
٥٠
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦

  Lام ١١٠دنده اتوماتي ام و
 مدل ٩١ قهوه اى کارکرد 

۴۵٠٠٠
 ٠٩١٥٥١٠٨٢١٨

٩٥٣٥١٤٦٣/ ش

ام و ام ١١٠ سه سيلندر 
مدل ٩١ بدون رنگ

قيمت ١٣,۵ - ۵,۵ ماه بيمه
٠٩٣٩٢٤٦٣٤٧٢

٩٥٣٥٢٠٢٦/ ر

دووس� �لو مدل ٨١ سفيد 
ف� ١٢٫٨٠٠ م   

٠٩١٥٥١٢١١٣٢
٩٥٣٥١٥٠٠/ ف

خر�دار انواع ليفان، جL، جيلی
  mvm ،بسترن، چانگان، MG،برليانس 
٠٩١٥٦٢٠٨١٥٥  ... و  چرى 

٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١
٩٥٢٠٢١١٢/ ف

جيل� هاچ بL اتومات 
٢٠١٤ بدون رنگ سفيد

نقد و اقساط لطفا پيامک بزنيد
٠٩١٥٣٠٠٤٦٧١

٩٥٣٥١٢٢٠/ ر

جيل� ٢٠١٤ اتومات
فول شرکتی ٣٠ هزار کارکرد دو عدد 

مانيتور فابریک شيشه رفلکس
٠٩٣٠٤٧٠٥٣٦٦

٩٥٣٥١٧٧٢/ ف

خر�دار- فروشنده  
 انواع جيلی- جک - ولکس- بسترن 
ام وى ام        ٠٩١٥٥٠٨٠٧٧١

 ٠٩٣٩١٨٧٦٦٣٠
٩٥٢٠١٨٧٧/ ف

 ام ج� شاس� بلند 
٢٠١٦ ج� اس

 ۶٠تا٧٠ نقد الباقی یک ساله
٩٥٣٤٨٨٥٤/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

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

٣٣٧٢٠١٢٥
٩٥١٠١٨٨١/ ف

 jac اميونت+
مدل ٨٩، مونتاژ ٩۵

صفر کيلومتر، نقد و اقساط 
٠٩٣٠٥١١٥٦٢١

٩٥٣٤٨١٩٦/ ق

خاور زباله +ش 
مدل ٨٧-٨٩ قيمت توافقی 

٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢
٩٥٣٤٩٣١٧/ پ

 JAC اميونت+ 
فروش و�ژه

ویژه نوروز 
ليزینگ تحویل فورى

شروع اقساط 
خرداد ماه به بعد 

 ۵,۶ تن، ۶ تن، ٨,٢٠ تن
مجهز به جاى خواب
 ABS + ترمز باد 

 تلفن تماس:
٣٨٥٩٥٩٤١ 
٣٨٥٤٢٠٩١

٠٩١٥٣١٧٠٠٥٩
مشهد، خيابان کوشش

 نبش کوشش ۵
٩٥٣٤٣٢٤٦/ ف       قاسميان

JAC اميونت+
انتخاب برتر رانندگان

در ٣ سال گذشته
فروش ویژه نوروزى

۶ تن و ٨.٢٠٠ تن
با موتور کامينز .

مجهز به ترمز بادى و 
جاى خواب .فول آپشن
تحویل درب نمایندگی

نقدى -شرکتی - ليزینگی
شروع اقساط از خرداد٩۶

تنها نماینده خدمات پس ازفروش
مشهدمقدس .بعدازپایانه بار و 

پمپ بنزین. نمایندگی ۵١٢ 
آرین دیزل -تقی زاده

٠٥١٣٣٩٣٠٠٥٧
٠٩١٥٦٥٥٧٦٠٦

٩٥٣٤٨٦١٣/ ق

مين� لودر فروش�
مدل ٢٠١٢ با کار ماهی ۶م 

قيمت توافقی 
٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢

٩٥٣٤٩٣٣٠/ پ

ماشين جارو 
خدمات شهرى قيمت توافقی

٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢
٩٥٣٤٩٣٢٥/ پ

زامياد zf-مدل ٩٠
با کانکس یخچال دار، کم کارکرد 

فروش یا معاوضه
٠٩٣٧٩٦٠٦١٧١

٩٥٣٥١٠٨٤/ پ

پي�ان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

برتر�ن 
خر�دار

 فرسوده و مدل پایين
 ٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٩٥٣١٤٧٠٦/ ل

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٣١٩٥٧٨/ ل

فرسوده  
 خرید نقدى 

خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان 

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩ 
٩٥٣١٧٨٦٤/ م

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٣٠٤٠٧٧/ ل

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

نقد �L ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ م

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣١٥٢٥٩/ ط

٩٥١٨٦٢٥٩/ خ

فرسوده
سوارى

وانت
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩
خر�دخودروفرسوده 

باالترین قيمت نقدى 
٣٧٣١١٦٠٣ -٠٩١٥٢٠٦١١٠١

٩٥٣١٧٥٤٧/ ط

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

خر�دار نقد
خودرو فرسوده در محل شما 

٠٩١٥٢٠٠٣٥٠٠
٩٥٣٣٤٤٧٣/ پ

 دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

مر+ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٣٣٤٤٦٧/ ف

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

اتومبيل خارج� و ا�ران�
نقدا  قيمت  باالترین  به  را  شما 
خریداریم.با مجوز رسمی از اتحادیه
٠٩١٥٦٢٢٧٨٠٠-٣٦٠٦٩٧٣٣

٩٥٣٥١٦٧٠/ ل

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٣٠٢٧٨٢/ م

شر+ت 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

 Lم�اني Lت�ني
تعمير انواع اتومبيل هاى ایرانی 
و خارجی با نازلترین قيمت 

کيا- مزدا- هيونداى
 تویوتا- سایپا- پژو 

دستغيب بين ٢٨ و ٢۶ تکنيک مکانيک 
٠٩١٢١٧٣٣٤٣٢

٩٥٣٣٧٢٠٥/ م

انواع وانت

خدمات خودروفرسوده و تصادف�

دوو

جL توجو

جيل�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها سنگين

بيمه خودرو

٩٥٣٢٣٤٩٨/ ب

٩٥٢٦٧٤٢٤/ پ

٩٥١١١٦٨٣/ د

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥٣٣٢٩٨٣/ ف


