
٥٨
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠

سوزو�3 و�تارا -٢٠٠۶  
حلقه   ۴ کارکرد  هزار   ١۵٠ مشکی، 
الستيک پهن، بسيار تميز، مقدارى رنگ

٠٩١٥٣١١٢٢١٠فی ۶۵م 
٩٥٢٩٨٥٧٩/ ف

Hفروش حواله برليانس ٣٣٠
اسفندماه  تحویل  سفيد  اتومات 
داراى وام ٢۵م به مبلغ ١۶,٢٠٠م

٠٩٣٠٣٠٨١٣٠٠
٩٥٢٩٩٨٢٧/ ف

فروش دعوتنامه  
CS35 خودروى چانگان 

٩٥٢٩٥٨١٦/ م٠٩٣٥٦٩٧٠٢٥٠ 

بيوB3 t ب� رنگ 
 مدل ۶٠ سفيد یکسال بيمه 

کارکردواقعی ۶۵٠٠٠
٩٥٢٩٩٩٢٦/ م ٠٩١٠٥٥٢٤١٥٠

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

JAC 3اميونت
فروش استثنایی 

بدون ضامن
شرکتی،ليزینگی، نقدى

۵/۶ ،۶و٨/٢تن 
تنها دارنده خدمات و قطعات در 

خراسان
 مشهد- بعد از پایانه بار 

نمایندگی ۵١١- تقی زاده 
٠٩١٥٦٥٥٧٦٠٦
٠٥١٣٣٩٣٠٠٥٧

 
٩٥٢٩٠٢٨١/ م

آر�سان �خچالدار
تا برج ٩۶,۶مدل ٩۴ بدون رنگ  

درحدصفر قيمت ٢۶م
٠٩١٥٣١٣٦٤٨٨

٩٥٢٩٩٣٤١/ ق

وانت آر�سان مدل ٩٤ 
کم کار بيمه ٩۶,٧ فی توافقی 

٠٩١٥٣١٨٠٧٢٧
٩٥٢٩٩٣٢٦/ ف

 شرا�ط و�ژه 
وانت 

 کارا 2000 و 1700 
مدل 94...

(شرایط بسترن و مزدا )
شرایط اقساطی 

بسترن و وانت مزدا
 تحویل فورى آغاز شد 

تلفن دفتر فروش: 
٣٦٦٥٢٣١١-٣٦٦٦٤٣٦٦

 ٣٨٥٩١٩١٠
٩٥٣٠٠٢٤٠/ ب

به �< دستگاه وانت 
سریعا نيازمندیم 

جهت اجاره ماهيانه 
٩٥٢٩٩٦٢٥/ م٠٩١٩٨٣٤٢٥٨٨

پيLان وانت مدل ٨٤
دوگانه بدون رنگ داراى
 کفی و اتاق ۶ ماه بيمه 
٠٩١٥٤١٣٠٧٠٠

٩٥٢٩٩٧٧٧/ ف

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

خودرو فرسوده
شمارا خریداریم. سبک و سنگين 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ حتی داخل پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥١٩٠٢١٩/ ط

مر3ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٢١٢٥٥٧/ ف

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

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

ماشين ها� اسقاط� شما
را به باالترین قيمت خریداریم

٠٩١٥٥٠٠٣١٩٧
٩٥٢٦٣٩٦٤/ ل ٠٩٣٥٩٢٥٩٥٦٥

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

برتر�ن خر�دار فرسوده 
 ٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٩٥٢٥٥٩٥٢/ ل

�خر�د نقد
  فرسوده

٩٥٢٨١٩٤٠/ ل٠٩١٥٩١٢٣٤٣٦

٩٥٠٠٦٤٤٩/ پ

�فرسوده نقد
 لوازم استوک 

خيام- توس
 ٣٧٦٢٦٣١٣

٠٩١٥٦١٤٠٠٤٠

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٠٣٦٩٤٥/ ل

فرسوده
خرید نقدى

 خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩
٩٥٢٧٥٦٠١/ م

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥١٧٦٥٣١/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩

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

٩٥١٩٩٢٥٧/ ل٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

نقد� �< ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٢١٩٥٣١/ ط

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
 با حمل رایگان (بين طبرسی شمالی

١٣ و ١۵         ٠٩٣٨١٣٨١٥٣٧
 استوک قائم  ٠٩١٥٠٢٤٤٦٤٤

٩٥٢٣٦٣٠٠/ ق

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

سوزو�3

�ج< توجو

سا�ر خودروها

خودروها� سنگينموتور و دوچرخه

٩٥٢٣٥٥٠١/ آ


