، مدل ٩٣ تحویل ٩۴ 
کارکرد ١۴ هزار بدون خوردگی فی 

 ٣۵ م     ٠٩١٥٥٠٩٩٣٨٠
٩٥٢٨٩٤٠١/ ف

تيبا ٩١ 
 دوگانه دست�- بدون رنگ 

٠٩١٥٠٦١٤٦٤٠
٩٥٢٩٤٣٢٧/ ف

فروش�: سا5نا EX مدل٩٥
فول، نقره اى، بيمه طالیی 
کارکرد١٣۴، فی٢٨ م نقد

٠٩٣٨٨٤٥٤٧٢٤
٩٥٢٩٢٧٢٦/ ق

پ� �� مدل٨٤
مشکی ، بيمه ٧ ماه،
فنی سالم۴/٨۵٠م

٠٩٣٥٥١٨١٨١٧
٩٥٢٩٤٣٥٤/ خ

PK مدل ١٣٨٢ 
رنگ نوک مدادى فنی عالی

 قيمت توافقی 
٩٥٢٩٣٧٠٣/ م٠٩٣٧٠٤٠٦٨١١

خر5دار سمند
از مدل ٨٥ تا ٩١

٩٥١٨٦٨٨٨/ م٠٩١٥٥٠٥٥٥٢٥

سمند ٩٢ EF7 تC سوز 
گيالسی، فوق العاده تميز، 
بيمه یکسال تخفيف کامل 

٠٩٣٥٣٥٩٢٦٠٠
٩٥٢٩٣٨٤٦/ ف

سمند LX- ٩٣ سورمه را� 
یک سال بيمه بدون رنگ رینگ و 

الستيک خارجی فی ٢۵,۵م
٠٩١٥٥١٣٩٦١٠

٩٥٢٩٣٧٤٢/ ف

EFفروش سمند ٧
 مدل ٩٢ 

مشکی- بی رنگ- بيمه 
۵ماه- تجهيزات کامل 

الستيک ٨٠درصد
٠٩٠٣٢٣٨٠٥٤٢

٩٥٢٩٣٩٩٧/ ق

دنا سفيد 
با کارت طالیی کارکرد ۴٠٠ خشک فول 

٠٩١٥٩٧٥٣٦٣٣
٩٥٢٩٣٤١٩/ ف

سمند٨٣ دوگانه 
سفيد  

٠٩١٥٨٠٥٩١٥١
٩٥٢٩٢٠٩٨/ ف

EF7خر5دار سمند
پایه گازسوز تميز سالم و کم کار 
از مدل ٩١تا٩٣نقدا خریداریم.

٠٩٣٣٠٨٧٩٢٩٤
٩٥٢٩٣٦٦٨/ پ

زانتيا ٨٨ سفيد استثنا5�
بدون رنگ (زیر در عقب جزیی رنگ) 

و سالم،فی ۴١.٧
٠٩١٥٨٩٠٧٥٣٠

٩٥٢٩٢٣٠٣/ ق

مهد خودرو 
سوناتا، سانتافه، توسان، 

آزرا،اپتيما، اسپورتيج، تی ینا و... 
خرید نقدى و فروش بدون واسطه 

فورى به قيمت واقعی 
پيام در تلگرام= عضویت کانال

 (ليست خودروها) 
٣٢٢٥٩٤١١

٩٥١٨٥٥٦١/ ف٠٩١٥٠٦٩٤٠٠١

بازار خــودرو

هيوندا

پژو روآ

پژو4٠5

پژو ٢٠6

پژو پارس

پژو ٢٠٧

پرا5د

پرا5د١٣١

پرا5د١4١

تيبا

رنو ، پ� ��

زانتياسمند

ليفان

٩٥١٦٦٣٨٣/ ف

٩٥١٨٤٥٢٩/ م

٩٥٢٩٠٨٦٥/ ب

٩٥٢٩٠٨٦٦/ ب


