
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٢٨

3اور مبل بانو 
پارچه اى و با طلق مرغوب 

٠٩١٥٣٠٧٩٤٧٦  خانم باوفا 
٠٩٣٥٩٨٢٢٨٨٠

٩٥٠٦٧٣٥١/ ف

٩٥٢١٩٥٢٣/ ف

3اور مبل پرشيا
طلقی پارچه اى 

 ٠٩١٥٣١٢٦٣٣٧
بانو افسرى ٣٨٦٨٠٤٢٠

٩٥٢٩٩٢٢٧/ ف

3اور مبل 3ر�م� 
طلق و پارچه بدون پرو  

٠٩١٥٨٨٠٩٦٤٣

 مبل 3السي= تهران
«�«شعبه مر3ز

 (لطفا پس از همه با ما تماس بگيرید)

تعميرات فوق تخصصی مبل 
زیرنظر اساتيد مجرب حرفه اى 

با ضمانت کتبی 
رنگ آميزى و دوخت ترک 
با ابرهاى ویژه و فشرده 

(تخفيف ویژه کارمندان و بازنشستگان) 
حمل و نقل رایگان

٠٩١٥٥٢٠٠٥٠٧ 
٩٥٢٩٧٢٠٠/ م٣٧٣٣٧٤٤٥

3اور مبل هنرور
  با تضمين 

 ٣١-٣٧٥٧٧٢٣٠
٩٥٢٧٦٠٦٩/ ف٠٩١٢٥١٦٠٢٧٣

٩٥٣٠٥٩٢٠/ ف

مبل ارم تهران 
 �     شعبه مر3ز

مرکز پخش و فروش و
 تعميرات

 تخصصی انواع مبلمان با بيش از نيم 
قرن تجربه در امر طراحی زیر نظر 

اساتيد تهرانی با استفاده از ابرهاى 
فشرده و دانلوپ با ١٠ سال ضمانت 

تخفيف ویژه براى کارمندان و 
بازنشستگان بازدید و حمل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩ - ٣٧٣٤١٥٢٧
اسالمی ٠٩٣٨٢٠٦٦٥٢٥

٩٥٠٥٠٣٥٨/ م٩٥٠٣٦٨٣١/ ف

3اور مبل 
طلق ، پارچه ، قيمت مناسب با ضمانت        

٣٥٢٣٦٢٦٣خانم موحدى 
٠٩١٥٧٣٨٤٧٠٧

شر3ت مبلمان 
3يان

تعميرات و رنگ آميزى 
فوق تخصصی انواع مبلمان ایرانی 
و خارجی زیرنظر اساتيد درجه یک 

تهرانی،عضو درجه یک اتحادیه 
با بيش از ۵٠ سال سابقه کارى 
،با ابرهاى فشرده تزریقی سرد و 

استفاده از چرخ هاى صنعتی
 off ٢ دوخت با ٣٠ درصد 

براى کارمندان و بازنشستگان
 به همراه ١٠سال ضمانت کتبی 

بازدید و حمل و نقل رایگان 
 ٣٧٣٢٤١٤٨ -٣٧٣٤٠٣٩٥

٩٥١٨٥٧٨٢/ ف٠٩١٥٥٥٨٨٥٥٤

٩٥١٨٧٧٩٧/ ق

3اورمبل 
تحویل ٢۴ ساعته

٠٩١٥٣١٧٤٥٧٤ مدیریت تقوایی
٠٩١٥١٢٢٧٩٨٥

٩٥٢١٩٣٩٠/ ف

3اور مبل ز�با 
طلقی و پارچه ا ى - خانم غفارى 

٣٦٥١٩٦١٧-٠٩٣٥٤٤٣٤٧٩٠

3اور مبل هنرور
  با تضمين 

 ٣١-٣٧٥٧٧٢٣٠
٩٥٣٠٥٤٠٢/ ف٠٩١٢٥١٦٠٢٧٣

مبل ماندگار 
 تعمير و تعویض پارچه ى انواع 

مبلها،صندلی باضمانت نامه کتبی 
 ٠٩١٥٥٢٣٧٣٩٨حمل رایگان

٩٥١٨٤٤٦١/ ق

تعميرات تخصص� مبلمان 
راحتی و استيل باسابقه ١٠ساله 

حمل و نقل رایگان
٠٩١٥٥٢٥١٢٨٣

٩٥٢٧١٧٦٢/ ف

رنگ آميز� و تعو�ض رو�ه مبلمان 
 و سرویس خواب، درب هاى ساختمانی 

 ٠٩١٥٧٠٣١٧٨١کيفيت هنر ماست
٩٥٢٩١٣٨١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٢٠

مبل خادم
اقساط ویژه بدون سود

چهارراه زرینه اول دریادل
٩٥٢٠٢٨٦٤/ ق٠٥١٣٢٢٢٦٢٠٠

مبل �افت آباد  تهران
مرکز تعميرات و رنگ آميزى فوق 

تخصصی انواع مبل
 استيل و راحتی

 عضو رسمی درجه یک اتحادیه 
زیرنظر اساتيد تهرانی

 با بيش از نيم قرن سابقه 
درخشان با چرخهاى صنعتی 

دو دوخت ترک وابرهاى ویژه 
off%فشرده و سرد با ٣٠

(ویژه کارمندان و بازنشستگان)
بازدید و حمل رایگان

نقد و اقساط 
٣٧٣٢٤٣٢٧

٠٩٣٥٩٣٥١٦٩١
٩٥٢٠٢٨١٢/ ق

A٥٠% تخفي
فقط تا نوروزجهت تعميرو تعو�ض

رویه انواع مبلمان- عمارت مبل
٩٥٢٩٤١٢٢/ م٠٩٣٦٣٠٤١٥٣٥

٩٥٢٨٩٧٩٠/ ف

مبل دقت نو
مرکز تخصصی تعمير انواع 
مبلمان با بيش از ۵٠ سال 

سابقه کارى زیر نظر اساتيد 
تهرانی با ١٠ سال ضمانت 
کتبی حمل و نقل رایگان 

 ٣٧٣٤١٧٠٩
٠٩٣٣٦٣٢٢٠٠٧

٩٥١٨٥٠٤٠/ ق

تعميرات مبل 

پاندا
مرکزتخصصی تعمير انواع مبلمان 

خانگی-ادارى-هتلها 
نجارى، رنگ و تعویض رویه 

کليه تعميرات جزئی در محل 
انجام می شود. 

بازدید رایگان در اسرع وقت
٠٩١٥٩٠٥٤٤٩٧

٩٥٠٠١٩٩٠/ م

 آنتن آسمان

ارزانتر از همه جا
نصب و تنظيم حرفه اى

٨ و ٢۴ شبکه دیجيتالی 
LED فروش و نصب پایه دیوارى

تمام نقاط بدون تعطيلی سریع
 سيار فورى٠٩١٥٥١٠٢٤٣٠

قاسم آباد، وكيل آباد،آزادشهر  و 
احمدآباد ٣٥٢٣٣٠٠٩

ابوطالب، كالهدوزطالب٣٥٢٣٩٩١٥
فردوسی، فرامرز ٣٥٢٤٠٣٦٠

سيدى، كوهسنگی سعدى سناباد 
دانشگاه ٣٥٢٤٨٣٥٤

 

٩٥٢٤٨٧٣٩/ د

 آنتن پي=
 نصب تخصصی آنتن خانگی 

ومرکزى با٢سال ضمانت
بازدیدرایگان

٠٩٣٩٩٣٠٧٤١٦ 
نصب تمام وقت ٠٩١٥١٨٢٦٧٥٢
دفترمرکزى:سعدى الکترونيک وحيدى
٣٢٢٥٦٨٨٧-٣٢٢١٦٠٠١

نصب وتنظيم تخصص�
 آنتن بدون تعطيل�
٠٩٣٩٢٤٣٨٨٨٧

٩٥٢٦٠١١٥/ ل

نصب و تنظيم
 انواع آنتن د�جيتال

 

٩٥٢٦٠١١٤/ ل٠٩٠٣٥٨٧٧٩٣٠

 آنتن مهتاب
بهترین خدمات با قيمت مناسب

نصب و تنظيم آنتن ٨ و یا ٢۴
شبکه دیجيتالی و مرکزى با 

مچينگ ضد رعد و برق
 LED  و  LCD ویژه

در تمام نقاط شهر وبدون تعطيلی 

٠٩١٥٣٠١٨٤٦٧
قاسم آباد-آزادشهر-معلم

احمدآباد      ٣٥٢٥٢٧١٨ 
وکيل آباد-الدن-هاشميه

 پيروزى         ٣٥٢٢٨٠٧٩
سجاد- خيام-فرامرز-کالهدوز
فردوسی         ٣٧١٢٧٥٦٥

٩٤٢٩١٢١٧/ م

آنتن جام جم
نصب ،تنظيم و فروش آنتن

 گيرنده دیجيتال در تمام نقاط شهر 
بدون تعطيلی ٣٦٢٣٥٢٤٤
سيار ٠٩١٥١٠٨٣٩٥١ 
فورى ٠٩٣٩١٠٨٣٩٥١ 
ارزان تر از همه جا

٩٥٠٤٥٨٥١/ ل

٩٥١٩٦٠٣٣/ ب

آبگرمLن 
مرکز تخصصی 
تعميرات بوتان 
تعمير و تعویض منبع با 

ضمانت ۵ ساله 
قاسم آباد       ٣٦٦٦٢٢٢٠

آزاد شهر          ٣٦٠٨٨٨٨٠ 
پيروزى        ٣٨٦٥٧٧٠٦
ابوطالب               ٣٧٥٢٤١٤١
فرامرز - سجاد  ٣٦٠٧٣٤٧٩
سيار         ٠٩١٥٩١٠٠٧٩٠

 � تعميرات فور
پLيج

 تعمير انواع پکيج،آبگرمکن
موتورخانه،پمپ،بخارى
شومينه و لوله کشی 

خرده کارى،شبانه روزى
٩٥٢٦٩٥١٦/ ق ٠٩١٥٢٤٢٠٥٨٠

٩٥٢٨١٩٠٤/ ل

تعميرات فور� شوفاژ
پکيج ، بخارى ، جوشکارى ، پمپ 

 آبگرمکن ، شيرآالت ،شبانه روزى
٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

٩٥٢٦١٧٥٥/ ف

پLيج آبگرمLن
 ا�ران راد�اتور -بوتان    

LG کولر بدون تعطيلی ٣٦٦١٦٢٩٢
٣٧٥١٤٣٦٨-٣٧٦٣٠٥٥٥ 

تعميرات تخصص� 
و فور� هواساز

پکيج 
٠٩١٥٤١٧٣١٥٤

عضو مجاز اتحادیه ٣٨٧١٤٢٨٠
٩٥٢٦٦٠٧١/ پ

٩٥١٩٩٠٩٩/ ط

 �آبگرمLن ساز
 �شLار

تعمير و تعویض منبع با ضمانت ٣ سال 
تا۵سال. تعمير انواع دیوارى ها  
شبانه روزى . جوشکارى در محل

٠٩١٥٨٢٦١٦٣٢
٠٩١٠٢٤١٦٦٧٣

٣٢١١٤٤٩٦

 بوتان 
 داراى مجوز رسمی 
مرکز تعميرات-سرتا سر مشهد
٣٨٨٢٣٧٣٦-٣٦٠٨٦٦٦٨
٣٧٥١٤٦٤٦-٣٦٢١٢٤٣٧

٩٥٢٠٢٣٣٨/ ب٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

تعمير پLيج 
و آبگرمLن

بخارى ، شومينه ، پمپ
٠٩٣٦٣٣٦٥٤٨٤

٩٥٢٧٨١٢٣/ ل

٩٥٢٢٨٩٨١/ د

 �آبگرمLن ساز
دهقان

تعميروتعویض منبع با ضمانت  
٣و۵ساله ،جوشکارى درمحل
 ١٠٠٠٠تومان ۵ساعته  

 شبانه روزى٣٧٣٢٢٩٦١
٠٩١٥٩٠٧٥٦٩٨

٩٥٢٧٢٨٨٨/ پ

تعميرات آبگرمLن عدالت

قاسم آباد
پکيج،دیوارى،زمينی  و 
جوشکارى گاز ناروئی
 ٣٦٦١٣٥٩٢ -٠٩١٥٥١٦٢١٥٦

٠٩٣٦٣١٩٩٣٣٦

٩٥٣٠٠١٥٩/ ف

�جوشLار
آبگرمکن در منزل، تعمير و 

تعویض منبع آبگرمکن در محل
٣٦٦١٨٢٦٤-٠٩١٥٣١٦٠١٦٩

تعمير تخصص� پLيچ
شوفاژ ابگرمکن بخارى, پمپ آب 

با تخفيف ویژه زمستانه
٠٩١٥٧٠٩٢٣٢١

٩٥٣٠٦١٧٩/ ق

تعميرات فور� پLيج
      آبگرمکن ، پمپ ، بخارى

شيرآالت و غيره شبانه روزى
٠٩١٥١٢٥٠٩٠٢

٩٥١٩٨٦٧٣/ ل

٩٥١٩٣٩٤٣/ ق

تعمير نصب 

پLيج  

٠٩١٥٠٤٠٦١١٠

تعمير تخصص� 

پLيج
آبگرمکن،پمپ،بخارى،موتورخانه

 ٠٩١٥٣٠٠٩٦٥٨
٩٥٢٠١٢٣٩/ ل٣٦٠١٥٥٥٧

آبگرمLن 
عليمردان� 
مجهزترین مرکزتعميروتعویض
منبع آبگرمکن دیوارى وزمينی

قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٥٨٦٠٣٠

 آزادشهر-وکيل آباد  ٣٦٥٧٩٤٩١

کارخانه:      ٣٦٥٨٢٣٠٠              

سطح شهر    ٥ ٠٩١٥٣١٦٢٠٨

کارآفرین نمونه سال ٩٢ 
عضو کميسيون بازرسی اتحادیه

٩٥٢٥٠٣٨٢/ پ

 �تعمير آبگرمLن د�وار
آلفا ١۵، آدنيس و انواع 

آبگرمکن هاى دیوارى ظریف 
٠٩١٥٨١٩٣٥٦١

٩٥٣٠٥٣٧٢/ ف

٩٥٢٤٠٢١٥/ خ

آبگرمLن 
تانLر 

حسين خدابخشی
 مجهزترین  و بزرگترین

مرکز تعمير و تعویض منبع آبگرمکن
ساخت انواع تانکر

بورس ورق نورد شده و سروته
با  ٢۵ سال سابقه کارى درخشان

ویژه مشترى    ٣٦٦٦٩٤٧٣
ویژه مشترى    ٣٦٦٥٩٦٠٨
ویژه همکاران ٣٦٦٥٩٩٨٨

خدابخشی  ٠٩١٥١١٦٤٩٦٨ 
خسروى   ٠٩١٥٩١٧٩٦٥٧ 

پخش پLيج
  راد�اتور

٣٧٢٧٨٨٥٦-٠٩١٥٦١٢٦٢٣٠
٩٥١٩١٥٥٨/ پ

مر3ز تخصص� 
نصب و تعميرات انواع

پکيج
خرید و فروش نو و 

کارکرده، نصب رادیاتور و 
فن کوئل اجرا و ترميم لوله 
کشی رسوب زدایی فورى 

زیر فی همه جا 
٣٨٠٧٤-٠٥١ تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٩٠٢٥٢
٩٥١٩٢٢١٥/ ف

٩٥٢٠٢٨٤٥/ پ

آبگرمLن 
مجاز ثامن

مرکزتخصصی تعميرات بوتان
تعمير و تعویض منبع 

با ۶٠ ماه ضمانت کتبی
ابوطالب

خيام،سجاد
وکيل آباد،آزادشهر

عدل خمينی
قاسم آباد،جاهدشهر
احمدآباد،کوهسنگی

رضاشهر،پيروزى
(مشاوره رایگان)

٣٧٥٣٩٥٠٠
٣٧٦٥١٩٤٤
٣٦٠٩٠٠٨٣
٣٨٥٤٩٠٩٩
٣٦٢٣١٢٠٨
٣٨٤٤١٨٢٢
٣٨٧٨٠٩٩١
٠٩١٥٣١٦٦٥٦٧

 آبگرمLن

مجاز دانيال
 با ۶٠ماه ضمانت کتبی

با مجوز رسمی و سالها تجربه
سرویس انواع آبگرمکن دیوارى

٣٦٠٨٨٨٨٠ آزادشهر

قاسم آباد  ٣٦٦٦٢٢٢٠

پيروزى      ٣٨٦٥٧٧٠٦   

عبدالمطلب     ٣٧٥٢٤١٤١
خيام و سجاد ٣٧٦٢٠٣٠٠

فرامرز     ٣٦٠٧٣٤٧٩

وکيل آباد ٣٦٠٥٠٨٤٥

٠٩١٥٩١٠٠٧٩٠

 

٩٥١٩٦٠٤١/ ب

آبگرمLن 
تعمير و تعو�ض منبع

 داراى مجوز رسمی از اتحادیه 
تاسيسات و اتحادیه منبع سازان 
بيش از ٢۵ سال سابقه کار
با ضمانت نامه کتبی معتبر

وکيل آباد-آزادشهر ٣٦٠٨٦٦٦٨
قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٢١٢٤٣٧
ابوطالب-عبادى    ٣٧٥١٤٦٤٦
پيروزى-رضاشهر٣٨٨٢٣٧٣٦
عدل خمينی           ٣٨٥٢٥٠٧٤
احمدآباد،کوهسنگی             ٣٨٤٤٦٠٤١
فرامرز،سجاد             ٣٦٠٩٤٤٥٥
اکيپ سيار ٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥٢٠٢٣١٠/ ب

فروش و�ژه پLيج و راد�اتور
زیر قيمت بازار نقد و اقساط    

  (حوله خشک کن رایگان) 
٣٨٧٨٦٢١٧-٠٩١٥٢١٩٦٨١٢

٩٥٢٠٧٧٢٤/ ف

پLيج آبگرمLن
بخارى ،شومينه، اجاق گاز

 با سال ها تجربه 
٤-٠٩١٥٩٠١٤٠٨٣

٩٥٠١٠١٢٤/ پ

             �تعميرتجربه فور

پLيج
شوفاژ،آبگرمکن ،موتورخانه ،بخارى
شبانه روزى ٣٦٠٥٥٩٥٢

٩٥١٥٢٧٧٩/ ل ٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

٩٥١٧٥١٤٨/ م

تعميرات
  پLيج و آبگرمLن 

٠٩١٥٣١٦٦١٦٧ 

٩٥٢٠١٠٥١/ پ

تعمير فور� تخصص�

پLيج 
آبگرمکن - موتور خانه 
پمپ هواساز- بخارى 

پيروزى - وکيل آباد
 آزادشهر- قاسم آباد

 سجاد - احمدآباد - فرامرز
 ٣٨٦٧١٨٠٩

٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦
٠٩٣٣٢٥١٨٦٩١

تعميرفور� و تخصص�

پLيج

٩٥١١٧٦٦٣/ خ

آبگرمکن،موتورخانه
بخارى،شومينه

٠٨ ٥٩ ٥١٥ ٠٩١٥
تمام نقاط٤-٣٨٩١٣٨٦٣

٢۴ساعته   ٣٦٦٥٧٦٧٣

٩٥١٨٣٤٨٤/ پ

پLيج
٠٩٣٥٢٦١٢٩٢٦-٣٧٦٧٥٧٤٥
بالوازم -بدون تعطيلی

 تعميرات فور� پLيج
 آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب
بخارى و شومينه - شبانه روزى

٩٥٢٧٢٢٣١/ ق٠٩١٥٤٠٢٨٠٠٦ 

٩٥٢٣١١٥٦/ پ

آبگرمLن
 آر�ا

تعمير  و تعویض منبع
 با ضمانتنامه کتبی٣ و ۵ ساله 

مرکز تخصصی سرویس  
بوتان، سوزان، پالر

آزادشهر.وکيل آباد        ٣٦٠٨٢٩٨٨
قاسم آباد-جاهدشهر  ٣٦٢٣٦٧٥٩ 
ابوطالب-عبدالمطلب    ٣٦٦٥٢٨٨٥
سطح شهر       ٠٩١٥٨٠١٨٣٩٠

