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پيLان سفيد 
کامل  بيمه  سند  برگ  تک   ٨٠ دوگانه 
سالم  موتور   %٩٠ الستيک  تخفيف، 

٠٩١٥٣١٨٥٢١٧فی ۴,٧٠٠م 
٩٥٣٥٢٥٧٠/ ف

�پيLان، پرا�د،آرد
 خر�دار�م

٠٩١٥٥٧٤٥٠٠٤
٩٥١٩٨٩٣٩/ ط

٨٥ �آرد
تخفيف ١٠سال بيمه ۴ ماه سبز یشمی

فقط مصرف کننده -توافقی
٠٩٣٩٦٩٢٣٠٥٧

٩٥٣٥٢٨٩٧/ ف

�Lپژو روآ مش
مدل ٩٠ رینگ اسپرت بيمه تا ٩۶/۵ 

بدون رنگ گریسی دارد ٢٠٠/١۴
٠٩١٥٨٢٢٧٥٦٠

٩٥٣٥٠٦١٢/ پ

 �٤٠٥ مدل ٨٦ نقره ا
سال  یک  واقعی  هزار   ١٢٠ کارکرد 
آبرنگ  کاپوت  یک  بدنه  و  ثالث  بيمه 

٠٩٣٥٤٧٧٥٣٥٣فی ١٧ م 
٩٥٣٥١٢٩٦/ ف

SLX TU5 ٤٠٥ صفر سفيد 
کارتکس مدل ٩۶ 

تحویل درب نمایندگی
٠٩١٥٥٢١٣٠٨٣

٩٥٣٥٣٢٢١/ ر

٩٥٣٤٧٩٠٦/ ف

معاوضه با خودرو 
زمين ۵٠٠ متر دور دیوار ٣٠ نهال 
سهميه آب فروش فورى فردوسی 

ولی آباد فی ١۵ م ٠٩١٥٤٠٣٥٠٤٢

٤٠٥، ٨٨ دوگانه 3ارخانه 
تميز کم کار، بيمه یکسال، از اول 

تخفيف فی ١٨,٢٠٠ م 
٠٩١٥٥٠٤٢٤٤٣

٩٥٣٥٢٣١٨/ ر

SLX-٩٦
صفر  

٩٥٣٥٢٥٨١/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

٤٠٥ مدل ٨٦
نقره اى گازسوز کاپوت و گلگير 

جلو رنگ فی ١۵,٣٠٠ م 
٠٩١٥١٢٠٦٥٠١

٩٥٣٥٠٠٤٧/ ف

٤٠٥ خر�دار�م 
ازمدل ٨۵ تا ٩٢

٩٥١٨٦٨٩٢/ م٠٩١٥٥٠٥٥٥٢٥

٤٠٥بنز�ن� ودوگانه
نقره اى-خاکسترى صفر٩۶

٩٥٣٤٨٧٥٤/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

خر�د و فروش
انواع پژو، پراید، وانت

 به باالترین قيمت ٠٩٣٨٧٨٩٣٠٠٨
٩٥٣١٠٨٥٣/ ف٠٩١٥٥١٢٢٦٥٦

فروش �ا معاوضه با رانا 
٢٠۶ مدل ٨۴ آماده سفر

٠٩١٥٥٢١٨٢٨٤
٩٥٣٥٢٥٠٠/ ف

V٢٠٦تيپ ٢و٥و ٨
خاکسترى-سفيد صفر٩۶

٩٥٣٤٨٧٤٨/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

٩٥٣١٦١٨٣/ ف

مهد خودرو
-فروش شرایطی انواع خودرو 
درصد   ۵٠) صفر  و  کارکرده 
ماهه)   ١٢ الی   ٨ الباقی  نقد 
-خریدار خودرو شما به قيمت 

مصرف کننده (بدون واسطه)
٣٢٢٢٥٢٤٢

٣-٠٩١٥٠٦٩٤٠٠٢

فروش اقساط� محصوالت ا�ران 
خودرو و سا�پا خریدار نقدى پژو 

و پراید.       موحد عضو اتحادیه ٢٩٣
 ٣٧٣٣٢٠١٣-٠٩١٥٤٢٠٣٩٠٩

٩٥١٨٦٧٣٢/ ف

٢٠٦ مدل ٩٢ تيپ ٥ 
کاپوت تعویض تميز

٠٩٣٠٨٧٣٩٥٠٢
٩٥٣٥٢٥٤٨/ ف

خر�دار انواع پژو، پرا�د ، سمند
L٩٠ ، تيبا، دنا، رانا و ...
 ٠٩١٥٦٢٠٨١٥٥
٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١

٩٥٣٢٢٩٦٠/ ف

٢٠٦ دلفين� 
SD اتومات V٩ فنی عالی ٢٣,۵ م 
معاوضه     ٠٩١٥٦٤٩٠٧٧٥

٩٥٣٥٢٨١٥/ ر

٢٠٦ مدل ٨٥
دوگلگير جلو رنگ - شاسی ها سالم  

باالى دو درب و دو گلگير جلو رنگ 
٠٩١٥٩١٧٥١٩٧

٩٥٣٥١٧٧٥/ ف

٩٣ تيپ ٥
بدون رنگ کارکرد ۴٠٠٠٠ 

بيمه ٩ ٩۶قيمت ٣٢٢٠٠
٠٩١٥٥٢١٧٠٣٨

٩٥٣٥٢١٤٦/ ق

SD اتومات ٨٧ بژ 3ار3رد ٧٩٤٠٠ 
بيرنگ  تخفيف  سال   ٨ بيمه  ماه   ١١
تک برگ سند تایر جدید ٢٩٣٠٠ م 

٠٩٣٥٤٥٨٦١٥٥
٩٥٣٥٢٧٩٢/ ر

٢٠٦SD دلفين� ٨٨
بيمه تا ٩۶/۶ . کارکرد ١۴٠هزار. 

جلو و یک طرف رنگ. ١۶م
٩١٥٦٠٠٥٨٩٦

٩٥٣٥٢٦٠٥/ ق

پژو ٢٠٦ تيپ ٢ صفر ٩٦
L٩٠ ، پژو ٢٠٧ صفر ٩۶ 

٠٩١٥٣١٠٩٣٨٥
٩٥٣٤٩٩٦٩/ ر

٢ دستگاه پارس 
سفيد ٩۴ دلفينی ٩٣ 

داشبورد جدید
٩٥٣٥٠٢٩٧/ م٠٩١٥١١٠١٦٤٨

پژو پارس TU5 مدل ٩٥
خشک رنگ سفيد آماده تحویل 

قيمت ۴٠م 
تلفن ٠٩١٥٣١٨٢٦٤٦

٩٥٣٥١٦٣٨/ م

پارس بنز�ن� 
و دوگانه

۴٠۵ بنزینی و دوگانه
V٢٠۶تيپ٢ و ۵ و ٨
LX ۴٠۵-سمندSLX

کپچر ٢٠١٧- دنا
H٣٠ و هایما

٩۶- صفر
٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

٩٥٣٥٣٢٦٨/ ق

TUپارس٥
صفر

 

٩٥٣٥٣٢١٨/ ق٧-٣٣٤٣٦٣٨٦

پارس٩٤
سفيد بدون رنگ،۴٣هزارکارکرد

۵ماه بيمه (فی ٣٣/۵م)
٩٥٣٥٠٨٩٤/ خ٠٩٣٦١٣٤٥٠٩٠

پژو پارس سفيد 
tu٥

دنده اتومات بدون رنگ 
کارکرد ٩٠ هزار بيمه تا 
برج ٩ رینگ و الستيک 

فی ٢٩,٢٠٠ م 
٠٩١٥٤٥١٤٣٥٠

٩٥٣٥٢٢٦٢/ ف

ELX پارس
موتور زانتيا مدل ٩۴ سفيد بيمه 

بدنه و ثالث فی ٣۶,۵٠٠ م 
٠٩٠٣٦٥٢٤٥٠٠

٩٥٣٥١٧٦٩/ ف

�Lپارس ٨٨ مش
از ابتدا تخفيف بيمه تا ٩۶,٧ بدون خط 
و خش فوق العاده تميز یک گلگير رنگ 

٢٢,۵٠٠ م ٠٩١٥٥٠٥٦٥١٧
٩٥٣٤٩٩٦٦/ ف

خر�د انواع پژو  و پرا�د،معاوضه 
3ار3رده با صفر-الباق� اقساط

موحد عضو اتحادیه ٢٩٣
٣٧٣٢١٧٦١-٠٩١٥٠١٠٣٩٠٩

٩٥١٨٦٧٢٣/ ف

پژو پارس سفيد مدل ٩٣
رینگ  رنگ  بدون  کارخانه  دوگانه 
کارخانه دزدگير و غيره فنی سالم فی

٣٣,٧٠٠٠٩١٥٢٠٢٩٢٣٠م
٩٥٣٥٣٣٢٩/ م

سمند - پارس - ٢٠٦ 
فور� خر�دار�م

بين معلم ۴٩ و ۵١ 
پارسيان نوین

٣٨٦٨٣٤٩٢
٩٥٢٢٥٩٠٨/ ف

TU5 - پژو پارس مدل ٩٤
ترجيحا نوک مدادى خریداریم 

٠٩١٥٣١٣٥٦٠٨
٩٥٣٥٢٦٥٥/ م

بازار خــودرو

پيLان

پژو روآ

پژو4٠5

پژو ٢٠6

پژو پارس

٩٥٣٥٣١١٥/ م

٩٥٢٦٧٤١٠/ پ

٩٥٣٣٤٠٦٨/ ب
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