
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٢٤

مر;ز خدمات و پشتيبان�

;ولر گاز'
خرید و فروش نو و کارکرده

تعميرات شارژ جابجایی
٣٨٨٤٦٦٦٩
٣٦٢٣٦٦٦٩
٣٢٢٨٦٦٦٩

٩٥٢٦٣٨٢٧/ م٠٩١٥١٠٧٢٤٩٤

٩٤٤١١٤٧٨/ پ

;ولر گاز' 
اجراى لوله کشی ،نصب ،تعویض 

و تعمير انواع کولر گازى 
٣٨٤٣٥٩٧٣

٩٥٣٠٣٥٨٢/ م

سرو$س مر;ز' 

خراسان 
 شماره عضویت اتحادیه ۵۴٠ 

تعمير انواع ظرفشویی

 لباسشویی 
معاوضه لباسشویی
با ٣٠ سال تجربه

مدیریت حميدرضا فارسی 
٠٩١٥٦١٣٢٦٠٢ 

٣٦٦٦٧٢٩٠
٣٦٦٦٧٢٩١

٠٩٣٨٢٢٠٥٠٣٥
پوشش دهی سراسر شهرمشهد

فقط لباسشو$�
   فورى در محل

٠٩٠١٩٦٦٣٠٧٠
٩٥٢٦٦٠٩٥/ ل

٩٥٢٠١٧٣٢/ پ

آراز 
عضو$ت ٨٢٠

نماینده مجاز تعميرات تخصصی 
انواع لباسشویی هاى کامپيوترى 

و اتوماتيک ال جی، سامسونگ 
ارج آزمایش، پارس، بوش ،آ ا گ 

مرسی ،هایر و سایر مارک ها قطعات 
صددرصد اصلی با ضمانت نامه کتبی 

تعمير در محل توسط کادرى مجرب
 پوشش دهی تمامی سطح شهر 
٠٩٠١٥٣٠١٣١٢

٣٦٥٧١٢٩٣
٣٦٦٧٥٧٨٥

٩٥٣٠١٠٨٥/ ق

 لباسشو$�-ظرفشو$�
            ٣٨٦٨٤٩٧٦                                     پکيج

٣٥٢٢٩٢٤٦-٣٦١٤٥٧٧٤
٠٩١٥٠٠٣٣٣٦٣

٩٥١٩٩٧٠٤/ پ

پد$دهخدمات فن� مهندس� 
تعمير

انواع لباسشویی
ونصب درمحل اکيپ مجهزومستقر 

پيروزى،فکورى،معلم
قاسم آباد،احمدآبادو...

بدون تعطيلی
دفتر ٣٨٤٧٦٨٢٣

سيار ٠٩١٥٠٥٩٤٩٣٠  
دفتر ٣٨٤٧٦٠٦٩

دانفوس
نماینده تعميرات

 سرویس انواع لباسشویی 
ظرفشویی ساید قطعات 

صد در صد اصلی با
 ضمانت نامه کتبی تعمير در 

محل (خانگی و صنعتی) 
ال جی - سامسونگ 

آاگ - بوش - پاکشوما
 مرسی - مجيک - ارج
 آزمایش - پارس و... 

احمدآباد وکيل آباد ٣٨٤١٣٨١٣
پيروزى صارمی    ٣٨٨٤٦٠٨١
فکورى                 ٣٨٨٤٦٠٨٢
فرامرز-امامت    ٣٨٢١٨٩٤٤
دانشجو            ٣٨٢١٨٩٦٧

 سيار در سطح شهر 
٠٩١٥٨٠٤١٨٤٤

مدیریت سيستانی 

   
              
               

                      

٩٥١٩٩٤٤٢/ پ

صندل� گردان 
گاوصندوق 

تعميرات در محل 
٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٩٥٠٥١٧٨٢/ ف٣٢٧٠٥٠٥٥

نيم ساعته 
تعمير فر گاز، آبگرمکن ، بخارى 
٠٩٣٩٢٩٩٦٤٥٤-٣٨٤٠٩٨١٠

٩٥٢٣٨٣١٢/ پ

٩٥١٨٧٤٥٠/ ف

تعميرات تخصص� اجاق گاز          
    فردار، روميز'-درمحل

بورس شيشه و قطعات اصلی
٠٩١٥١١٥٣٩٢٠-٣٨٧٩١٩٣٢

نصب و تعميرات 
بخارى،شومينه،اجاق گاز 

آبگرمکن،هيتر،خدمات بهراد
٣٨٦٧١٨٠٩-٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦

٩٥٣٠٠٢٠٦/ پ

٩٥٢٦٦٢٥٦/ پ

تعميرات بخار'
آبگرمکن و پکيج

با لوازم- بدون تعطيلی
٠٩٣٥٥١٦٣٠٢٥-٣٧٦٧٥٧٣٩

تعميرات بخار'
و لوازم گازسوزسرویس در محل 

با ضمانت
٠٩١٥٤١٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٢٦٢/ خ

تعميرات تخصص� 
انواع اجاق گازها'

روميزى فردار ، بخارى
شومينه ،آبگرمکن هاى

   دیوارى و زمينی در محل
 ٣٨٤٣٣٦٧٨-٣٨٧٩٧٣٤٠
 ٣٦٠٧٩٦٨٥-٣٥٠٢٨٦٥٧

٠٩١٥٨٢٩٣٤٧١
٩٥٢٩٦٦٨٨/ ل

تعميرات انواع
اجاق گاز فردار ،

روميزى ، بخارى در محل
٩٥٢٦٤٥٢٠/ ل٠٩٣٨٢٤٨٣٤٦٩

٩٤٣٩٠٠٦٢/ پ

بخار'
بالوازم-بدون تعطيلی

٠٩١٥٢٠١٠٤١٥-٣٨٤٧٧٧٧١

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

$خچال،فر$زر
تعميرات انواع

 یخچال هاى آمریکایی ، ایرانی
 کره اى و صنعتی 

الکترونيکی بردهاى  تعميرات 
 تعویض نوار،بدون تعطيلی 
در تمام نقاط شهر  با ٣٠ سال سابقه
( با ضمانت بدون قيد و شرط)

 فرامرز ، بلوار فردوسی 
٣٦٠٥٠٠٦٠

وکيل آباد ، معلم

٣٦٠٧٨٠٢٧
قاسم آباد ، الهيه

٣٦٦٣٦١٥٥
کوهسنگی،احمدآباد سناباد

 ٣٨٤١١٢٨٣
کالهدوز، راهنمایی  
٣٧٦٤١٠٦٢

اکيپ سيار
٠٩١٥٦٢٠٠٠٢٠
٠٩١٥٥١٦٣١٨٣
٠٩١٥٩٧٩٨٩١٨

٩٥٢٣٢٤٢٤/ ل

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

$خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

٩٥١٩٣٧١٧/ ف

اختر سرما
$خچال فر$زر

تعمير یخچال هاى خانگی و ویترینی، 
ایرانی و خارجی، آبسردكن، شارژ 

گاز، تعمير موتور، تعویض نوار 
درب ٢۴ ماه گارانتی بازدید رایگان           

   ٠٩١٥٩١٧١٩٩٧-٣٣٤٤٩٩٨٢
٣٦٠٣٨٩١٩-٣٨٢١١٢٣٣

٠٩١٥٤٠٦٩٠٦٥

٩٥١٧٩٢٩٤/ پ

ضمانت
١٢ ماهه  

عضو رسمی مجاز اتحادیه
خانگی و صنعتی بدون تعطيلی

تخصصی بيش از ٢٠ سال سابقه 

سرعت، دقت، انصاف
٠٩١٥١١٠٣٧٤٩

٣٧٥٧٦٩٦١ -٠٩٣٠٨٩٢٣٧١٥

«نگران نباشيد!!!» 
$خچال فر$زر 

تعميرات تخصصی
خانگی و صنعتی- خدمات ضمانتی

 عيب یابی به راحتی
با تخفيف در خدمتيم،در جوار حضرتيم 

سرما گستر ٢-٣٨٧٨٦٧٧١ 
٠٩١٥٥٠٢٦٨٦٢

٩٥٣٠٠٧٨١/ م٠٩١٥٦٠١٦٨٦٢

٩٥٠٦١١٦٥/ ل

عيب $اب� فور' 
تعمير تخصص�
انواع ساید و یخچال فریزرهاى
 ایرانی - کره اى - آمریکایی

ال جی - سامسونگ - اسنوا  
الکترواستيل و غيره 

بدون برفک ، دیجيتال 
تعویض نوار درب یخچال فریزر

 با حداقل هزینه
 ٣٠ سال سابقه ، با لوازم 

بدون تعطيلی و ضمانت کتبی 
٠٩١٥٩١٨٩٠٠٢

 ٣٦٠٦٠٣٠٥ 

٩٥٠٦١١١٥/ ل

    تعمير
  تخصص�

انواع یخچال و فریزر
عيب یابی و شارژ گاز

تعویض نوار دور درب در محل
در كمترین زمان و حداقل هزینه

با ضمانت - بدون تعطيلی
تخفيف ویژه - جهان سرما

٣٦٠٧٠٠١٧
اكيپ سيار ٠٩١٥٩٠٣١٤٠٠

٩٥٢٧٥١٦٧/ پ

$خچال 
فر$زر 

خدمات 
درکوتاهترین زمان 

ممکن
ضمانت کتبی

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩
دفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
$خچال - فر$زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

