
٥٨
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

سمند LX سفيد 
  ٩۶,١,٣ تا  بيمه  رنگ  بدون   ٩۴ مدل 

٢٨,٧٠٠٠٩١٥٧١٥١٤٣٠م 
٩٥٣٥٦٤٩٠/ م٠٩١٥٣١٩١٤٣٠

سمند بژ مدل ٨٦
دوگانه کارخانه - بدون رنگ کارکرد 
تخفيف  ماه   ١٠ بيمه   ١۵٨,٠٠٠

٠٩١٥٩٠١٤٢٦٠بيمه از اول 
٩٥٣٥٨٦٥٧/ ف

زانتيا ٨٧ نقره ا' 
بدون رنگ فنی بسيار عالی
 بيمه ١٠ ماه مقطوع ٣٨م

٠٩١٢٢١٥٧١١٤
٩٥٣٥٦٤٧٦/ ف

زانتيا استثنا$� مدل ٨٦
سفيد بدون رنگ خط و گریسی 

بيمه از اول تخفيف
٠٩١٥٦٨٨٢٦٣٥

٩٥٣٥٧٤٥٠/ ف

SXزانتيا ٨٣ - ٢٠٠٠
بدون رنگ سورمه اى هفت رنگ 

بيمه ١٠ ماه
٩٥٣٥٨٠٩٤/ ف٠٩٣٥٦٧٠٩٠٥٠

I20 سفيد٢٠١٤
فول شرکتی سرویس ها کامل
بيمه١٢ماه دولکه رنگ ۶۶م  

٩٥٣٤٧٧٣٥/ د٠٩١٠٥٥٥١٤٨٠

٢٠١٥ �هيوندا النترا سرب
یک سال بيمه،بدون رنگ،کم کار 

فوق العاده تميز ، فول شرکتی
٠٩٣٣٣٧٧٧٠٥٠

٩٥٣٥٨٢٥٠/ ل

I٣٠ مدل ٢٠١٠
کم کار، فنی عالی، آلبالویی
بيمه ۶ ماه، ٧۵ م، بيواسطه

٠٩١٥٥١٨٥٢٨٣
٩٥٣٥٧٠٤٧/ د

�Nتوسان ٢٠١٠ مش
 توکرم فول شرکتی بدون رنگ بيمه 

کامل فقط مصرف کننده فی ٩٧ م
٠٩١٥١١٢٦٢٠٢

٩٥٣٥٤٦٥١/ ف

هيوندا IX٥٥ مدل ٢٠٠٩ 
بيمه ١٠ ماه بادمجانی فی ١۵۴م 

٠٩١٥١١١٠٨١٢
٩٥٣٥٨٨١٢/ ف

هيوندا سوناتا ٢٠١٧ 
هيبر$د'  

٠٩٠٣٤٧٨٠٠٥٧
٩٥٣٥٨٥٥٠/ ق

٩٥٣٥٦٢٢٨/ د

سوناتا سفيد ٢٠١٤
بدون رنگ، فول کامل، ۵۶هزار 

کارکرد، بيمه ۶ ماه فی ١٣۶م
٠٩١٥٥٠٩١٤٨٠

خر$دار انواع  آوانته، ورنا
 مگان، L٩٠ ، ٢٠۶ ،سمند ،مزدا

 ٠٩١٥٢٣٠٠٧٧١
٠٩٣٨٥٦١٠١١١

٩٥٣٢٢٩٥١/ ف

 �IX ٥٥ فول شر�ت
مدل ٢٠١١ سفيد بدون رنگ و 

خرده گی مشابه صفر
٠٩١٥٥١٢٥٧٠٧

٩٥٣٥٨٦١٢/ ف

سانتافه سفيد ٢٠١٥
کارکرد ۶۴ هزار - بدون رنگ  
تک دیفرانسيل - سقف فلز  
دو ایربگ - فرمان ٣ حالته  

بيمه تا ٢٠ تير ٩۶ 
آخرین قيمت ١۴٨ م

٠٩٣٩٦٢٩٢٧٢٩
٩٥٣٥٨٠٦٦/ ف

 �N٢٠١٥ مش-i٢٠
بدون رنگ ۵٠٠٠کارکرد
فول شرکتی، فی ٧٧م 

٢ و ٠٩٣٧٥١٨٥٠٠١
٩٥٣٥٤٧٠٨/ ف

مهد خودرو 
سوناتا، سانتافه، توسان، 

آزرا،اپتيما، اسپورتيج، تی ینا و... 
خرید نقدى و فروش بدون واسطه 

فورى به قيمت واقعی 
پيام در تلگرام= عضویت کانال

 (ليست خودروها) 
٣٢٢٥٩٤١١

٩٥١٨٥٥٦١/ ف٠٩١٥٠٦٩٤٠٠١

فور'       فور'
سوناتا  2007 سفيد فول یک گلگير 

رنگ فنی عالی با لوازم و معاوضه
٩٥٣٥٨٩١٦/ پ٠٩٣٧٧٨٠٥٦٣١

 معاوضه اقساط 
 تویوتا کروال ٢٠٠٨ بدون رنگ 

فول دلفينی 
٩٥٣٥٥٤٠٢/ م ٠٩١٥٥٨١٠٣٠٧

GLI روال ٢٠١٥�
صدفی  سفيد  گارانتی  با  شرکتی 
فول کامل بدون رنگ حتی سپرها

٠٩٣٣٨٣٣٨٤١٣
٩٥٣٥٧٤١٠/ ف

لNسوس ٣٥٠×R-٢٠٠٩تميز 
کم کار اتاق ٢٠١٠ مانيتور عقب زاپاس 
٢٣٠م  سال   ٧ بيمه  تخفيف  بزرگ 

٠٩١٥٤٠٠٣٣٤٥
٩٥٣٥٥٧٤٨/ ف

L٩٠ مدل ٩٣ اتومات
بدون رنگ ١٠٧ هزار کارکرد 

گریسی دارد
٠٩١٥١٠٨٩٠٨٩

٩٥٣٥٧١٦٥/ ف

ال ٩٠ تيپ E٢   یکسال بيمه
کارکرد ١۴۴٠٠ تک ایربگ

 ٣۶,۵ م مصرف کننده سند تک برگ
٠٩٣٦٨١٢٦٧٣٨

٩٥٣٥٨٥٣٥/ ر

ال ٩٠ مدل ٩٤
شاسی جلو ضرب خورده درب راننده 
کارخانه   اتومات  نمایندگی  تعویض 
بدنه کامال سالم٠٩١٥١٠٨٩٠٨٩

٩٥٣٥٧٢٨٤/ ف

ال ٩٠ صفر E٢ فول ٩٦
حواله برليانس ١۵ روز 

 پژو ٢٠۶ صفر ٩۶
٩٥٣٥٥٦٧٣/ ر٠٩١٥٤٢٧٩٣٨٥

L٩٠ اتومات مدل ٩٣ 
 بدون رنگ سفيدف� ٤٢م

٠٩١٥٥١٣٤٨٥٣
٩٥٣٥٧٣٤٦/ ف

L90 صفر مدل ٩٦
E2 فول ایران خودرو 
تحویل درب نمایندگی

٩٥٣٥٦٩٢٤/ م٠٩١٥١١١٥٩١٧

ال ٩٠ اتومات
 سفيد بدون رنگ

 مدل ٩٢,١٢,٢۴ فی ٣٩ م 
٩٥٣٥٨٤١٤/ م٠٩١٥٣٠٣٩١٨١

مگان نقره ا' مدل ٩١
داراى همه امتيازات خوب

 فقط یک درب رنگ 
٠٩١٥١١٢٧١٨٩

٩٥٣٥٨٧٦٤/ ش

 ٨٨-LS ر$و
نوک مدادى موتور و فنی عالی

 فقط مصرف کننده 
٠٩١٥٣٠٥١٠٣٩

٩٥٣٥٨١٤١/ ف

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

٠٩٣٣٤٠٥٤٠٠٥
٩٥٣٥٢٠٣٣/ ف

ر$و سفيد مدل ٨٦
کم  عالی  فنی   ١٢۵٠٠٠ کارکرد 
کار بيمه تا ٩۶,١٠ از اول تخفيف 

٠٩١٥١١٥٢٤٩٦ماشين خانگی
٩٥٣٥٨٠٥٦/ م

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

ویالشهر، امام رضا ١۵
٣٦٥١٠٠١٠

٩٥٣٠٩٤٢٣/ ط

 Fعا�
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

 �Nاسپورتيج ٢٠١٤ مش
کم کار بدون رنگ فول وارداتی 

فقط مصرف کننده 
٩٥٣٥٨١٩٣/ م٠٩١٥٥١٣٣٧٥٩

�يا اسپورتيج توربو
فول آپشن با اتوپارک 

در حد صفر فی ١۵٠ م 
٠٩٠١٣٥٤١٤١٤

٩٥٣٥٣٠٢٧/ ف

اسپورتيج ٢٠١٤ 
سفيد بدون رنگ فول ترین مدل 

١۵۵ م فقط مصرف کننده 
٩٥٣٥٧١٧٩/ م٠٩١٢٠٢٩١٨٣١

اپتيما ٢٠١٢ فول
سه مانيتور بزرگ، سفيد، گرمکن، 

سردکن کارکرد ۵٨
٠٩٣٥٦٧٠٩٠٥٠

٩٥٣٥٨٠٩٧/ ف

��يا �ارنيوال آب�  اطلس
 ٢٠١٠ آخر  ترخيصی   ٢٠٠٨ مدل 
شاسی فوق العاده تميز و کم کار کارکرد

۶۵٠٩١٥١١٥٢٤٩٦ ٠٠٠
٩٥٣٥٨٠٥٧/ م

٢٠١٥ �Nاسپورتيج مش
فول وارداتی سفارش اروپا 

بدون رنگ مصرف کننده
٠٩١٥٣٠١٧٧١٠

٩٥٣٥٨١٥٣/ ر

٩٣ �Nمش MVM530 
� بدون رنگ، فن� عال

٠٩١٥٦١٥٥٣٣٧ 
٩٥٣٥٩٠٠٨/ م

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

٠٩٣٨٤٠٩٠٥١١
٩٥٢٠١٨٨٦/ ف

ام و' ام ١١٠ مدل ٩٤
بدون رنگ یک سال کامل بيمه 

قيمت توافقی
٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤

٩٥٣٥٧٧٢٠/ ف

ولNس سفيد مدل ٩٣
بدون رنگ - کارکرد ۶٠ 

بيمه یکسال کامل 
٠٩١٥٥٠٣٢٣٣٨

٩٥٣٥٨٨٣١/ ف

 ام و' ام ا$Nس ٣٣
 مدل ٩۴، نيواتومات، بدون رنگ 

سفيد
٩٥٣٥٦٨٣٠/ ب ٠٩٠٣٠٤٤٢٥٧٨

لطفا خر$دار واقع� تماس بگيرد 
دوو سی یلو مدل ٨٣ نقره اى متاليک 

کارکرد ۵٠,٠٠٠ هزار کيلومتر
٠٩١٥١١١٥٩٧٣ در حد صفر

٩٥٣٥٨٩٦١/ م

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

٠٩٣٥٧٥٥١٣٠٥خودرو ۶٩ م
٩٥٣٥٣٩٩٥/ ل

�فروش
ویتارا ٨٩ بسيار تميز تيپ٨ 

بيمه ٧ ماه و الستيک ها نو
٠٩١٢٢٥٤٨١٠٧ قربانی

٩٥٣٥٨٦٤٠/ د

S5 @ج
دنده اى- مدل ٩۶ - سفيد

 تحویل از نمایندگی- فی ٨۶م
٠٩١٥٦٣٠٥٠٣٠

٩٥٣٥٨٥٣٢/ ق

ج@ ج�٥ سفيد  
بدون رنگ مدل ٩۴ بيمه بدنه 

و ثالث تا اردیبهشت
٠٩٣٦٨٩٥٢٣٨٩

٩٥٣٥٨٥٠٢/ ق

جيل� سوار' اتومات
صندوقدار رنگ مشکی 
مدل ٢٠١۴ تحویل ٩۴ 

فول تميز 
باالترین پيشنهاد

٠٩٣٥٢٤٥٣٤٦٢
٩٥٣٥٧٤٤٤/ ق

جيل� شاس� بلند
مشکی مدل ٢٠١۴ تحویل ٩۴ 

باالترین پيشنهاد
٠٩١٥٢٤٥٣٤٦٢

٩٥٣٥٧٤٣٧/ ق

فروش H٣٠Cross مدل ٩٦
خاکسترى متاليک صفر اتومات 

آماده تحویل ۵٢م
٠٩١٥١٥٧٥٦٠٧

٩٥٣٥٧١١٣/ ر

بسترن
مدل ٩٣ ، فول ، بيمه تا ٩۶/۶ 

فی ۵٧ م
٠٩١٥٨٩٠٧٦٠٠

٩٥٣٥٨٢٥٣/ ل

فروش فور' پژو ٥٠٤ 
در حد صفر مدل ١٩٧۶ 
رنگ سفيد قيمت توافقی

٠٩٣٩٣٩٣٣٦١٥
٩٥٣٥٨٨٥٧/ ف

فور'      فور'
 B50 f1800 - 94 بسترن

سربی ۶٢م و معاوضه
٩٥٣٥٨٩٢٤/ پ٠٩٣٩٩١٨٠٦٧٤

موتور سيNلت 
ویژه فرهنگيان تمام اقساط 
با کارت ملی و فيش حقوقی

٠٩٣٣٣٧٧٢١٠٠
٩٥٣٥٥٩١١/ ف

  �فروش
 موتور سيکلت حصان مدل ٨٩ 

بيمه کامل ٧ سال تخفيف
٩٥٣٥٨٣١٥/ آ٠٩١٥٩٠٨٤٢٨١ 

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

JAC اميونت�
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

فروش فور'
یک دستگاه کاميونت فوتون 
مدل ٨٧ ، رنگ سفيد ، بيمه ٩ماه 

فاقد رنگ ، تخفيف از اول 
 باطرى نو ، الستيک عالی ، دیسک 

و صفحه نو ، فنی عالی 
 با اتاق حمل نوشابه ، قيمت ٣٣ م  

بسيار تميز 

کاميونت خاور ۶٠٨ 
مدل ٧٢ ، رنگ نارنجی ، فنی عالی  

الستيک نو ، دیسک و صفحه نو  
قيمت ٣۴ م ، اتاق حمل نوشابه

٠٩١٠٤٦٧٨٥٦٥
٩٥٣٥٨٥٢٨/ ل

اتوبوس بنز ٤٥٧ 
شهرى مدل ١٣٨۴ موتور

 تازه تعمير ميل لنگ استاندارد 
٩٥٣٥٦٢٥٨/ م٠٩١٥٥١٠٦٥٧٤

پيNان وانت سفيد
مدل ٩٣ خشک کارکرد زیر 

سه هزار کيلومتر بيمه ١١ ماه 
٠٩١٥١٤٢١٠٥١

٩٥٣٥٨٦٣٣/ ف

پيNان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

فرسوده 
 قيمت باال

٩٥٣٣٥٦٩٨/ ق٠٩١٥١٠٨١٧٩٤

خودرو فرسوده شما
 را با قيمت مناسب خریداریم

٠٩١٥٠٠٩٩٣٠٠
٩٥٣٥٦٧٠٢/ م

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

برتر$ن 
خر$دار

 فرسوده و مدل پایين
 ٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٩٥٣١٤٧٠٦/ ل

نقد' $@ ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ م

فرسوده،نيسان ،سوار'
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

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 خر$د نقد'
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٣٥٨١٧٧/ ل

خر$دار منصفانه 
 CNG 'پسولها�  

٠٩١٥٩٢٤٨٣٢٧
٩٥٢٢٥٨٤٠/ ق

خودروها' فرسوده شما 
 را به باالترین قيمت خریداریم 

بصورت کامال نقد نقد
 ٠٩١٥٥١٦٩٤٤١

٩٥٣٠١٤٢٨/ م

مر�ز خر$د 
خودرو فرسوده 

نقدى 
 ٣٢٧٠٥٦٨٥
 ٣٢٧٦٦٩٩٠

٠٩٠٣٢٩٥٠٢٧٦
٩٥٣٣٤٤٦٧/ ف

خر$د خودروها' فرسوده 
سب@ - سنگين

حمل رایگان
٠٩١٥٧٥٩٣٨٠٤

٩٥٣٥٧٥٥٠/ ف

فرسوده
 � اوراق

با قيمت باال
٠٩١٥٥١٥٢٢١٩

توپی ٣٣٤٤٧٧٣٩
٩٥٣٥٦٦٣٢/ ف

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣١٥٢٥٩/ ط

 �تصادف
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

خر$دار نقد' 
خودرو' فرسوده
سوارى ،سنگين ،مينی بوس 

٩٥٣١٣٤٠٥/ م٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

 �تصادف
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

٩٥٣٤٧٦٤٥/ م

فرسوده
سوارى

وانت
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

دنيا' 
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩
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

فرسوده  
 خرید نقدى 

خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان 

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩ 
٩٥٣١٧٨٦٤/ م

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

تو$وتا

ال ٩٠

مگان

ر$و

بنز

مزدا

�يا

ام و' ام

انواع وانت

�فرسوده و تصادف

دوو

�سوزو�

ج@ توجو'

�جيل

سا$ر خودروها

موتور و دوچرخه

خودروها' سنگين

هيوندا

زانتيا


