
٥١
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧

 ج= S5 مدل ٩٤
 رنگ قهوه اى بدون رنگ 

٢٠٠٠٠ کارکرد  فی ٧۵ م 
٩٥٢٩٦٠٦٧/ م٠٩٣٣٢٣٦٥٠٢١

٩٤ �Lدنده مش Gج= ٥
بدون رنگ درحد صفر بيمه ١٢/٩۵ 

کارکرد ٩٠٠٠ فی ٨٠٠/۴۵
٠٩١٥٦١٥٨١٩١

٩٥٢٩٢٤٥٥/ ف

خر�دار انواع ليفان، ج=، جيلی
  mvm ،بسترن، چانگان، MG،برليانس 
٠٩١٥٦٢٠٨١٥٥  ... و  چرى 

٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١
٩٥٢٠٢١١٢/ ف

 ج= J5 اتومات
سفيد، مدل ٩۵ بدون رنگ و خط و 
خش با ٣ م لوازم اضافه فی ۶٠ م 

٩٥٢٩٦٠٧٥/ م ٠٩١٥٥٠٦٤٦٥٠

خر�دار- فروشنده  
 انواع جيلی- جک - ولکس- بسترن 
ام وى ام        ٠٩١٥٥٠٨٠٧٧١

 ٠٩٣٩١٨٧٦٦٣٠
٩٥٢٠١٨٧٧/ ف

ام فور هاوال گر�ت وال 
نقره اى بی رنگ ٩٣ نقد و اقساط 

معاوضه فی ۴٩ م 
٩٥٢٩٦٢٧٤/ م٠٩١٥٧٦٥٦٠١٠

فروش دعوتنامه  
CS35 خودروى چانگان 

٩٥٢٩٥٨١٦/ م٠٩٣٥٦٩٧٠٢٥٠ 

فقط با ١٠٠ هزار تومان
پيش پرداخت مالک دوچرخه 

حرفه اى یا ماشين شارژى شوید
٠٩٣٣٥٩٧١٠٩٠

٩٥٠٧٨٩١٩/ ف

فرهنگيان بدون پيش پرداخت
موتور، دوچرخه، ماشين شارژى
 با فيش حقوقی ۴ الی ١٠ ماهه

٣٣٧١٩٠٤٣
٩٥١٠١٨٨١/ ف

ا�ران دوچرخ
فروش نقد و اقساط انواع موتورسيکلت 

و دوچرخه- طالب نبش رسالت ١٢
٣٢٧٣٣٤٠٦-٠٩١٥٥٢٢٩٨٩٠

٩٤٥٠٦٠٨١/ ق

مين� بوس هيوندا ٩٠
تک برگ سند- بدون رنگ 

با لوازم جانبی- ١٢٠ م
٠٩١٥٥١٤٨٩٣٨

٩٥٢٩٥٦٦١/ ف

�خر�دارنقد� وفور
انواع وانت مدل پایين 

پيکان، نيسان و...
٠٩٣٦٥٨٣٦٦٦٥

٩٥٢٨٩١٤٨/ ط

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٢٨٤٥٤٩/ ل

مر3ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٢١٢٥٥٧/ ف

خر�دار برتر خودروها� فرسوده
همه وقت                همه جا 

سوارى، وانت، نيسان
٠٩١٥١١٠٧١٣٤

٩٥٢٩٥٥٧٥/ ط

خر�دار منصفانه 
 CNG �3پسولها  

٠٩١٥٩٢٤٨٣٢٧
٩٥٢٢٥٨٤٠/ ق

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥١٧٦٥٣١/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩

عادالنه
خر�دار ماشين تصادف� 

خارجی و ایرانی
٩٥٠٧٤٠٣٩/ م٠٩٣٠٨١٣٧٣٠٠

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٠٣٦٩٣٤/ ل

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥١٨٥٣٠٢/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

٩٥١٨٦٢٥٩/ خ

فرسوده
سبک

نيسان
سنگين

 ٣٣٨٦٩٠٠٠
٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

 �دنيا
فرسوده

خرید نقدى،فورى

خوب می خریم 
زود می بریم

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

٩٥١٧٦٥١٧/ ل

ماشين ها� اسقاط� شما
را به باالترین قيمت خریداریم

٠٩١٥٥٠٠٣١٩٧
٩٥٢٦٣٩٦٤/ ل ٠٩٣٥٩٢٥٩٥٦٥

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٠٣٦٩٤٥/ ل

 فرسوده
 با حمل رایگان (بين طبرسی شمالی

١٣ و ١۵         ٠٩٣٨١٣٨١٥٣٧
 استوک قائم  ٠٩١٥٠٢٤٤٦٤٤

٩٥٢٣٦٣٠٠/ ق

فرسوده
خرید نقدى

 خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩
٩٥٢٧٥٦٠١/ م

منصفانه 
خریدارى ماشين تصادفی و فرسوده
 به باالترین قيمت در محل نقدا 

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

خودرو فرسوده
شمارا خریداریم. سبک و سنگين 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ حتی داخل پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥١٩٠٢١٩/ ط

نقد� �= ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٢١٩٥٣١/ ط

برتر�ن خر�دار 
فرسوده ٣٧٥٢١٥٥٤  

٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٩٥٢٥٥٩٥٢/ ل

�خر�د نقد
  فرسوده

٩٥٢٨١٩٤٠/ ل٠٩١٥٩١٢٣٤٣٦

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٢٤٣٠٥٠/ م

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

�ج= توجو

جيل�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

بيمه خودرو

٩٥٢٣٥٥٠١/ آ

٩٥٢٤٥٧٧٥/ ف

٩٥٠٣٣٢٤٨/ م

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١١١٦٨٣/ د

٩٥٢٢٥٤٠٢/ ف

٩٥٢٦٧٤٢٤/ پ

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط


