
٥٨
دوشنبه ٢٠ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٤

MVM ٥٣٠ سفيد مدل٩٢
بدون رنگ بيمه ٩۶,۵با ٣ سال 

تخفيف فی ٢٩م
٠٩٣٦٢٧٢٧٤٤٧

٩٥٣٠٤٧٢٣/ ف

ام و� ام ١١٠ 
سيلندر،   ۴ رنگ،  بدون   ٩۴ مدل 

بيمه ١٠ ماه ٠٩١٥٤٤١٧٨٩٠
٩٥٣٠٣٧٤١/ ف

 ١١٠S-MVM
 مدل ٩۵ طرح جدید فول 

 ١٣ م نقد + ۴ فقره چک یا ٢٧ نقد
٩٥٣٠٤٠٥٢/ م٠٩١٥٤١٦٢٧٥٥ 

MVM١١٠ ٤سيلندر
3ار3رد ٢٩ هزارآب� متالي< ٩٣
 بدون رنگ بيمه ثالث و بدنه ٩ ماه 

٠٩٣٧٦٦٣٨٣٩٨
٩٥٣٠٤٦٦٨/ ف

ج< S5 اتومات صفر 
تحو�ل مدارt آماده  

٠٩١٥٣٠٤٠٨٧٢
٩٥٣٠٤٥٢٢/ ف

ج< ج� 5 اتومات 
سفيد در حد صفر مدل ٩۵ با ۴ م 

آپشن و لوازم اضافه، توافقی
٩٥٣٠٣٨٧٠/ م٠٩٣٣٢٣٦٥٠٢١

٩٥٣٠٤٨١٧/ پ

جيل� هاچ ب< 
سفيد ٢٠١٣ بدون رنگ
 ۴۴م معاوضه هم دارم

٠٩٣٠٢٩٢٨٩٠٦

 GS ام ج�
شاس� بلند ٢٠١٦ 

٢۵ م نقد ١۴ قسط ١٠ تومانی یا معاوضه 
٩٥٣٠٤٩٨٧/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧

سوار� چانگان 
نوک مدادى ، داخل نمایندگی

فی ۶۶/٣٠٠م
٩٥٣٠٣٧٩١/ پ٠٩٠٣٢٣٤٧٧٨٥

ا�ران دوچرخ
فروش نقد و اقساط انواع موتورسيکلت 

و دوچرخه- طالب نبش رسالت ١٢
٣٢٧٣٣٤٠٦-٠٩١٥٥٢٢٩٨٩٠

٩٤٥٠٦٠٨١/ ق

فقط با ١٠٠ هزار تومان
پيش پرداخت مالک دوچرخه 

حرفه اى یا ماشين شارژى شوید
٠٩٣٣٥٩٧١٠٩٠

٩٥٠٧٨٩١٩/ ف

فرهنگيان بدون پيش پرداخت
موتور، دوچرخه، ماشين شارژى
 با فيش حقوقی ۴ الی ١٠ ماهه

٣٣٧٢٠١٢٥
٩٥١٠١٨٨١/ ف

 JAC 3اميونت
فروش و�ژه 
٢ ميليون تومان تخفيف 

(تعداد محدود)
بدون ضامن + هدیه ویژه 
۵,۶ تن، ۶ تن، ٨,٢٠ تن

مجهز به جاى خواب
 ABS + ترمز باد 
نقدى در ٢مرحله 

تلفن تماس: ٣٨٥٩٥٩٤١
٣٨٥٤٢٠٩١

٠٩١٥٣١٧٠٠٥٩
مشهد، خيابان کوشش

 نبش کوشش ۵
                   قاسميان

٩٥٣٠٤٠٤٩/ ف

بيل مMاني�M دوسان
 ١٨٥ سوالر 

مدل ٢٠٠٩ کم کار فی:٣٨۵ ميليون 
٠٩١٥١١٧٣٩٧٤

٩٥٣٠٤٧٠٥/ ر

فروش 3اميون 3او�ان ٦ تن
فول ٩٢ رنگ زرد پرتقالی 

الستيک تيوبلکس قيمت توافقی
٠٩٣٩٢٩٩٦٥٣٤

٩٥٣٠٠٦٧٧/ ف

خاور زباله 3ش�
 مدل٨٨-٨٩،فروش با کار

 قيمت توافقی
محمدى ٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢

٩٥٣٠١٦٣٦/ پ

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

مين� لودر2012
فروش با کار،قيمت توافقی
محمدى ٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢

٩٥٣٠١٦٢٠/ پ

فروش 3انMس مزدا 
به قيمت مناسب 

٠٩١٥٥٠٠٥١٣١
٩٥٣٠٤٣٠٤/ ف

و�نگل دو3ابين سفيد 
مدل ١٣٩٢ تميز 

یا معاوضه با ارزانتر ۴٨ م 
٩٥٣٠٤٦٠٧/ م٠٩١٥١١٥٥٤٨٧

پاژن مدل ٨١
 Z وانت دو کابين موتور نيسان

ژاپن فنی سالم بدون رنگ
٠٩١٩٤٥٨٥٧٦٨

٩٥٣٠٤٦١٦/ ق

 �خر�د خودروها

فرسوده 
به باالترین 

قيمت 
حمل رایگان 

٠٩١٥١٢٠٠٤٦٠
٩٥٢٧٦٠٩٦/ م

خر�دار برتر
 فرسوده

سوارى،وانت، 
تسویه نقدى درمحضر

 ٠٩١٥٥٠٩١٢٢٧
٣٧٢٨٩٧٢٥

٩٥٣٠٤١٥٩/ طنبش حرعاملی۴٠

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

خودرو فرسوده
شمارا خریداریم. سبک و سنگين 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ حتی داخل پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥١٩٠٢١٩/ ط

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩
خودروها� فرسوده شما 

 را به باالترین قيمت خریداریم 
بصورت کامال نقد نقد

 ٠٩١٥٥١٦٩٤٤١
٩٥٣٠١٤٢٨/ م

برتر�ن خر�دار فرسوده 
 ٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٩٥٢٥٥٩٥٢/ ل

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٢٨٤٥٤٩/ ل

مر3ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٢١٢٥٥٧/ ف

خر�د خودروها� فرسوده 
سبک و سنگين حمل رایگان 

٠٩١٥٧٥٩٣٨٠٤
٩٥٣٠٢٤٣٧/ ف

خر�دار برتر خودروها� فرسوده
همه وقت                همه جا 

سوارى، وانت، نيسان
٠٩١٥١١٠٧١٣٤

٩٥٢٩٥٥٧٥/ ط

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٣٠٤٠٧٧/ ل

خرید نقدى 
خودرو 

فرسوده 
حمل 

رایگان 
٠٩١٥٣٢٨٥٧٢٠

٩٥٢١٢١٤٩/ م

٩٥١٨٦١٩٦/ خ

فرسوده
سبک

نيسان
سنگين

 ٣٣٨٦٩٠٠٠
٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

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

٩٥١٩٩٢٥٧/ ل٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

�خر�د نقد
  فرسوده

٩٥٢٨١٩٤٠/ ل٠٩١٥٩١٢٣٤٣٦

٩٥٣٠٤٤٢٠/ پ

تصادف�
به قيمت باال خریداریم 

ایرانی و خارجی
٠٩١5٧٣٧56٠٧

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

فرسوده  �خودروها خر�د  مر3ز 
سوارى ، وانت نيسان  خرید 
 CNG تصادفی فروش گاز

٠٩٣٣٨٨٤٤٠٥٧
٩٥٣٠٢١٦٩/ ف

 فرسوده
 با حمل رایگان (بين طبرسی شمالی

١٣ و ١۵         ٠٩٣٨١٣٨١٥٣٧
 استوک قائم  ٠٩١٥٠٢٤٤٦٤٤

٩٥٢٣٦٣٠٠/ ق

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

فرسوده
خرید نقدى

 خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩
٩٥٢٧٥٦٠١/ م

خودرو فرسوده شما
 را با قيمت مناسب خریداریم

٠٩١٥٠٠٩٩٣٠٠
٩٥١٨٥٥٢١/ ق

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

عادالنه
خر�دار ماشين تصادف� 

خارجی و ایرانی
٩٥٠٧٤٠٣٩/ م٠٩٣٠٨١٣٧٣٠٠

٩٥٠٠٦٤٤٩/ پ

�فرسوده نقد
 لوازم استوک 

خيام- توس
 ٣٧٦٢٦٣١٣

٠٩١٥٦١٤٠٠٤٠

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥١٨٥٣٠٢/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

نقد� �< ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٢١٩٥٣١/ ط

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

٩٥١٩٩٢٦٨/ ل٠٩١٥٤٤٦٤٨٦٤

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٣٠٢٧٨٢/ م

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

�ج< توجو

جيل�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

بيمه خودرو

٩٥٢٣٥٥٠١/ آ

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١١١٦٨٣/ د

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب
٩٥٣٠٠٢٦٧/ ب

٩٥١٦٧٧٨٦/ پ

٩٥٢٨٦٣٢٤/ ف

٩٥٢٢٥٤٠٢/ ف


