
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٥٧

 معاوضه اقساط 
 تویوتا کروال ٢٠٠٨ بدون رنگ 

فول دلفينی 
٩٥٣٥٥٤٠٢/ م ٠٩١٥٥٨١٠٣٠٧

ال ٩٠ صفر E٢ فول ٩٦
حواله برليانس ١۵ روز 

 پژو ٢٠۶ صفر ٩۶
٩٥٣٥٥٦٧٣/ ر٠٩١٥٤٢٧٩٣٨٥

تندر E٢فول-صفر- مدل ٩٦
سفيد- قيمت زیر فی بازار

تلفن: ٠٩٣٧٢٢٦١٧١٤
٩٥٣٥٦٢٤٧/ ق

l٩٠ مدل ٩٦ صفر
(ا�ران خودرو)

 آماده فی ۴٠,۵٠٠ م 
٠٩١٥١٠٤٩٤٣٢

٩٥٣٥٥٧٥٠/ ف

ال ٩٠ - E٢ فول 
توليد آبان ٩١ مشکی دنده اى 

کارکرد ٣٩٠٠٠
٠٩١٢٢٠١٠٩١٧

٩٥٣٥٥٦٩٢/ ر

ال ٩٠ فول 
مدل ٩٠- سفيد- بدون رنگ

فوق العاده تميز- اسپرت- فی ٣٣ م 
٩٥٣٥٦٤٢٥/ م٠٩٣٦٦٨٦٥٢٢٧

L90 -مدل95
صفر،سفيد،پارس خودرو 

٠٩١٥٥٠٥٧٥٠٦
٩٥٣٥٥٩٥٠/ پ

حواله رنو ساندرو
استپ وى اتحویل برج هاى 
اردیبهشت مرداد شهریور

٠٩١٥١٠٩٩٥٦٣
٩٥٣٥٦٨٦٣/ ق

حواله ساندرو اتومات
معمولی مردادصلح به خریدار 

به قيمت ثبت نام٢۵م
٠٩٣٦٨٢٥٦٠٠٥

٩٥٣٥٥٦٠٩/ ق

 �مگان - ٨٧ سفيد دنده ا
فوق العاده استثنا��

و کم کار
٠٩٣٧٢٩٢٣٨٥٢

٩٥٣٥٦٢٨٠/ ف

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

٠٩٣٣٤٠٥٤٠٠٥
٩٥٣٥٢٠٣٣/ ف

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

ویالشهر، امام رضا ١۵
٣٦٥١٠٠١٠

٩٥٣٠٩٤٢٣/ ط

 A3عا
فروش ویژه محصوالت 

بهمن موتور 
مزدا 3 تيپ 4 تحویل فورى 
فروش اقساطی تک کابين 
٢٠٠٠ کارا  دوکابين  و 

بلوار توس ٣٦٦٥٢٣١١
ميدان عدل خمينی 

٣٨٥٩١٩١٠
وکيل آباد 

٣٩٨٠٦٦٠٠
٩٥٣٥٥٣٣٧/ ب

بسترن فول 
موتور مزدا مدل  ٩۵ بيمه یکسال 

سورمه اى نقد یا معاوضه ٧١ م 
٠٩٣٧٨٤٠١١٥٧

٩٥٣٥٥٧٤٠/ ر

3يا اسپورتيج توربو
فول آپشن با اتوپارک 

در حد صفر فی ١۵٠ م 
٠٩٠١٣٥٤١٤١٤

٩٥٣٥٣٠٢٧/ ف

سراتو سفيد ٢٠١٠
 فول وارداتی ١٠ ایربگ، کم کار 

استثنایی، بيمه یکسال کامل 
٠٩١٥٣١٦٥٨١٠

٩٥٣٥٥٦٠٥/ ق

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

٥٣٠ MVM مدل آخر  ٩١
نصف گلگير جلو رنگ درحد صفر

کارکرد ٨۵ هزار -بيمه از اول تخفيف
٠٩١٥١١٧٠٣٢١

٩٥٣٥٤٦٩٠/ ف

MVM٣١٥ نيو مدل ٩٤ 
سفيد بدون رنگ و تميز

بيمه تا برج ۴ فی ٣۴م
٠٩١٥٥٠٥٢١٧٢

٩٥٣٥٦٤٤٤/ ف

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

٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١
٩٥٢٠١٨٨٦/ ف

برليانس اتومات سفيد 
H330 مدل ٩۴ کارکرد ٢۴

فی ۵١,۵٠٠م 
٠٩١٥١١٥٧١٣٠

٩٥٣٥٥٠٩١/ ف

او و� ام ١١٠ سفيد
۴ سيلندر،  بدون رنگ، تک برگ سند

 مدل ٩٢ کارکرد ٣٢ هزار 
٠٩١٥١١٠١٧٤٤

٩٥٣٥٥٥٨١/ ل

mvm ١١٠ -٤ سيلندر
رنگ  بدون  مدادى  نوک   ٩٣ مدل 
فی   ٩۶,٧ تا  بدنه  و  ثالث  بيمه 

١۵,٣٠٠٠٩١٥٣١٦٢٥٧٥ م 
٩٥٣٥٦٤٦١/ ف

X33 اتومات - ٩٣ سفيد 
در حد صفر

بدون خط  و رنگ با لوازم
٠٩١٥٧٥٩١٨٩٨

٩٥٣٥٦٢٨٧/ 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 ٣١٥ 3ار3رد ١٢٠٠٠
سفيد بدون رنگ-  جيلی مدل ٩٣ 

سفيد کارکرد ١٣٠٠٠ ساعت تماس 
فقط ۵تا ۶    ٠٩١٠٦٠٦٣٣٢٠

٩٥٣٥٦٨٣٧/ ق

 ام و� ام ا�Lس ٣٣
 مدل ٩۴، نيواتومات، بدون رنگ 

سفيد
٩٥٣٥٦٨٣٠/ ب ٠٩٠٣٠٤٤٢٥٧٨

 ٩٣ �Lام ١١٠ مش �ام و
کارکرد ۵٨ هزار ۴ سيلندر بدون 
رنگ یک سال بيمه فی ١۵,۵٠٠ م

٠٩٣٠١٨٧٠٧٠١
٩٥٣٥٥٨٩٨/ ف

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

٠٩٣٥٧٥٥١٣٠٥خودرو ۶٩ م
٩٥٣٥٣٩٩٥/ ل

ج= s٥ اتومات سفيد
مدل ٩۶ تحویل درب نمایندگی 

فی ١٠٠ م 
٠٩١٥٣١٤٥٣٠٧

٩٥٣٥٦٦٩٠/ ف

ج= S5 شاس� مدل ٩٦
پالک نصب با مدارک کامل صفر 

٨۶ ميليون تومان   
 (راد ٠٩١٥٨٩١٧١٤٧)

٩٥٣٥٦٥٨٩/ ر

تيگو ٥ شاس�
مدل اسفند ٩٣ درحدصفر 

كاركرد ١۴ هزار قيمت ٧٧ ميليون
تلفن ٠٩١٥١٧٧٨١٠١

٩٥٣٥٦٦٥٥/ ق

جيل� اتومات ٢٠١٤
سفيد یک درب رنگ بدون خش 

و گریسی فی ۵۶م
٠٩١٥٣٠٢١٤٣٦

٩٥٣٥٣٠٠٤/ ق

بسترن ٩٤ 
B50 f1800 سربی
 و معاوضه زیر قيمت

٩٥٣٥٦٧٨١/ پ٠٩٣٩٩١٨٠٦٧٤

ام ج� ٦ نيوفيس
مدل٢٠١۵- مشکی 

کارکرد١٣٠٠٠
٠٩٠٣٩٦٩٣٥٥٧

٩٥٣٥٤٤٠٤/ ق

استپ و� ٩٦ نيمه شاس� 
بلند رنو صفرسفيد

پالک شده مدارک آماده فی۶١ 
فقط نقد     ٠٩٩٠١٩٥٥١٣٥

٩٥٣٥٥٩٨١/ ق

برليانس-H330مدل٩٥/٨
کارکرد۴هزار،در حد صفر،روکش

بيمه ثالث،فی۵۶م،سفيد،صندقدار
٠٩١٥٥٠٥٢٦١٠

٩٥٣٥٥٩٠٨/ پ

 ام ج� شاس� بلند 
٢٠١٦ ج� اس

 ۶٠تا٧٠ نقد الباقی یک ساله
٩٥٣٤٨٨٥٤/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

فقط با ٥٠٠ هزار تومان 
پيش پرداخت مالک موتور 

سيکلت شوید 
٠٩٣٣٣٧٧٢١٠٠

٩٥٣٥٥٩١١/ ف

فقط با ١٠٠ هزار تومان 
پيش پرداخت مالک دوچرخه 

حرفه اى شوید 
٠٩٣٣٣٧٧٢١٠٠

٩٥٣٥٥٩٣١/ ف

ا�سوزو ٥.٢ تن
کمپرسی - مدل ٨٧ 
سفيد - موتور پلمپ 

الستيک ها نو 
کارکرد ٢٢٠ هزار

٠٩٣٧٠٣٨٥١٢٢
٩٥٣٥٦٣٥٦/ ق

اتوبوس بنز ٤٥٧ 
شهرى مدل ١٣٨۴ موتور

 تازه تعمير ميل لنگ استاندارد 
٩٥٣٥٦٢٥٨/ م٠٩١٥٥١٠٦٥٧٤

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 ٦ تن -٨٧
٨مسقف چادرى فنی سالم 

٠٩١٥٩٨٠٣٧٦١
٩٥٣٥٥٤٩٦/ ف

بيل بLهو فرگوسن 
مدل ٧٢ آماده به کار فی ٢۶ م

٠٩١٥١١٦٤٧٧٦
٩٥٣٥٦٦٢٦/ ف

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 �خچالدار 
صفر ٩٣ کولردار درجه یک 

٠٩١٥٥٠٦١٠٣٥
٩٥٣٥٦٠٨٣/ ف

پيLان وانت مدل ٩٣
کارکرد ٠٠٠,١۶ 
٠٩١٩٤٠٠٠١٥٩
٩٥٣٥٦٥٢٤/ ف

نيسان د�زل �خچالدار
زیرصفر مدل ٩٣/١١ 

بيمه یكسال همراه با كار
٠٩٣٥٢١٦٤٩٧٢

٩٥٣٥٦٦٧٠/ ق

پيLان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

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

٩٥٣١٣٤٠٥/ م٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

خودروها� فرسوده شما 
 را به باالترین قيمت خریداریم 

بصورت کامال نقد نقد
 ٠٩١٥٥١٦٩٤٤١

٩٥٣٠١٤٢٨/ م

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٣٠٤٠٧٧/ ل

خودرو فرسوده شما
 را با قيمت مناسب خریداریم

٠٩١٥٠٠٩٩٣٠٠
٩٥٣٥٦٧٠٢/ م

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

٩٥٣٤٧٦٤٥/ م

فرسوده
سوارى

وانت
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

نقد� �= ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ م

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣١٥٢٥٩/ ط

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

ال ٩٠

مگان

ر�و

بنز

مزدا

3يا

ام و� ام

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

سوزو�3

�ج= توجو

�چر

جيل�

سا�ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

٩٥٣٥٦٦٠٦/ م

٩٥١٨٤٥٢٩/ م

٩٥٣١٥٦٧٦/ ط


