
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٥٧

ر�و مدل ٨٩ 
رنگ  هزار   ٧٠ کارکرد  سال  یک  بيمه 
نوک مدادى فی ٢٨م فقط مصرف کننده 

٠٩٣٣٤٠٥٤٠٠٥
٩٥٣٥٢٠٣٣/ ف

ر�و ٨٦ سفيد 
تمام رنگ  ٢ سال بدون بيمه 

قيمت ١٢م 
٠٩٣٥٤٧٥٩٢٣٣

٩٥٣٥٣٨٩٩/ ف

مرسدس بنز-ب� ام و-پورشه
نمایشگاه فروش و خدمات در محل 

ویالشهر، امام رضا ١۵
٣٦٥١٠٠١٠

٩٥٣٠٩٤٢٣/ ط

رونيز - مدل ٨٦
بدون رنگ - با لوازم -فنی سالم 

سرمه اى هفت رنگ تخفيف کامل
٠٩٣٦٠٠٤٠٣٤٥

٩٥٣٥٤١٨٨/ ف

3يا اسپورتيج توربو
فول آپشن با اتوپارک 

در حد صفر فی ١۵٠ م 
٠٩٠١٣٥٤١٤١٤

٩٥٣٥٣٠٢٧/ ف

ام و� ام ٥٣٠ 
مدل ٩٢ سفيد بدون رنگ ٣ سال 
تخفيف بيمه بسيار تميز ۶ماه بيمه 

٠٩٣٦٢٧٢٧٤٤٧
٩٥٣٥٠١٨٥/ ف

 MVM-X٣٣اتومات٩٤
 سفيد،بی رنگ در حدصفر۶١م

٠٩١٥٥١٣٠١٢٤
 ٠٩١٥٥٥٧٧٣٥٣

٩٥٣٥٤٠٧٠/ ق

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

٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١
٩٥٢٠١٨٨٦/ ف

ام و� ام ٣١٥ 
اسپرت، الکچرى مدل ٩۵ 
سفيد، کارکرد ٣٠٠٠ در 

حد صفر ٢ سال بيمه بدنه 
١٠ ماه ثالث، ليزینگ دارد 
نقدى به فروش می رسد 
٠٩١٥١٠٠١٠٨٠

٩٥٣٥٣٨٣٣/ پ

ام و� ام ١١٠ مدل ٨٦
 ٣ سيلندر مقدارى رنگ

 کارکرد ١٣٠ هزار ١٠,٣٠٠م ٣م         
٠٩١٥٣٥٩٣٣٤٣

٩٥٣٥٢٨٢٥/ ف

X٣٣newفول شركت� 
مدل ٩٤ سفيد

۵٠٠٠ كاركرد بدون رنگ 
نقدى ۶۵م  -اقساط ۵٠ م 

نقد ٢٠م ١١ماهه، در صورت 
تمایل به خرید براى بازدید 

پيامک بزنيد
٠٩١٥٣١١٤٣٤٧

٩٥٣٥٤١٢٠/ ق

 �MVM ٥٥٠ دنده ا
نوک مدادى ٢۶٠٠٠ کارکرد 
تحویل آخر ٩۴ بيمه ١ سال 

کامل گارانتی ٢ سال، الستيک 
کره اى بدون رنگ

 بسيار تميز
٠٩١٥٣١٠٧٥٤٦

٩٥٣٥٢٠٩٧/ پ

«استثنا��»
دنده   ٢٠٠۶ درب   ٢ دلفينی  ویتارا 
وارداتی ٣ سال خواب با لوازم معاوضه با 

٠٩٣٥٧٥٥١٣٠٥خودرو ۶٩ م
٩٥٣٥٣٩٩٥/ ل

جيل� اتومات ٢٠١٤
سفيد یک درب رنگ بدون خش 

و گریسی فی ۵۶م
٠٩١٥٣٠٢١٤٣٦

٩٥٣٥٣٠٠٤/ ق

جيل� ٢٠١٣ سفيد
بدون رنگ کم کار استثنایی 

الستيک ٢٢۵ ژاپنی
٠٩٣٧١١٧٢٠٠٧

٩٥٣٥٤١٢٣/ ف

 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

سانگ �ان= تيوول�
 مدل ٢٠١٧ سفيد

صفر کيلومتر داخل دورنگ
٠٩١٥٥١١٧٢٩٥

٩٥٣٥٣١١٤/ ف

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

٣٣٧٢٠١٢٥
٩٥١٠١٨٨١/ ف

 JAC 3اميونت 
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 3اميونت
�فروش نوروز

تحویل فورى 
بدون ضامن

شروع اقساط از خرداد٩۶
تحویل مشهد یاتهران 

به دلخواه شما
نمایندگی تقی زاده

٠٩١٥٦٥٥٧٦٠٦
٠٥١٣٣٩٣٠٠٥٧

شهرک صنعتی طرق .بعدازپایانه بار 
نمایندگی ۵١٢ مشهد -تقی زاده

٩٥٣٤٨٦١٣/ ق

ا�سوزو ٦تن مدل ٨٧  
سفيد کفی مسقف 

بيمه یک سال موتور پلمپ
٠٩١٥٦٠٠٨٧٩٤

٩٥٣٥٤٢٩٢/ ق

پيLان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

وانت پرا�د ١٥١ 
سفيد و مشکی مدل ٩۴ 

بدون رنگ
٠٩١٥١٢٤١٩٢٤

٩٥٣٥٣٧٣١/ ق

فروش فور� مزداوانت مدل ٨١
موتور تازه تعمير بيمه یکسال

 ۵سال تخفيف خریدار واقعی دوگانه 
٠٩٣٦٦٣٤٤٨٨٦

٩٥٣٥٤١٤٤/ ط

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

پيLان وانت دوگانه
اجاره داده می شود

ماهی ۶٠٠ تومان
٩٥٣٥٣٢٦٤/ ل٠٩١٥٢٠٦٥٧٣٤

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

فرسوده 
 قيمت باال

٩٥٣٣٥٦٩٨/ ق٠٩١٥١٠٨١٧٩٤

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

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

٩٥٣١٣٤٠٥/ م٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

�خر�دار نقد
خودرو فرسوده در محل شما 

٠٩١٥٢٠٠٣٥٠٠
٩٥٣٣٤٤٧٣/ پ

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣١٥٢٥٩/ 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

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

ر�و

بنز

نيسان

3يا

ام و� ام

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

سوزو�3

جيل�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين




