
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٢٩

٩٥٠٦٤٥١٢/ ف

اتومبيل 3را�ه بهار 
اتومبيل لوکس با راننده و بدون راننده 
٠٩١٥٢٤١٧٦٤٢ -٣٨٧٦٦٧٧٩

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

٩٥١٩٢٤٨٥/ پ

تLران
تحویل سوارى مدل باال

بدون راننده  ٣٨٣٨٨٢٨٥ 
٠٩١٥٨٠٤٠٢٩٣   

اتومبيل 3را�ه
          حميد عليزاده

ارائه دهنده کاملترین 
خودروهاى ایرانی و خارجی 

مسافرتی، عروسی
بلوار وکيل آباد ، دانشجو ١٢ 
درمشهد شعبه دیگرى نداریم
٣٨٩٣٩٣٥٨ -٣٨٩٣٩٥٩٦

٩٥١٥٢٣٨٧/ م٠٩١٥١٠٩٢٣٨٣

مشهدسيرتوس
اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٦٦٤٦١١
٩٥٢٧٢٧٥٩/ خ٠٩١٥٤٠٢٨٠٣٠

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 سيروس
تحویل انواع سوارى ایرانی و خارجی
 بدون راننده       ٣٨٩٣٥٣٤٣

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

توران سير
مجهز به اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٢٢٩٧١١
٩٥١٩٣٢٠٠/ خ٠٩١٥٣١٠٠٠٣٠ 

٩٥٢٩٦٤٥٠/ ف

ا�ران گشت 
ارائه دهنده انواع اتوبوس و
 مينی بوس- ميدل باس- ون

 جهت سرویس دهی به ادارات
 کارخانجات- هتل ها- مدارس

 و سایر ارگانها 
٣٥٢٢١٠٠٠
٣٥٢٢٢٠٠٠
٣٥٢٢٨٠٠٠

٠٩١٥٥١٥٢٦٨٥
٠٩١٠٥١٥٢٦٨٥

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

  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

�وروپLار
تنهاشرکت بين المللی اجاره خودرو 

بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و سایرفرودگاه هاى 

ایران ،ارائه دهنده خودروهاى
 روز دنيا با خدمات ویژه
 ٣٣٤٠٠٥٤٢

٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢
٩٥٢٨٢٦٣٣/ خ

اتومبيل 3را�ه صدرا
ارایه دهنده کاملترین خودروها (مدل سال)

٢٠٠٩١٥١١٥٦١٨١ سال سابقه
٩٥١٤٩٨٣٢/ و٠٩١٥٥٢٣٦١٨١

عليزاده
 اولين ، 

بزرگترین و کاملترین
 مرکز کرایه اتومبيل و

 تشریفات خودرویی 
در خراسان

ارائه دهنده تمامی 
برندهاى داخلی و خارجی 

(مجموعه عليزاده تنها در یک 
شعبه مشغول فعاليت می باشد )
 www.alizadehcarrental.ir 

ميدان شهدا بين توحيد ۶ و ٨

٣٧٢٧٥٩٢٩ -٣٧١١١١٦٥
٩٥٢٩٦٤١١/ ف١٠ خط 

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥١٦٨٤٦٤/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٢٥٦٨٠٥/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

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

گوش�
�Lچ 

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

فروش انواع گوش� و تبلت 
به صورت اقساطی فقط باچک 

تلفن: ٠٩١٢٠٢٣٠٣٩٣
٣٧١٣٥٧٠٠

٩٥٢٨٠٣٧٥/ ق

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

تلفن و موبا�ل

�خدمات گردشگر

3را�ه خودرو

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

گوش� و لوازم جانب�

�خدمات گردشگر

٩٥٢٩٩١٣٠/ م

٢٩
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩


