
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٣٢

٩٥٣٢٣١٧٧/ پ

 �3ولرگاز
نصب وجابجایی ، تعميرات
 شارژ گاز با قيد ضمانت 

تخصصی- فروش 
٠٩١٢٠٩١٥١٠٩ نورى

٠٩٣٣٢٣٠٧١١٢

�3ولرگاز
تعميرات، نصب، لوله کشی 
خریدوفروش کولرکارکرده

 ٣٨٧٦٧٨٦٩
 ٠٩١٥٤٤٤٧٥٢٧

ملکيان ٠٩٣٦٣٥٢٥١٢٧
٩٥٣٥٢٩١٩/ پ

٩٥٣٢٠٢٤٨/ پ

 �3ولر گاز
تعميرات تخصصی،هواساز

خرید و فروش کارکرده 
٠٩١٥٣١٣٨٤٤٨-٣٦٠٣٤٤٥٤

٩٥٣٠١٣٧٦/ م

 �پLيج-3ولر گاز
تعميرات، نصب، لوله کشی 

خرید و فروش کولر کارکرده 
٠٩١٥٤٤٤٧٥٢٧-٣٨٧٦٧٨٦٩

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

٩٥٣٢٠٢٦٦/ م

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

فقط لباسشو��
   فورى در محل

٠٩٠١٩٦٦٣٠٧٠
٩٥٣٣٨٢٩٣/ ل

٩٥٣٣٠٧٦٨/ پ

تعميرات تخصص� لباسشو��
فورى در محل
قيمت مناسب

٠٩٣٣٠٣٣٢٩١١

٩٥٣٥٠١٦٠/ ق

تعميرات لباسشو��
            ٣٨٦٨٤٩٧٦                                     خرید،فروش

٣٥٢٢٩٢٤٦-٣٦١٤٥٧٧٤
٠٩١٥٠٠٣٣٣٦٣

٩٥٣٠٣٥٨٢/ م

 �سرو�س مر3ز

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

پد�دهخدمات فن� مهندس� 
تعمير

انواع لباسشویی
ونصب درمحل اکيپ مجهزومستقر 

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

بدون تعطيلی

٩٥٣٤٢٥٠٩/ پ

دفتر ٣٨٤٧٦٨٢٣
سيار ٠٩١٥٠٥٩٤٩٣٠  

دفتر ٣٨٤٧٦٠٦٩

٩٥٣٢٧٥١٩/ ف

گاو صندوق 
توليد و تعميرات  
صندوق پول- درب خزانه 

٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١
 ٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٣٢٧٠٥٠٥٥

صندل� گردون 
تعميرات در محل
١٢ماه گارانتی 
٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١
٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٣٢٧٠٥٠٥٥
٩٥٣٢٧٥١٥/ ف

٩٥٢٦٦٢٥٦/ پ

�تعميرات بخار
آبگرمکن و پکيج

با لوازم- بدون تعطيلی
٠٩٣٥٥١٦٣٠٢٥-٣٧٦٧٥٧٣٩

تعميرات تخصص� 
�انواع اجاق گازها

روميزى فردار ، بخارى
شومينه ،آبگرمکن هاى

   دیوارى و زمينی در محل
 ٣٨٤٣٣٦٧٨-٣٨٧٩٧٣٤٠
 ٣٦٠٧٩٦٨٥-٣٥٠٢٨٦٥٧

٠٩١٥٨٢٩٣٤٧١
٩٥٢٩٦٦٨٨/ ل

تعميرتخصص�
انواع اجاق گاز فردار ، شومينه 

بخارى ، آبگرمکن ، یخچال در محل
٠٩١٥٨١٩٥٥٢٨-٣٦٠٥٣٤٥٤

٩٥٣٤٥١٤٥/ ل

٩٥٣١٩١٠١/ پ

�بخار
بالوازم-بدون تعطيلی

٠٩١٥٢٠١٠٤١٥-٣٨٤٧٧٧٧١

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

٩٥٢٣٨٣١٢/ پ

تأسيسات فن� و مهندس� اورامن 
لباسشویی، آبگرمکن 

جاروبرقی، کولر 
٣٨٥٤٧٩٧٢-٠٩١٥٢٤٤٦٥٤٠

٩٥٣٤٣١٣٦/ ق

نصب و تعميرات 
بخارى،شومينه،اجاق گاز 

آبگرمکن،هيتر،خدمات بهراد
٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦-٣٨٦٧١٨٠٩

٩٥٣٠٠٢٠٦/ پ

تعميرات انواع
اجاق گاز فردار 

روميزى ، بخارى در محل
٩٥٢٦٤٥٢٠/ ل٠٩٣٨٢٤٨٣٤٦٩

تعميرات انواع اجاق گاز 
 ٣٨٦٨٤٩٧٦ خرید،فروش

٣٥٢٢٩٢٤٦-٣٦١٤٥٧٧٤
٩٥٣٣٤٨٣٢/ ق٠٩٣٠٥٧١٤٤٧٦

٩٥١٨٧٤٥٠/ ف

تعميرات تخصص� اجاق گاز          
    فردار، روميز�-درمحل

بورس شيشه و قطعات اصلی
٠٩١٥١١٥٣٩٢٠-٣٨٧٩١٩٣٢

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

�خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

٩٥٣٢٥٤٦٧/ پ

تعمير �خچال- فر�زر 
با نرخ مصوب ٢۵ سال سابقه 

حتی ایام تعطيل- صداقت
٣٥٠١٨١٦٦-٠٩١٥٥١٤٥٦٣٤

٩٥٣٣٨٣٩٢/ ف

 �فور�     فور
شارژ گاز و تعویض موتور 
یخچال فریزرهاى صنعتی 

و خانگی در محل با گارانتی 
کتبی بازدید رایگان بدون 

تعطيلی در سراسر شهر 
٣٧٢٤٤١٣٩

٠٩٣٦٩٩٢٦٠٧٠

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

�خچال
شارژ گاز فقط

٧٠٠٠٠ تومان 
تعمير تخصصی 

انواع یخچال فریزر در محل 
با ضمانت کتبی

تعویض نوار دور درب 
در تمام نقاط شهر 

 ٣٦٥٨١٩٠٠
 ٣٨٢٢١٤٢٧

اکيپ سيار٠٩١٥٣١٧٠١٧٩
٩٥٣١٨٥٤٣/ ل

�خچال 
فر�زر

تعميرات خود را 
به ما بسپارید در 

کوتاهترین زمان ممکن
 حداقل هزینه - ضمانت کتبی 

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩

٩٥٣١٧٢٤٣/ پدفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨ 

�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

٩٥٣٢١٩٤٦/ 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
اکيپ سيار - جهان سرما
٣٦٠٧٠٠١٧

٠٩١٥٩٠٣١٤٠٠

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
�خچال - فر�زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

٩٥٣١٧٩١٩/ 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

تعميرات انواع
�خچال و فر�زر

درمحل با ضمانت
٧٦٧٤   ٦١٢  ٠٩١٥  

٩٥٣٤١٨٩٨/ ط

٩٥٣٥١٠٣٨/ م

با تخفيB و�ژه 
�خچال-فر�زر

لباسشویی
تعمير در محل فورى 

مدیریت      ٠٩١٥٣١٤٥٤٥٨ 
اکيپ سيار ٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨
دفتر                         ٣٦٠٧٠٧٦٥

