
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٢٣

٩٥٢٤٨٧٣٩/ د

 آنتن پي=
 نصب تخصصی آنتن خانگی 

ومرکزى با٢سال ضمانت
بازدیدرایگان

٠٩٣٩٩٣٠٧٤١٦ 
نصب تمام وقت ٠٩١٥١٨٢٦٧٥٢
دفتر مرکزى: سعدى الکترونيک

 وحيدى     ٣٢٢٥٦٨٨٧
٣٢٢١٦٠٠١

٩٥٠٠١٩٩٠/ م

 آنتن آسمان

ارزانتر از همه جا
نصب و تنظيم حرفه اى

٨ و ٢۴ شبکه دیجيتالی 
LED فروش و نصب پایه دیوارى

تمام نقاط بدون تعطيلی سریع
 سيار فورى٠٩١٥٥١٠٢٤٣٠

قاسم آباد، وكيل آباد،آزادشهر  و 
احمدآباد ٣٥٢٣٣٠٠٩

ابوطالب، كالهدوزطالب٣٥٢٣٩٩١٥
فردوسی، فرامرز ٣٥٢٤٠٣٦٠

سيدى، كوهسنگی سعدى سناباد 
دانشگاه ٣٥٢٤٨٣٥٤

 

٩٥٣٤٥٥١٥/ د

 �آبگرمKن ساز
دهقان

تعميروتعویض منبع با ضمانت  
٣و۵ساله ،جوشکارى درمحل
 ١٠٠٠٠تومان ۵ساعته  

 شبانه روزى٣٧٣٢٢٩٦١
٠٩١٥٩٠٧٥٦٩٨

تعميرفور� وتخصص�

پKيج

٩٥١٤٩٨٢٦/ م

موتورخانه،شومينه
آبگرمکن،بخارى

رسوب زدایی
٠٨ ٥٩ ٥١٥ ٠٩١٥
٤-٣٨٩١٣٨٦٣
٢۴ساعته ٣٦٦٥٧٦٧٣

٩٥٣٣٩٥٤٤/ م

آبگرمKن
 مجاز وليعصر

تعمير و تعویض منبع با 
۵سال ضمانت مرکز تخصصی 

تعميرات بوتان 
آزادشهر

وکيل آباد 
فرامرز سجاد 

احمدآباد کوهسنگی  

پيروزى 
قاسم آباد      

ابوطالب 
بدون تعطيلی       

٣٦٠٧٩٧٣٧
٣٦٠٩٥١٧٣
٣٧٦٥٣٩٣٤
٣٨٤٤١٨٢٤

٣٨٨٣٦٧٧٧
٣٦٢١٨٨٣٠
٣٧٣٩٠٥٠٠

٠٩٣٧١٩٥٤٨٥٥

مر3ز تخصص� 
نصب و تعميرات انواع

پکيج
خرید و فروش نو و 

کارکرده، نصب رادیاتور و 
فن کوئل اجرا و ترميم لوله 
کشی رسوب زدایی فورى 

زیر فی همه جا 
٣٨٠٧٤-٠٥١ تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٩٠٢٥٢
٩٥١٩٢٢١٥/ ف

 � تعميرات فور
پKيج

 تعمير انواع پکيج،آبگرمکن
موتورخانه،پمپ،بخارى
شومينه و لوله کشی 

خرده کارى،شبانه روزى
٩٥٢٦٩٥١٦/ ق ٠٩١٥٢٤٢٠٥٨٠

٩٥٣٢٧٧١٩/ پ

تعمير فور� تخصص�

پKيج 
آبگرمکن - موتور خانه 
پمپ هواساز- بخارى 

پيروزى - وکيل آباد
 آزادشهر- قاسم آباد

 سجاد - احمدآباد - فرامرز
 ٣٨٦٧١٨٠٩

٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦
٠٩٣٣٢٥١٨٦٩١

٩٥٢٠٢٨٤٥/ پ

آبگرمKن 
مجاز ثامن

مرکزتخصصی تعميرات بوتان
تعمير و تعویض منبع 

با ۶٠ ماه ضمانت کتبی
ابوطالب

خيام،سجاد
وکيل آباد،آزادشهر

عدل خمينی
قاسم آباد،جاهدشهر
احمدآباد،کوهسنگی

رضاشهر،پيروزى
(مشاوره رایگان)

٣٧٥٣٩٥٠٠
٣٧٦٥١٩٤٤
٣٦٠٩٠٠٨٣
٣٨٥٤٩٠٩٩
٣٦٢٣١٢٠٨
٣٨٤٤١٨٢٢
٣٨٧٨٠٩٩١
٠٩١٥٣١٦٦٥٦٧

٩٥٣٥٦٧٣٦/ م

تعميرات فور� پKيج
    آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب

    بخارى و شومينه-تخصصی
شبانه روزى ٠٩١٥٦٢٦٠٠٧٨

قاسم آباد
تعمير آبگرمکن،جوشکارى گاز
٠٩١٥٥١٦٢١٥٦ ناروئی 

٩٥٣٣٥٩٩٢/ پ٣٦٦١٣٥٩٢

٩٥٢٤٠٢١٥/ خ

آبگرمKن 
تانKر 

حسين خدابخشی
 مجهزترین  و بزرگترین

مرکز تعمير و تعویض منبع آبگرمکن
ساخت انواع تانکر

بورس ورق نورد شده و سروته
با  ٢۵ سال سابقه کارى درخشان

ویژه مشترى    ٣٦٦٦٩٤٧٣
ویژه مشترى    ٣٦٦٥٩٦٠٨
ویژه همکاران ٣٦٦٥٩٩٨٨

خدابخشی  ٠٩١٥١١٦٤٩٦٨ 
خسروى   ٠٩١٥٩١٧٩٦٥٧ 

تعميرات پKيج
آبگرمکن، پمپ آب با تخفيف ویژه
دامغانی ٠٩١٥١٠٣٦٦٥٣

٩٥٣١٩٦٦٣/ ف

 بوتان 
 داراى مجوز رسمی 
مرکز تعميرات-سرتا سر مشهد
٣٨٨٢٣٧٣٦-٣٦٠٨٦٦٦٨
٣٧٥١٤٦٤٦-٣٦٢١٢٤٣٧

٩٥٣٢٣٣٣٢/ م٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥٢٨١٩٠٤/ ل

تعميرات فور� شوفاژ
پکيج ، بخارى ، جوشکارى ، پمپ 

 آبگرمکن ، شيرآالت ،شبانه روزى
٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

آبگرمKن ، پKيج ، شوفاژ
  بخارى ، اجاق گاز ، شومينه

    پمپ ، منبع ، شيرآالت
٠٩١٥٣٠٧٧١٩١-٣٦٠٤٢٠٦٢

٩٥٣٢٥٣٧١/ ل

٩٥٣٢٣٤٥٥/ م

تعمير نصب 

پKيج  

٠٩١٥٠٤٠٦١١٠

پKيج آبگرمKن
بخارى ،شومينه، اجاق گاز

 با سال ها تجربه 
٤-٠٩١٥٩٠١٤٠٨٣

٩٥٠١٠١٢٤/ پ

             �تعميرتجربه فور

پKيج
شوفاژ،آبگرمکن ،موتورخانه ،بخارى
شبانه روزى ٣٦٠٥٥٩٥٢

٩٥١٥٢٧٧٩/ ل ٠٩١٥٣١١٠٧٧٥

٩٥٣١٥٤٣٠/ ط

 �آبگرمKن ساز
 �شKار

تعمير و تعویض منبع با ضمانت ٣ سال 
تا۵سال. تعمير انواع دیوارى ها  
شبانه روزى . جوشکارى در محل

٠٩١٥٨٢٦١٦٣٢
٠٩١٠٢٤١٦٦٧٣

٣٢١١٤٤٩٦

آبگرمKن 
عليمردان� 

یکی ازمجهزترین مرکز تعمير 
وتعویضمنبع آبگرمکن 

دیوارى وزمينی
قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٥٨٦٠٣٠

 آزادشهر-وکيل آباد ٣٦٥٧٩٤٩١

کارخانه:      ٣٦٥٨٢٣٠٠              

سطح شهر    ٥ ٠٩١٥٣١٦٢٠٨

کارآفرین نمونه سال ٩٢ 
عضو کميسيون بازرسی اتحادیه

٩٥٢٥٠٣٨٢/ پ

٠٩٣٦٣٣٦٥٤٨٤
٩٥٢٧٨١٢٣/ ل

تعمير تخصص� 

پKيج
آبگرمکن ، پمپ ، بخارى

موتورخانه

 تعميرات فور� پKيج
 آبگرمکن،شوفاژ،پمپ آب
بخارى و شومينه - شبانه روزى

٩٥٢٧٢٢٣١/ ق٠٩١٥٤٠٢٨٠٠٦ 

٩٥٣٠٥٢٢٠/ د

شوفاژ- پKيج 
سرویس - تعميرات 

٣٧٦٥٧٦٥٥  
٠٩١٥٣١٠٢٤٦١

٩٥٣١٩٨٨٠/ پ

پKيج
٠٩٣٥٢٦١٢٩٢٦-٣٧٦٧٥٧٤٥
بالوازم -بدون تعطيلی

 آبگرمKن

مجاز دانيال
 با ۶٠ماه ضمانت کتبی

با مجوز رسمی و سالها تجربه
سرویس انواع آبگرمکن دیوارى

٣٦٠٨٨٨٨٠ آزادشهر

قاسم آباد  ٣٦٦٦٢٢٢٠

پيروزى      ٣٨٦٥٧٧٠٦   

عبدالمطلب     ٣٧٥٢٤١٤١
خيام و سجاد ٣٧٦٢٠٣٠٠

فرامرز     ٣٦٠٧٣٤٧٩

وکيل آباد ٣٦٠٥٠٨٤٥

٠٩١٥٩١٠٠٧٩٠

 

٩٥٣٢٠٢٣٠/ م

٩٥٣٠٠١٥٩/ ف

�جوشKار
آبگرمکن در منزل، تعمير و 

تعویض منبع آبگرمکن در محل
٣٦٦١٨٢٦٤-٠٩١٥٣١٦٠١٦٩

٩٥٣١٧٧٤٤/ م

تعميرات فور� پKيج
      آبگرمکن ، پمپ ، بخارى

شيرآالت و غيره شبانه روزى
٠٩١٥١٢٥٠٩٠٢

تعمير فور� پKيج و 
 �آبگرمKن ها� د�وار

٠٩١٥٣١٠٦٣٣٦
خدمات فنی ٠٩٣٥٦٨٥٩٦٠١

٩٥٣٣٨١٦٨/ م

پKيج 
تعميرات تخصصی

وفورى هواساز
٠٩١٥٤١٧٣١٥٤

عضو مجاز اتحادیه ٣٨٧١٤٢٨٠
٩٥٢٦٦٠٧١/ پ

٩٥٣٢٠٢٣١/ م

آبگرمKن 
مرکز تخصصی 
تعميرات بوتان 
تعمير و تعویض منبع با 

ضمانت ۵ ساله 
قاسم آباد       ٣٦٦٦٢٢٢٠
آزاد شهر          ٣٦٠٨٨٨٨٠ 
پيروزى        ٣٨٦٥٧٧٠٦
ابوطالب               ٣٧٥٢٤١٤١
فرامرز - سجاد  ٣٦٠٧٣٤٧٩
سيار         ٠٩١٥٩١٠٠٧٩٠

٩٥٣١٤٢٦١/ م

تعميرات
  پKيج و آبگرمKن 

٠٩١٥٣١٦٦١٦٧ 

آبگرمKن 
تعمير و تعو�ض منبع

 داراى مجوز رسمی از اتحادیه 
تاسيسات و اتحادیه منبع سازان 
بيش از ٢۵ سال سابقه کار
با ضمانت نامه کتبی معتبر

وکيل آباد-آزادشهر ٣٦٠٨٦٦٦٨
قاسم آباد-جاهدشهر٣٦٢١٢٤٣٧
ابوطالب-عبادى    ٣٧٥١٤٦٤٦
پيروزى-رضاشهر٣٨٨٢٣٧٣٦
عدل خمينی           ٣٨٥٢٥٠٧٤
احمدآباد،کوهسنگی             ٣٨٤٤٦٠٤١
فرامرز،سجاد             ٣٦٠٩٤٤٥٥
اکيپ سيار ٠٩١٥٥١٢٥٤٧٧

٩٥٣٢٣٣٤٤/ م

تعمير تخصص� 

پKيج
آبگرمکن،پمپ،بخارى،موتورخانه

 ٠٩١٥٣٠٠٩٦٥٨
٣٦٠١٥٥٥٧

٩٥٣٢١٠٥٦/ م

شر3ت ُر�ان 

٩٥٣٠٦٤٢١/ ف

١٠٠  ... و  ساس  و  سوسک  نابودى 
تضمين با مجوز بهداشت و ضمانت کتبی
٣٦٠٨٩٦٣٩-٠٩١٥٣١١١٨٥٨

٩٥٣١٠١٥٩/ پ

شر3ت سمپاش� گلدشت
با دو مجوز رسمی و کد بين المللی
نابودى ساس و سوسک تضمينی

٠٩١٥١١٠١٨٥٧-٣٨٢٢٤١٧٢

شر3ت سبز پوشش
سمپاشی ساس ، سوسک ، موریانه
با مجوز بهداشت و جهاد کشاورزى

٠٩١٥٥١٦١٥٨٥-٣٢٦٧٨١٥٧
٩٥٣٣٣٩٣٩/ ل

سمپاش� ،ضدعفون�
توسط علوم و تحقيقات زیست محيطی 
با مجوز مرکز بهداشت و بایر آلمان
٣٢٢٢٨١٨٣-٠٩١٥٥٠٢١٢٥٨

٩٥١٧٢١٩٤/ ف

٩٥١٥٢٣٢٥/ م

شر3ت حام� 
سمپاشی با تایيدیه بهداشت یا 

(ULV) کارشناس و دستگاه
٣٦٦٧٥٧١٠

تعميرات، نصب ، فروش
ویژه آیفونهاى تصویرى کوماکس 

https://telegram.me/aiphon
توسلی       ٠٩١٥٣١٩٣٨١٣

٩٥١٦١٥٠٦/ خ

شر3ت آرادتصو�ر
تعميرات تخصصی
آیفونهاى تصویرى 

در محل با ضمانت کتبی
باقيمتی مناسب

 ٠٩١٥١٥٨٩٩٣٢
٩٥٣٤٤٢٠٤/ پ٠٩٣٦٩٠٨٣٤٦٩

٩٥٢٨٠٣٦٤/ ق

حق بامشتر� است

ثامن آ�فون
فروش و تعميرات فوق تخصصی 

در حضورمشترى تضمينی و باانصاف و 
ارزان-بدون هزینه راه و نصب رایگان

مجهز به  کارت خوان سيار
٣٨٨٤٦١٠١-٣٨٦٨٥٢١٠
٣٦٦٧٥٠٢٨-٣٧٦٦٨٢٥٥

٠٩١٥٣١٩٨١٢٠

� تاباتKنولوژ
فروش،تعميرفوق تخصصی انواع آیفون 

تابا،کوماکس،سوزوکی،آال،پيک..
در محل باضمانت کتبی و خيلی ارزان 

بدون هزینه راه و اعزام سریع نيرو از 
نزدیکترین دفاتر شرکت به محل شما 

حتی ایام تعطيل
٣٨٨٤٨٦٤٦-٣٨٥٥٩٦٠٩ 
٣٨٦٨٤٢٢٣-٣٦٥٧٨٦٨٩

٩٥٣٣٨٩٢٣/ ق٠٩٠١١٨٢٥٧٣٨

    بازد�د را�گان
ا�ران آ�فون

فروش با نصب رایگان ، تعمير تخصصی 
و  برق  اتصال  رفع  مشترى  حضور  در 
تعطيلی بدون  شهر  نقاط  ،کليه  تلفن 
٣٧٦٥٨٨٤٣-٣٦٠٤١٧٧٣ 
٣٦٥٨٥٧١٠-٣٨٤٥٨٧٦٤

٩٥١٩٧١٦٣/ ل٠٩١٥٦٤٣٣٤٨٨

تعمير انواع 
تلو�ز�ون
LED . LCD 

پنل آبخورده
 بازدید رایگان 
بدون تعطيلی 

ارزانتر از همه جا 
گارانتی کتبی

با بيش از (٢٠ سال) سابقه 

عضو (درجه یک) اتحادیه 
نمایندگی رسمی  

«پاراِتک»
پوشش سراسرى مشهد و حومه

٠٩٣٣٣٢٢٢٦٠٠
 ٣٦٠٤٤٠٠٤ 
٣٥٠٢٢٠٠٠
٩٥٣٥٢٢٢٣/ ف ٣٣٤٣٩٧٩٩

٩٥١٩٦٣٥١/ پ

LCDسونی - ال جی
سامسونگ

اکس ویژن(پنل)
واحد سيارنمایندگی مجاز

(تعميرزیرقيمت)
٠٩١٥٤٠٩٢٠٨٠

٣٨٩٢٨٧٠٠ 

    تعميرات انواع 
تلو�ز�ون در منزل

٠٩١٥٨٠٩٠٨٦٢-٣٨٦٤٩٧٢٩
٩٥١٤٥٦٣٩/ ل

٩٥١٩٦٢٩٧/ پ

تعميرانواع 
تلو�ز�ون

3D. OLED
 LCD-LED در محل

بازدید رایگان
قطعات اصلی
گارانتی دار با

تخفيف ویژه
نوروز

تعميرتضمينی پنل
مهندسی عرفان

 سراسر شهر
٠٩١٥٥٠٢٨٢٠٠

٣٥٠٢٨٢٠٠   وكيل آباد
٣٦٠٦١٢٠٠    معلم
٣٢٢٨٥٢٠٠   سعدى

 � تعمير تلو�ز�ون ها
قد�م�-LED و LCD در محل

 بازدید رایگان
٠٩١٥٩٠٤٥٣٧٩-٣٦٦٧٤٣٨٢ 

٩٥٣٤٩٤٨٣/ ق

٩٥١٩٦٣٣٦/ پ

سامسونگ
مر3زمجهز

تعميرتخصصی
باضمانت و بازدید رایگان
٣٦٠٩٩٩٦٣

٩٥١٠٥٢٣١/ م

تعميرتخصص� 
تلو�ز�ون

LCD- LED
+واحد امداد سيار
+ تخفيفات ویژه

+ ضمانتنامه بلند مدت
+ ایاب و ذهاب رایگان
تعمير پنل آبخورده

نمایندگی رسمی

(پاراِتک)
٠٩٣٣٣٢٢٢٦٠٠

   ٣٦٠٤٤٠٠٤
٣٥٠٢٢٠٠٠

٩٥٣٢٠٢٤٨/ پ

 �3ولر گاز
تعميرات تخصصی،هواساز

خرید و فروش کارکرده 
٠٩١٥٣١٣٨٤٤٨-٣٦٠٣٤٤٥٤

�3ولرگاز
تعميرات، نصب، لوله کشی 
خریدوفروش کولرکارکرده

 ٣٨٧٦٧٨٦٩
 ٠٩١٥٤٤٤٧٥٢٧

ملکيان ٠٩٣٦٣٥٢٥١٢٧
٩٥٣٥٢٩١٩/ پ

٩٥٣٢٢٥٣٤/ ف

مر3ز خدمات و پشتيبان� 

 �3ولر گاز
خرید و فروش نو و کارکرده 

تعميرات، شارژ و جابجایی 
 ٣٨٨٤٤٥٢٢
٣٢٢٩٤٥٢٢
٣٦٠٢٤٥٢٢

٠٩١٥٣٢٠٢٠٠١

٩٥٣٢٣١٧٧/ پ

 �3ولرگاز
نصب وجابجایی ، تعميرات
 شارژ گاز با قيد ضمانت 

تخصصی- فروش 
٠٩١٢٠٩١٥١٠٩ نورى

٠٩٣٣٢٣٠٧١١٢

�3ولرگاز
پKيج

خرید و فروش نوو کارکرده 
تعميرات، شارژ جابجایی

 ٣٨٣٣١٦٦٩
٠٩٢١٥٢٠٢٤٩٤

٩٥٢٦٢٧٠٣/ ف

فقط لباسشو��
   فورى در محل

٠٩٠١٩٦٦٣٠٧٠
٩٥٣٣٨٢٩٣/ ل

٩٥٣٥٧٩٦٥/ ق

 تعمير انواع لباسشو�� و 
ظرفشو��

 تعمير در محل و در حضور مشترى
قيمت نصب و راه اندازى لباسشویی 
و ظرفشویی ٢٠٠٠٠ تومان-تعویض 

بلبرینگ و شفت ١٢٠٠٠٠ تومان 
کيفيت قطعات تضمينی و به شرط 

ضمانت نامه کتبی خواهد بود. 
اعتماد شما اعتبار ماست. 

 نجاتی ٠٩٣٩٨٠٨٧٧٦٦

پKيج و آبگرمKن

تعمير تلو�ز�ون

تعمير 3ولر

تعمير لباسشو�� و 
ظرفشو��

تعمير آ�فون

سم پاش�

٩٥٣٣٨٥٦٢/م


