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٩٥٣٣٧٤٥٧/ د

٢٠%تخفيA و�ژه
حسابدار� نو�ن پرداز

به همراه نسخه اندروید
اتصال به سایت فروشگاهی شما

به همراه پنل پيامک رایگان

Novinp.com
٣٧٥٩٧٥٩٠

 فروش اقساط� 
لپ تاپ - کامپيوتر 

با چک آزاد یا کارمندى 
٩٥٣٢٤٧١٥/ پ٣٨٧٩١١١٤

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

3امپيوتر و لپ تاپ
 شما را نقدًا خر�دار�م

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

خر�د نقد� لپ تاپ و 
3امپيوتر در محل خودتان 

لطفا آدرستان را به شماره زیر پيامک
کنيد     ٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٣١٦٦٥٩/ ق

٩٥٣٥٤٣٣١/ م

فروش 3امپيوتر 
�خانگ� و ادار

فقط ٢۵٠ هزار تومان
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

خر�د لپ تاپ و 
3امپيوتر 3ار3رده 

در محل به باالترین قيمت 
فروش اقساطی لپ تاپ و موبایل 

و کامپيوتر  بدون چک

٣٧٢٦١٤٣٥
٣٧٢٦٧٠٩٧

٩٥٢٢١٥٢٤/ ق

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  

موبایل و کامپيوترهاى نو 
دوهسته اى  ٩٩۵ تومان

چهارهسته اى  ١,۴٩٠ تومان
هشت هسته اى ١,٩٩٠ تومان

با ارائه سند رسمی
اتحادیه کامپيوتر مشهد

لپ تاپ لنوو-ایسر ٩٩۵ تومان
ایسوس  (آک) ١ م تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٣٢٦٣٨٠/ ل 

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نLاش

نقدواقساط
کامپيوتر-لپ تاپ -تبلت  
بدون پيش پرداخت،بدون سود 
تقی آباد ساختمان اندیشه واحد ٨
٣٨٤٠٤١١٢-٣٨٤٣١٤٦١

تاسيس١٣٧٩ ٩٥٣١٤١٢٨/ پ

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٣٧٦٤٥٤٦٨

 خر�د لپ تاپ و 
3امپيوتر کارکرده 

(نقدا در محل) قطعات و گيم نت
٠٩١٥٧٠٤٠٧٥٢-٣٨٤٥٣٧٣٠

٩٥٣٣٣١٦٢/ ر

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �Lساله

موبایل، لپ تاپ، تبلت و کامپيوتر 
خانگی خانواده فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته استان خراسان رضوى 

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

 فروش استثنا�� ٣عدد
Lenovo و HPلپ تاپ 

٨٠٠هزار، ١م، ١,٠۵٠م
 ٠٩٣٧٠١٧٠٣٣١

٩٥٣٥٢٥٠٤/ ق

مشاوره تخصص� و ساخت 
مل= شما در احمدآباد 

با مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٢/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

مشار3ت
هاشميه،سجاد،احمدآباد 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٨١/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

امالs �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

3ارگزار� تخصص� مشار3ت 
در ساخت احمدآباد، ملک آباد، 

سجاد، وکيل آباد(شهر مشهد)
٣٨٤٤٣٣٩٥-٠٩١٥٣١٦٢٩٧٦

٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف

امالs مشهد

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

لپ تاپ، نوت بو3sامپيوتر
تبلت

٩٥٣٥٤١٥٥/ م
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