بدون تعطيلی

٩٥١٦٣٩٢٠/ ق

تعميرات فور� پLيج
    آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب

    بخارى و شومينه-تخصصی
شبانه روزى ٠٩١٥٦٢٦٠٠٧٨

٩٥٣٠٥٢٢٠/ د

شوفاژ- پLيج 
سرویس - تعميرات 

٣٧٦٥٧٦٥٥  
٠٩١٥٣١٠٢٤٦١

٩٥٢٩٦٣٨٩/ پ

آبگرمLن
 مجاز وليعصر

تعمير و تعویض منبع با 
۵سال ضمانت مرکز تخصصی 

تعميرات بوتان 
آزادشهر

وکيل آباد 
فرامرز سجاد 

احمدآباد کوهسنگی  

پيروزى 
قاسم آباد      

ابوطالب 
بدون تعطيلی       

٣٦٠٧٩٧٣٧
٣٦٠٩٥١٧٣
٣٧٦٥٣٩٣٤
٣٨٤٤١٨٢٤

٣٨٨٣٦٧٧٧
٣٦٢١٨٨٣٠
٣٧٣٩٠٥٠٠

٠٩٣٧١٩٥٤٨٥٥

 �تعميرات فور
 پکيج ، آبگرمکن،موتورخانه 

 پمپ آب و ....
دامغانی ٠٩١٥١٠٣٦٦٥٣

٩٥٢٦٠٨٩٤/ ف

آبگرمLن
پLيج

خرید و فروش نوو کارکرده 
تعميرات، شارژ جابجایی

 ٣٨٣٣١٦٦٩
٠٩٢١٥٢٠٢٤٩٤

٩٥٢٦٢٧٠٣/ ف

٩٥٢٦٩٥٦٣/ د

آبگرمLن
�شLار

تعمير و تعویض منبع 
جوشکارى درمحل ١٠٠٠٠تومان

تعمير بخارى
٣٢١١٢٩٩٣-٣٧٣٩٠٣١٠

٠٩١٥٣١٨٤٧٢٩

 تعميرات نصب 
پکيج،موتورخانه 

چيلر
٣٨٤٢٢٩٩٥
٣٨٨٣٢٨٤٧

٠٩١٥٥١٢١٠٩٢
٩٥٢٥٢٢٨٦/ م

٩٥١٨٩٧٧٢/ ل

شركت سبز آراد خراسان
سم پاشی بدون خطر و تضمينی 
با مجوز بهداشت و جهادکشاورزى

٣٦٠٨٣٣٣٥-٠٩١٥٣٠٧٣٣١٨

٩٥١٥٢٣٢٥/ م

شر3ت حام� 
سمپاشی با تایيدیه بهداشت یا 

(ULV) کارشناس و دستگاه
٣٦٦٧٥٧١٠

شر3ت سبز پوشش
سمپاشی ساس ، سوسک ، موریانه
با مجوز بهداشت و جهاد کشاورزى

٠٩١٥٥١٦١٥٨٥-٣٢٦٧٨١٥٧
٩٥١٥٢٢٢٨/ ل

٩٥١٨٢٣١٥/ ف

شر3ت ُر�ان
١٠٠  ... و  ساس  و  سوسک  نابودى 

تضمين با مجوز بهداشت و ضمانت کتبی
٣٦٠٨٩٦٣٩-٠٩١٥٣١١١٨٥٨

سمپاش� ،ضدعفون�
توسط علوم و تحقيقات زیست محيطی 
با مجوز مرکز بهداشت و بایر آلمان
٣٢٢٢٨١٨٣-٠٩١٥٥٠٢١٢٥٨

٩٥١٧٢١٩٤/ ف

3اور مبل دقت 
تلقی و پارچه اى، تحویل ٢۴ ساعته

٣٦٥١٤٢٩٠-٠٩١٥٦٠٠٤١٣٩
٠٩٣٦٠٦٦٧٤٩٦

٩٥١٩١١٢٨/ ق

� تاباتLنولوژ
 تعميرات فوق تخصصی 

انواع آیفون در حضور مشترى 
باحداقل هزینه وفروش 

باگارانتی تعویض و ضمانت کتبی 
و١٠سال خدمات پس از فروش 
بدون هزینه راه و نصب رایگان

٣٦٥٧٨٦٨٩-٣٨٦٨٤٢٢٣ 
٣٨٨٤٨٦٤٦-٣٨٥٥٩٦٠٩

٩٥٢٩١١٦٩/ ق٠٩٠١١٨٢٥٧٣٨

�Lبار هز�نه 3نيد
خدمات و فروش حرفه اى آیفون هاى

تصویرى و صوتی ٠٩١٥٣١٩٣٨١٣
٩٥١٦١٥٠٦/ ختوسلی٠٩٣٧٦٠٢٨٦٦١

٩٥٢٨٠٣٦٤/ ق

حق بامشتر� است

ثامن آ�فون
فروش و تعميرات فوق تخصصی 

در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

با کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧١٦٣/ ل٠٩٠١٩٦٣٤٤٦٤

پLيج و آبگرمLن

سا�ر خدمات منزلآنتــــن

تعمير آ�فون

سم پاش�


