
٥٩
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

 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

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

٩٥١٩٩٢٥٧/ ل٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٢٨٤٥٤٩/ ل

خر�دار برتر خودروها� فرسوده
همه وقت                همه جا 

سوارى، وانت، نيسان
٠٩١٥١١٠٧١٣٤

٩٥٢٩٥٥٧٥/ ط

برتر�ن خر�دار فرسوده 
 ٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٩٥٢٥٥٩٥٢/ ل

 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 

٩٥١٩٩٢٦٨/ ل٠٩١٥٤٤٦٤٨٦٤

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

عادالنه
خر�دار ماشين تصادف� 

خارجی و ایرانی
٩٥٠٧٤٠٣٩/ م٠٩٣٠٨١٣٧٣٠٠

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٠٣٦٩٣٤/ ل

خودرو فرسوده
شمارا خریداریم. سبک و سنگين 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ حتی داخل پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥١٩٠٢١٩/ ط

 مر3ز خر�د 
 خودروها� فرسوده

٠٩١٥٤٢٠٦٣٢٢ 
٠٩١٣١٦٣٥١٧٩

٩٥١٧٧٢١٦/ م

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥١٧٦٥١٧/ ل

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

نقد� �? ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٢١٩٥٣١/ ط

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٢٤٣٠٥٠/ م

شر3ت صنا�ع 
شهاب گازسوز
نمایندگی بافنده ایماندوست

اولين مرکزاستاندارد
 نصب کيت 

دوگانه سوزCNG مشهد
نصب فورى باقطعات درجه یک

 گارانتی،بيمه 
وارائه سندرسمی نصب

سيدى نبش خلج١۵
٠٩٣٩٤٦٦١٢١٦

٩٥٢٩٦٦٦٩/ د٣٣٨٥١٢٨١

خدمات خودرو

بيمه خودرو

٩٥٢٢٥٤٠٢/ ف٩٥٠٣٣٢٤٨/ م

٩٥٢٦٧٤٢٤/ پ

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥١٦٧٧٨٦/ پ

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥١١١٦٨٣/ د