انواعتصفيه آب
بدون چک و کارمزد 

با اقساط دلخواه شما
٠٩١٥٣١٣١٢٥٠-٣٨٦٦٦٠٦٥

٩٥١٨٠٢٧٧/ ف

دستگاهها' تصفيه آب معصوم� 
فيلتر یخچال ساید و دستگاه آب 

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

تصفيه آب
آب سردکن ، انواع فيلتر با 

گارانتی تعویض (نقد و اقساط)
٠٩١٥١١٥٩١٠١-٣٦٠٥٥٥١١

٩٥٢٣٩٨٩٧/ ف

خر$دار نقد و فور'
کليه لوازم منزل 

سيد رضی ٣٦٠٣١٤٣٤
٩٥٢٧٣٧١٢/ پ

خر$د
نقد'

کليه لوازم 
منزل 

 LCD
ساید- فرش

مبلمان - لوازم لوکس 
منزل و ادارى

 ٣٨٨٣٣٢٦٧
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٧٠/ ل     بدون تعطيلی

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

به قيمت
   باال

خریداریم !! 
کليه لوازم منزل
٣٨٦٤٣٢٦٧
٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٨٤/ ل

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر$دانواع  
لوازم منزل 

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

 همه اقالم ٥٠٠تومان شد
 نماینده ما باشيد تا کاالى 

١و٢هزار را ۵٠٠حراج کنيد .
٦٦٢٥٦٥٢٩-٠٢١ 

٩٥٣٠٢٤٩٣/ ت       ٦٦٢٧٨٣٠٢

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر$دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)

٩٥١٨٠١٦٦/ ق

سمسار' سيارمراد'
فور' خر$دار$م
 هرچه باشد آبگرمکن،کابينت 

یخچال،فرش،ضایعات ساختمانی
آهن،شوفاژ،پکيج،درب وپنجره و

 خرده ریز انبارى خریداریم 
بدون تعطيلی

٠٩١٥٦٦٠٢٣٢٠
٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

قيمت
پيشنهاد'

شما
LED،مبلمان

لباسشویی،گاز،یخچال 

و کليه لوازم منزل 
عادالنه خریداریم 

بدون تعطيلی 

٣٧٦٦٤٥٧٩
 ٣٨٦٤٣٢٦٧
 ٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٦٦/ ل

 خر$دارمبل
استيل وغيره

(سيدرضی)

٣٦٠٩٩٦٥٨
٩٥٢٩٧٦٦١/ پ

خر$دار لوازم منزل و مبل

٣٨٦٧٣٣٨٦
عيدگاهيان ٠٩١٥٥١٢١٢٨٥

٩٥٢٨٧٨٤٠/ ل

٩٥٢١٤٣٩٢/ پ

خر$دعادالنه
کليه لوازم منزل

٣٧١٣٢٤٥٧
حسينی ٠٩١٥٢٥٢٠٥٢٠

٩٥٣٠٢٣٣٣/ پ

 سمسار'  
سرور'

خریدارکليه لوازم منزل
ضایعات آهن، برنج، مس، آلومينيوم
شيرآالت دروپنجره، پکيج وشوفاژ
خرده ریزانبارى ،باالترین قيمت فورى

٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

خر$دار نقد' و فور' 
کليه لوازم منزل کابينت

 قفسه و ادارى
٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

باالتر
ازهمه

 LCD مبل ، ساید
 فرش و کليه لوازم
خرید نقدى و فورى
٣٨٨٢٤٢٤٥
 ٠٩١٥٠٠٩٥٨٣٠

بدون تعطيلی ، تمام نقاط شهر 
٩٥٠٦٩٦٥٨/ ل

سمسار' سيار فدا$�
کليه لوازم منزل خریداریم 

حتی خرده ریز انبارى فورى،فورى
٠٩٣٥٦٥٦٨٠١٥

٩٥١٣٦٦٦٩/ پ

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

٩٥٢٩٨٥١٧/ پ

ضا$عات نجف� 
خرید کليه لوازم منزل ضایعات 

آهن، برنج، مس، آلومينيوم 
شيرآالت در و پنجره ،پکيج

 شوفاژ ،خرده ریزه انبارى و... 
باالترین قيمت فورى 

٠٩١٥٢٠٣٦٠٤١
٠٩٣٧٣٧٠٤٥٤٣

لوازم منزل فروش�
  به علت مسافرت

٠٩٣٨٠١٣٥٠٤٠
٩٥٣٠٣٤٤٠/ ف

خر$د و فروش 
لوازم منزل 

٣٦٠٦٧٨٨٠
٣٦٠٦١٦٠٧

٠٩١٥٣٠٧١٦٦٩
٩٥٢٩٦٤٩٤/ م

لوازم و اثاثـــه

خر$د و فروش لوازم

تعمير $خچال

تعمير لباسشو$� و 
ظرفشو$�

تصفيه آب و هوا

تعمير لوازم گازسوز

تعمير لوازم ادار'

٩٥٠٩٠٥١٠/ آ


