
دوشنبه ٢٠ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٢٦

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

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
�خچال - فر�زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

«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

٩٥٢٧٥١٦٧/ پ

�خچال 
فر�زر 

خدمات 
درکوتاهترین زمان 

ممکن
ضمانت کتبی

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩
دفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨

بازد�د در 3ليه نقاط       
 شهر مشهد را�گان

تعمير یخچال فریزر و 
ساید باى ساید خانگی و 

صنعتی در محل با ٢ سال 
ضمانت کتبی

٠٩١٥٥٠١٥٠٢١
٩٥٠٥٨٤٩٩/ ف

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

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

موسسه فن� و
 مهندس� سيئرا

عضویت٣٧٠ 
عيب یابی و تعميرات
تخصصی و شارژگاز

انواع یخچالهاى خانگی 
صنعتی ، ساید ، نفراست 

درمحل(تعميرات برد)
با مدیریت وکيلی

 ٠٩١٥٨٨٣٢١٣٦
٠٩٣٥٤٧٣٧٣٢٣

٣٨٨٣٢٤٢٨-٣٦٥٨٠٤٤٧
ما پاسخگوى اعتماد شما هستيم

٩٥٣٠٢١٦٢/ پ

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 

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

�خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

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

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

تعمير و نصب 
انواع پMيج   

٠٩٣٧٤٣١١٦٨٠
٩٥٣٠٤٥٩٦/ م٠٩١٥٣١٣٩٨٥٨

٩٥١٤١٢٢٣/ پ

فروش دستگاه تصفيه آب
تعميرات تنظيمات تامين قطعات

آب سرد، جوش
٣٦٠١٣٢٣٣-٠٩١٥٩٧٥٥٤٦٤

انواعتصفيه آب
بدون چک و کارمزد 

با اقساط دلخواه شما
٠٩١٥٣١٣١٢٥٠-٣٨٦٦٦٠٦٥

٩٥١٨٠٢٧٧/ ف

  تصفيه آب و هوا
    تعویض فيلتر (رایگان)

ساید فيلتر  کارمزد)   (بی  اقساط 
٠٩١٥٣٠٧٣١٠٥-٣٦٠٧٠٣٠٠

٩٥٣٠٤٤١٨/ ل

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

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

تصفيه آب
آب سردکن، انواع فيلتر

 (نقد-اقساط) با گارانتی تعویض
٣٦٠٥٥٣٥٤-٠٩١٥١١٥٣٧٥٤

٩٥٢٣٩٨٨٢/ ف

٩٥١٢١٨٣٤/ ط

خر�د
� فور

باالتر ازهمه جا  
کليه لوازم منزل و 

ادارى شما
(نو و کارکرده ) 
فرش ، مبل و ...

 ٠٩١٥٣١٩١٤١٦
 ٠٩٣٥٩٣٠٩١٤٦

٣٢٧٠١٧٥٦

٩٥١٦٨٢٩٩/ د

لوازم منزل
وخرده ر�ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

٩٥٢٩٠٠٣٢/ پ

�نقد و فور
خریدار لوازم منزل و ادارى

٠٩١٥٣٠٨٩٦٨٦
اکرامی٣٧٢٧٣٠١٦

٩٥٢٨٢٢٢١/ پ

 �سمسار� محمد
خر�دار لوازم منزل 

آبگرمکن ،درب و پنجره، ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز انبارى ،آهن 

شوفاژخانه، رادیاتور، اوراقی 
ماشين ،مس، برنج، شيرآالت 

فورى بدون تعطيلی 
٠٩٠٣٧٢٨٠٢٩٣
٠٩١٥٤٤٧٣٤٥٨

٩٥٢٦٤٥١٥/ ق

لوازم منزل و
ضا�عات

آبگرمكن،كابينت در و پنجره یخچال 
ضایعات ساختمانی خرده ریز انبارى 
آهن شوفاژرادیاتور اوراقی ماشين 

مس برنج شير آالت و غيره 
با قيمت باال خریداریم-براتی

٠٩١٥٧٩٧٧٠٨٣
٠٩٣٥٤٣٨٨٨٣٤

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

لوازم 3ار3رده 
رستوران نيازمند�م   

٠٩١٥٣١١٢٦٨٧
٩٥٣٠٠٦٢٧/ ف

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

�نقد       فور

(خر�دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

قيمت
�پيشنهاد

شما
LED،مبلمان

لباسشویی،گاز،یخچال 

و کليه لوازم منزل 
عادالنه خریداریم 

بدون تعطيلی 

٣٧٦٦٤٥٧٩
 ٣٨٦٤٣٢٦٧
 ٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٦٦/ ل

3ليه لوازم 
منزل شما 

را خریداریم.
ساید - یخچال 

ال اى دى 
سرویس چوب

 و غيره 
٠٩١٥٣١٠٦٣٨٢ 

٣٨٥٣٣٩٦٢
٩٥٢٩٥٥٠٥/ م

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر�دار 3ليه
لوازم منزل

مبلمان،چوب
و خرده ریز

رضا ٣٨٨٤١٤٨٩
٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

خر�دار لوازم منزل
  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

٩٥٠٩٦٥٩١/ پ

خر�د عادالنه 
3ليه لوازم منزل

یخچال LCD تلویزیون 
قالی ،لباسشویی و...

