
٥٨
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨

ج< شاس� S5 سفيد صفر
با پالک و مدارک فی ٨۴ م 
معاوضه با خودرو تا ٣٠ م 

٠٩٣٧١٣١١٣٤٠
٩٥٢٩٦٩٠٠/ ف

جيل� هاچ ب< 
سفيد ٢٠١٣ بدون رنگ
 ۴۴م معاوضه هم دارم

٩٥٢٩٧٨٥٨/ پ٠٩٣٠٢٩٢٨٩٠٦

جيل� ٢٠١٤ امگرند ٧ 
 GPS ،بدون رنگ، قرمز موکا

کارکرد ٣٠٠٠٠
٠٩١٢٥٨٦٨٥٤٣

٩٥٢٩٧٤٣٧/ ر

برليانس H٣٣٠  اتومات
بيمه  پهن  الستيک  مدادى  نوک 
فی  تميزاسپورت  بسيار  بدنه 
۵١,۵٠٠ م ٠٩١٥٨٠٠٣٠٧٠

٩٥٢٩٦٩٨٥/ ف

فقط با ١٠٠ هزار تومان
پيش پرداخت مالک دوچرخه 

حرفه اى یا ماشين شارژى شوید
٠٩٣٣٥٩٧١٠٩٠

٩٥٠٧٨٩١٩/ ف

ا�ران دوچرخ
فروش نقد و اقساط انواع موتورسيکلت 

و دوچرخه- طالب نبش رسالت ١٢
٣٢٧٣٣٤٠٦-٠٩١٥٥٢٢٩٨٩٠

٩٤٥٠٦٠٨١/ ق

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

٣٣٧١٩٠٤٣
٩٥١٠١٨٨١/ ف

3اميون تانMر ا�و�Mو
٨ چرخ مدل ٩٠ کارکرد ١۵٠ هزار 

پيمان شرکت نفت فی ٢۵٠ م 
٠٩١٥٥٧٥٤٢٧١

٩٥٢٩٤٧٨٦/ ف

3اميونت آذرخش مدل ٨٤ 
 موتور بنز، بغل باز مسقف، بيمه ١ 
سال تخفيف از اول هرکدام ١۴,۵ م  

٩٥٢٩٦٧٦٧/ م٠٩١٥١١٤٥٣٥٠ 

وانت آر�سان 
مدل ٩۵ تحویل برج ٨- ٢۵م 

٠٩١٥٨٠٠٦١٧٨
٩٥٢٩٧٧٣٥/ ف

نيسان 3مپرس� 
کارت کمپرسی- مدل ٨٧- دوگانه 

کارخانه- بيمه تخفيف کامل
٠٩١٥٣١٠٦٢٠٥

٩٥٢٩٧٩٥٨/ م

 آر�سان ٩٥
 ٢۴ سوز،کارکرد  دوگانه  سفيد، 
ماه   ١,۵ بيمه  رنگ،  بدون  هزار، 

٠٩١٥٠٠٣٢٠٠٧ فی ٢٣ م 
٩٥٢٩٧٧٢٤/ م

�خر�دارنقد� وفور
انواع وانت مدل پایين 

پيکان، نيسان و...
٠٩٣٦٥٨٣٦٦٦٥

٩٥٢٨٩١٤٨/ ط

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥١٧٦٥٣١/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩
اسقاط�،فرسوده 

تصادف� خر�دار�م
فروش قطعات استوک

ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 
خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٠٣٦٩٣٤/ ل

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٢٨٤٥٤٩/ ل

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٠٣٦٩٤٥/ ل

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

مر3ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٢١٢٥٥٧/ ف

ماشين ها� اسقاط� شما
را به باالترین قيمت خریداریم

٠٩١٥٥٠٠٣١٩٧
٩٥٢٦٣٩٦٤/ ل ٠٩٣٥٩٢٥٩٥٦٥

خودرو فرسوده 
باالترین قيمت 

٠٩١٥٢٤٦١٠٥١
٩٥٢٧٠٠٧٧/ ق

 �خر�دار نقد
خودرو� فرسوده
سوارى ،سنگين ،مينی بوس 

٩٥١٩٩٢٦٨/ ل٠٩١٥٤٤٦٤٨٦٤

خودرو فرسوده
شمارا خریداریم. سبک و سنگين 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ حتی داخل پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥١٩٠٢١٩/ ط

٩٥٠٠٦٤٤٩/ پ

�فرسوده نقد
 لوازم استوک 

خيام- توس
 ٣٧٦٢٦٣١٣

٠٩١٥٦١٤٠٠٤٠

مر3ز اسقاط 

٢٠٢٧
خرید نقدى 

خودرو 
فرسوده 

حمل رایگان 
٠٩٠٣٩٧٧٦٩٩٠
٠٩٠١٠٧٤٤٨٠٧

٩٥٢١٢١٤٩/ م

فرسوده
خرید نقدى

 خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩
٩٥٢٧٥٦٠١/ م

خر�دار برتر خودروها� فرسوده
همه وقت                همه جا 

سوارى، وانت، نيسان
٠٩١٥١١٠٧١٣٤

٩٥٢٩٥٥٧٥/ ط

برتر�ن خر�دار 
فرسوده ٣٧٥٢١٥٥٤  

٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٩٥٢٥٥٩٥٢/ ل

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥١٨٥٣٠٢/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

نقد� �< ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٢١٩٥٣١/ ط

خودرو فرسوده شما
 را با قيمت مناسب خریداریم

٠٩١٥٠٠٩٩٣٠٠
٩٥١٨٥٥٢١/ ق

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

 �خر�د خودروها

فرسوده 
به باالترین 

قيمت 
حمل رایگان 

٠٩١٥١٢٠٠٤٦٠
٩٥٢٧٦٠٩٦/ م

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

عادالنه
خر�دار ماشين تصادف� 

خارجی و ایرانی
٩٥٠٧٤٠٣٩/ م٠٩٣٠٨١٣٧٣٠٠

فرسوده، اسقاط�
تصادفی، سنگين، سبک 
٠٩٣٣٥٣٧٤١٤١
٩٥١٩٨٩٤٣/ ط

٩٥١٨٦١٩٦/ خ

فرسوده
سبک

نيسان
سنگين

 ٣٣٨٦٩٠٠٠
٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

 �خر�دار نقد
خودرو� فرسوده
سوارى ،سنگين ،مينی بوس 

٩٥١٩٩٢٥٧/ ل٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

�خر�د نقد
  فرسوده

٩٥٢٨١٩٤٠/ ل٠٩١٥٩١٢٣٤٣٦

 فرسوده
 با حمل رایگان (بين طبرسی شمالی

١٣ و ١۵         ٠٩٣٨١٣٨١٥٣٧
 استوک قائم  ٠٩١٥٠٢٤٤٦٤٤

٩٥٢٣٦٣٠٠/ ق

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥١٧٦٥١٧/ ل

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

٩٥٠٣٣٢٤٨/ م

٩٥٢٥٢٠٥٥/ د

٩٥٢١٨٢٠٦/ ب

٩٥٢٢٥٤٠٢/ ف

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥٢٨٦٣٢٤/ ف

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥١٦٧٧٨٦/ پ
٩٥١١١٦٨٣/ د

٩٥١٣٣٧٧٩/ د