٩٥٣٢٤٨٧٥/ 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 

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

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

٩٥١٤١٢٢٣/ پ

فروش دستگاه تصفيه آب
تعميرات تنظيمات تامين قطعات

آب سرد، جوش
٣٦٠١٣٢٣٣-٠٩١٥٩٧٥٥٤٦٤

تصفيه آب
آب سردکن، انواع فيلتر

 (نقد-اقساط) با گارانتی تعویض
٣٦٠٥٥٣٥٤-٠٩١٥١١٥٣٧٥٤

٩٥٢٣٩٨٨٢/ ف

٩٥٣٢٦٩٤٥/ پ

 �خر�د نقد و فور
لوازم منزل 

٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

LED
مبلمان
ساید

خریدار
 کليه لوازم

 منزل و ادارى 
لوکس باالتر

 از همه جا
 رجبی بدون تعطيلی

٣٧٦٥١٦٣٤
٠٩١٥٣١٥١٥٠٧
٠٩١٥٢٣٢٣٢٠٠

٩٥٢٩٦٤٨٥/ خ

خر�دار لوازم منزل 
٠٩١٥٥١٧٦٢٨٥خيامی 

٩٥٢٧١٢٤٧/ م٣٢٧١١٩٧١

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

٩٥٢٦٣٦٠٣/ پ

�سمسار� ا3بر
کليه لوازم منزل شمارا

 به باالترین قيمت خریداریم 
کليه ضایعات فلزى خریداریم 

هر چه باشد
 ٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

٩٥٣٥١٤٣٤/ ط

خر�دار كليه لوازم منزل
فورى، بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٠٣٩٤-٣٢٧٢١٤٠٤
٠٩١٥٣٠١٤٧٩٦حقيقت

�خر�دارفور
لوازم منزل 
نو وکهنه 

فرش وخرده ریزانبارى وضایعات
 ٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١
 ٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
مرادى٣٢٧٦٠٠٣٦

٩٥١٢٤٨٢٣/ ط

�فور
لوازم منزل وادارى شمارا

 نقدا خریداریم
٠٩١٥٥٧٤٥٥٠٣- ٣٧٦٤٦٠٢٨

٩٥٣٥١٧١٣/ ط

فرش
دستباف

 ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم

٣٦٠٤٥٢٩٠
 ٣٨٧٨٠٠٨٤ 

٠٩١٥٧٠٠٧٤٣٤
٩٥٣٢٥٢٨٩/ ل

خر�دار لوازم منزل عرفان
تمامی لوازم منزل و خرده ریز 

انبارى شما را خریداریم
٠٩٣٩٩٩١٣٦٠٤

٩٥٣٣٣٨٥١/ پ

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

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

خر�دار لوازم منزل عادالنه 
 ٠٩١٥٣٠٨٤٧٨٤

٣٧٢٣٠٩٣٧
٩٥٣١٩٨٢٠/ ق

٩٥٢٤٦٤٠٩/ پ

خر�دار لوازم منزل
� و ضا�عات انبار
یخچال ،لباسشویی ، اجاق گاز  

آبگرمکن ، فرش ، درب و پنجره 
پکيج ، شوفاژ ، آهن آالت مس 
،برنج ،آلومينيوم و خرده ریزه
 به قيمت باال،بدون تعطيلی

عاشورى ٠٩١٥٥١٦٦٩٣٤ 
٠٩١٥١٠٩٤٠٤٤

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر�د لوازم 
منزل،ضا�عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

٩٥٢٢٨٢٩٥/ ط

خر�دار عادالنه 
 کليه لوازم منزل نقد و فورى علی

 ٣٦٥٧٠٨٣٦  

٩٥٣٠٦٣٦٢/ ط

خر�د ضا�عات 
خراسان� 

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

�نقد و فور
کليه لوازم منزل شما را 

خریداریم
٩٥٣٤٢١٤٢/ ف٠٩٠٣٣٦٨٨٠٢٨

٩٥٣١٧٢١٠/ پ

خر�د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

لوازم منزل
هرچه باشد
 خریداریم

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٤٦٨٩٨
تلگرام ٠٩٣٩٩٧٨٠٢٢٠

٩٥٣٣٨٤٤٧/ پ

لوازم و اثاثـــه

خر�د و فروش لوازم

تعمير �خچال

تعمير لباسشو�� و 
ظرفشو��

تصفيه آب و هوا

تعمير لوازم گازسوز

�تعمير لوازم ادار