(سرویس چوب و مبل
در حد یک الی ٢سال کار)
عظيمی ٠٩١٥٨٠١٣٨٧٤

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر�دانواع  
لوازم منزل 

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

٩٥١٢٥١١١/ ف

%١٠٠
باالتر

خریداریم 
نقد و 
سریع 

کليه لوازم 
منزل

بدون تعطيلی 
پيروزى

٠٩١٥٤١٥٤٦٣٣
قاسم آباد 

٠٩٣٧٩٣٤٠٩٣٠
سایر نقاط

٣٨٥٤٢٨٠٣

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

خر�دار
مبلمان استيل

راحتی، فرش، یخچال، کولر
 و خرده ریز

 ٣٧٢٥٨٤٣٧
٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩

مهدى

خر�د ضا�عات
�برادران بيرجند
آهن آلومينيوم ، مس  
شيرآالت،شوفاژ،موتور
خانه،خرده ریز انبارى

به قيمت باال
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

خر�دار لوازم منزل
٣٧٢٦٣٧٣٧ � و ادار

 

سپهرى  ٠٩١٥٥١١٥٧٢٩
٩٥١٩٩٨٨١/ ف

 همه اقالم ٥٠٠تومان شد
را  ١و٢هزار  کاالى  تا  باشيد  ما  نماینده   

۵٠٠حراج کنيد . ٦٦٢٥٦٥٢٩-٠٢١
٦٦٢٧٨٣٠٢       

٩٥٣٠٢٤٩٣/ ت

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

سمسار� محمدپور
کليه لوازم منزل شما را خریداریم
حتی خورده ریز انبارى،پکيج،فورى

٠٩٣٥٨٢٠١٣١٥
٩٥١٣٦٦٦٣/ پ

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت

 قفسه و ادارى
٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

٩٥٣٠٢٣٣٣/ پ

  � سمسار
�سرور

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

٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠

 �خر�د نقد و فور
لوازم منزل 

٩٥٢٠٦٢٠٧/ پ٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

٩٥٣٠١٩٥٨/ پ

�سمسار� جعفر
خریدکليه لوازم منزل، یخچال
کولر،لباسشویی،فرش،اجاق گاز

آبگرمکن،پکيج،رادیاتور
موتورخانه،آهن آالت،شيرآالت
مس،آلومينيوم،عادالنه خریداریم
خرده ریزانبارى -بدون تعطيلی

٠٩١٥٧٧٧٢٨٤٢
٠٩٠١٣٥١٠٣٩٣

٩٥٢٣٥٤١٠/ ف

خر�دارلوازم منزل 
(تمام نقاط شهر) علی 

٣٧٢٦٦٢٨٦

خر�دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

لوازم منزل 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، 
شيرآالت، شوفاژ، موتورخانه، 
خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٥١٣٢١١١٦٣٥
٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

٩٥٣٠٣١٢٥/ ق

٩٥٢٧١٤٥٣/ پ

خر�د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

�خر�دار نقد و فور
کليه لوازم منزل 

سيد رضی ٣٦٠٣١٤٣٤
٩٥٢٧٣٧١٢/ پ

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

٩٥٢٩٩٥٧٠/ پ

�سمسار
خرید لوازم منزل و ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز، انبارى

موتورخانه،شوفاژ،رادیاتور،پکيج
آبگرمکن، شيرآالت، دروپنجره

آهن آلومينيوم، مس چدن
بدون تعطيلی

 ٠٩٣٩٣٢١٨٥٧٢
٠٩١٥٤٨١٣٠٢٣

 �3ليه لوازم منزل ادار
ضا�عات خر�دار�م

بدون تعطيلی در اسرع وقت
خيابانی٠٩٣٨٩٢٩٦٠١٦   

٩٥٣٠١٨٥٥/ ف

٩٥٢٧٦٧١١/ پ

خر�دار لوازم منزل
(سيدرض�)

٣٦٠٩٩٦٥٨

به قيمت
   باال

خریداریم !! 
کليه لوازم منزل
٣٨٦٤٣٢٦٧
٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٨٤/ ل

خر�دار عادالنه
لوازم منزل مهدى

٣٧٢٥٥٦٣٥ 
٩٥٢٣٠٠٥٦/ پ٠٩٣٥٠٨٣٥٩٠١

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

قابل توجه همشهر�ان
لباسهاى مجلسی زنانه و بچه گانه به 
صورت توافقی یا نقدا خریداریم

٩٥٣٠٠٥٩٥/ ف٠٩١٥٧١٩٥٠٨٠

لوازم و اثاثـــه

خر�د و فروش لوازم

تصفيه آب و هوا

آماده همMار� واستخدام
لوازم برق� و خانگ�


