
٦٦
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧

جيل� اتومات ٢٠١٤
سفيد یک درب رنگ بدون خش 

و گریسی فی ۵۶م
٠٩١٥٣٠٢١٤٣٦

٩٥٣٥٣٠٠٤/ ق

سانگ �ان= تيوول�
 مدل ٢٠١٧ سفيد

صفر کيلومتر داخل دورنگ
٠٩١٥٥١١٧٢٩٥

٩٥٣٥٣١١٤/ ف

سا�نا صفر
نوک مدادى با مدارک کامل 

قيمت توافقی
٠٩١٥٥١٩٥٢٠١

٩٥٣٥١٢٧٣/ ق

 ام ج� شاس� بلند 
٢٠١٦ ج� اس

 ۶٠تا٧٠ نقد الباقی یک ساله
٩٥٣٤٨٨٥٤/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

دنا- ٩٤
فول، سفيد، بدون رنگ ، بسيار 

تميز ٣٩,۵م   ٠٩١٥١١٤٥٣١٨
٩٥٣٥٢٣٤٤/ ف

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

٣٣٧٢٠١٢٥
٩٥١٠١٨٨١/ ف

 jac 3اميونت
مدل ٨٩، مونتاژ ٩۵

صفر کيلومتر، نقد و اقساط 
٠٩٣٠٥١١٥٦٢١

٩٥٣٤٨١٩٦/ ق

�ت= بار
با  م   ۶ ماهی  حداقل  نقدى  درآمد 
قرارداد ساالنه به فروش می رسد.

٩٥٣٥١٠٠٠/ م٠٩٣٦٥٨٣٨٥٣٨

3اميون بنز ت=
رنگ نارنجی مدل ٨۴ 

ميلنگ استاندارد وزن 
خالی ٨,۵ تن الستيک جلو 

نو الستيک عقب ٨۵ درصد 
کولر فنی سالم فی ١۵٨ م 
٠٩١٥١٠٦٥١٢٠
٩٥٣٥٠٣٠٢/ ف

JAC 3اميونت
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

فروش �ا معاوضه 
فوتون بنزینی- مدل ٩۴

 بدون رنگ، در حدصفر فی ٨٠م 
٠٩١٥٣٠٢٩٣٣٥

٩٥٣٥٠٣٢٣/ ف

پيLان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

فروش فور� مزداوانت مدل ٨١
موتور تازه تعمير بيمه یکسال

 ۵سال تخفيف خریدار واقعی دوگانه 
٠٩٣٦٦٣٤٤٨٨٦

٩٥٣٥٠٤٧٥/ ط

نيسان مدل ٧٨
بدون رنگ بيمه تا برج ٧- ۶ سال 

تخفيف بيمه- فی ٨,۵٠٠م
٠٩١٥٦٢٠٤١٢٤

٩٥٣٥٠٦١٣/ م

نيسان د�زل �خچالدار
زیرصفر بيمه كامل همراه با كار 

فنی عالی
٠٩٣٥٢١٦٤٩٧٢

٩٥٣٥٣٠٩٥/ ق

مزدا وانت دو3ابين ٢٠٠٠ 
دوگانه دستی مدل آخر٩١ 

بيمه یکسال ، کارکرد ٧۶٠٠٠ 
بدون رنگ ،خط و خش 

استثنائی ،فوق العاده تميز
 فی٣٣/۵٠٠/٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٥٢٠٠١٧٥
٩٥٣٥٢٧٤١/ خ

خودروها� فرسوده شما 
 را به باالترین قيمت خریداریم 

بصورت کامال نقد نقد
 ٠٩١٥٥١٦٩٤٤١

٩٥٣٠١٤٢٨/ م

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

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

٩٥٣١٣٤٠٥/ م٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

خر�دار منصفانه 
 CNG �3پسولها  

٠٩١٥٩٢٤٨٣٢٧
٩٥٢٢٥٨٤٠/ ق

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣١٥٢٥٩/ ط

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

نقد� �= ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ م

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

مر3ز خر�د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٣٣٤٤٦٧/ ف

خر�دخودروفرسوده 
باالترین قيمت نقدى 

٣٧٣١١٦٠٣ -٠٩١٥٢٠٦١١٠١
٩٥٣١٧٥٤٧/ 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

�خر�دار نقد
خودرو فرسوده در محل شما 

٠٩١٥٢٠٠٣٥٠٠
٩٥٣٣٤٤٧٣/ پ

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

فرسوده 
 قيمت باال

٩٥٣٣٥٦٩٨/ ق٠٩١٥١٠٨١٧٩٤

٩٥٣٤٧٦٤٥/ م

فرسوده
سوارى

وانت
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

فرسوده  
 خرید نقدى 

خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان 

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩ 
٩٥٣١٧٨٦٤/ م

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

برتر�ن 
خر�دار

 فرسوده و مدل پایين
 ٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٩٥٣١٤٧٠٦/ ل

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٣٠٢٧٨٢/ م

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

بيمه خودرو

٩٥٣٢٣٤٩٨/ ب

٩٥٢٥٢٠٥٥/ د

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١١١٦٨٣/ د
٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥١٤٧٦٠٩/ پ

٩٥٣٣٢٩٨٣/ ف

٩٥٣٠٠٢٦٧/ ب

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥٣٣٤٣٧٦/ ف


