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٩٥١٢٦٥٠٦/ پ

رو�ال
بدون نيازبه چ< وسند

مازراتی، پورش باکستر
Z4-630I  بی ام و

S500بنز
وانواع خودروهاى داخلی وخارجی

آدرس:هتل بين المللی پارس

 ٠٩١٥٢٠٠٠٠٧٥
٣٨٦٨٩٢٥١

www.royalbiz.net

  اتومبيل 3را�ه
 صفائ�

ارائه دهنده انواع اتومبيلهاى 
خارجی با راننده و بدون راننده
جنسيس ،پرادو،ليفان ٨٢٠ 
زانتيا ، پارس ، سمند،پراید

 ٠٩٣٥٧٣٨٨٤٠٠
٠٩١٥٦١٧٤٨٠٠

٩٥١٥٣٧٦٧/ ل٣٢٤٠٣١٨٦

٩٥١٥٤٥٨٧/ پ

اتومبيل 3را�ه 3اظم�
ارائه انواع خودرودر

مشهدوکيش
٠٩١٥٥٥٩٨٨٥٢-٣٦٠١٨٤١١

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

٩٥١١٣٢٨٥/ ل

اتومبيل كرا�ه پارسا
تحویل سوارى مدل باال 

بدون راننده
٣٦٦٢٩٤٥٤-٠٩٣٥٧٤٢٢٨٣١

 �وروپLار

تنها شر3ت بين الملل� اجاره خودرو

بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و فرودگاه هاى 

سراسرایران
عدم دریافت افت رنگ 

 بيمه بدنه تکميلی
تحویل رایگان در محل مشترى 

اجاره خودرو در سراسر دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢ 
٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٢٩٠٥١٤/ خ

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

اتومبيل 3را�ه مهربان
ارائه لوکس ترین خودروهاى 

ایرانی، خارجی وکالسيک 
باتسهيالت آسان

 تشریفات، مسافرتی ،عروسی 
بدون راننده وباراننده
 ٣٦٠٦٣٦٦٧

٠٩١٥٣١٥٢٥٩٥
٩٥٢٩١٨٥٤/ پ

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٣٨٧٦٦٧٠٤

خر�دار�م 
مجوز آژانس هواپيمایی (الف یا ب ) 

٩٥٢٩٢٨٢٢/ ف٠٩١٥٤١٢٨١٩١

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

خر�دارم خط ثابت
Bدر نقاط مختل �  شهر

٠٩٠١١٠٩٤٨٠٠
٩٥٢٩٢٢٦٣/ ف

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥١٦٨٤٦٤/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٢٩٤٧٤٣/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

پخش 3ل� سيم 3ارت دائم� 
و اعتبارى ، ایرانسل ، همراه اول  

4G رایتل و مودم
٣٨٥٣٢٠٠٠-٠٩١١٤٠٨٢٠٠٠

٩٥٠٥٦٢٦٣/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل 

تبلت لپ تاپ ویژه 
کارمندان بدون پيش 

پرداخت ١٢ ماهه 
(فرهنگيان بدون چک ) 

٣٧٦٤٧١٢٦
٩٥١٧٠٨٠١/ ف

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

٩٥٢٢١٠٣٢/ ف

 فروشگاه اقساط� طاها
 فروش اقساطی گوشی 

تبلت، لپ تاپ و غيره
 در تمامی برندها

اقساط دلخواه با چک معتبر بانکی به 
همراه قرعه کشی

 خودرو پراید و تبلت
 چک کارمندى -چک آزاد 
١-٣٨٤٧٦٨٦٠

احمدآباد بين بهشت و پاستور 
بازارچه موبایل 

طبقه همکف فروشگاه طاها 
با عضویت در کانال تلگرام ما 

از تخفيفات فروشگاه ما
 بهره مند شوید :

@ tahashopaghsati
www.taha-shop.com

فروشگاه طاها آماده عقد قرارداد 
با تمامی ارگانها ونهادهاى دولتی 

و نيمه دولتی می باشد

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

توجه توجه 
قرعه 3ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لپ تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

گوش�
�Lچ 

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

تلفن و موبا�ل

�خدمات گردشگر

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

گوش� و لوازم جانب�

�خدمات گردشگر

٩٥٢٩٥٤٩٢/ م

شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٢


