
٢٥
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

٩٥٣٢٠٢٦٦/ م

آراز 
عضو�ت ٨٢٠

نماینده مجاز تعميرات تخصصی 
انواع لباسشویی هاى کامپيوترى 

و اتوماتيک ال جی، سامسونگ 
ارج آزمایش، پارس، بوش ،آ ا گ 

مرسی ،هایر و سایر مارک ها قطعات 
صددرصد اصلی با ضمانت نامه کتبی 

تعمير در محل توسط کادرى مجرب
 پوشش دهی تمامی سطح شهر 

٠٩٠١٥٣٠١٣١٢
٣٦٥٧١٢٩٣
٣٦٦٧٥٧٨٥

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

پد�دهخدمات فن� مهندس� 
تعمير

انواع لباسشویی
ونصب درمحل اکيپ مجهزومستقر 

پيروزى،فکورى،معلم
قاسم آباد،احمدآبادو...

بدون تعطيلی

٩٥٣٤٢٥٠٩/ پ

دفتر ٣٨٤٧٦٨٢٣
سيار ٠٩١٥٠٥٩٤٩٣٠  

دفتر ٣٨٤٧٦٠٦٩

گاو صندوق 
توليد و تعميرات
صندوق پول، درب خزانه 
 ٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١
 ٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٣٢٧٠٥٠٥٥
٩٥٣٢٧٥٠٤/ ف

صندل� گردون 
تعميرات در محل
١٢ ماه گارانتی 
٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١

   ٠٩١٥١١٤٥٨٠٧
٣٢٧٠٥٠٥٥

٩٥٣٢٧٥٤٤/ ف

٩٥١٨٧٤٥٠/ ف

تعميرات تخصص� اجاق گاز          
    فردار، روميز�-درمحل

بورس شيشه و قطعات اصلی
٠٩١٥١١٥٣٩٢٠-٣٨٧٩١٩٣٢

٩٥٢٦٦٢٥٦/ پ

�تعميرات بخار
آبگرمکن و پکيج

با لوازم- بدون تعطيلی
٠٩٣٥٥١٦٣٠٢٥-٣٧٦٧٥٧٣٩

٩٥٣٦٠٩٢٠/ م

�بخار
بالوازم-بدون تعطيلی

٠٩١٥٢٠١٠٤١٥-٣٨٤٧٧٧٧١

تعميرات انواع
اجاق گاز فردار 

روميزى ، بخارى در محل
٩٥٢٦٤٥٢٠/ ل٠٩٣٨٢٤٨٣٤٦٩

تعميرات تخصص� 
�انواع اجاق گازها

روميزى فردار ،شيشه
وقطعات ،آبگرمکن هاى

   دیوارى و زمينی در محل
 ٣٨٤٣٣٦٧٨-٣٨٧٩٧٣٤٠
 ٣٦٠٧٩٦٨٥-٣٥٠٢٨٦٥٧

٠٩١٥٨٢٩٣٤٧١
٩٥٢٩٦٦٨٨/ ل

نصب و تعميرات 
بخارى،شومينه،اجاق گاز 

آبگرمکن،هيتر،خدمات بهراد
٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦-٣٨٦٧١٨٠٩

٩٥٣٠٠٢٠٦/ پ

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
�خچال - فر�زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

٩٥٣٢١٩٤٦/ ل

    تعمير
  تخصص�

انواع یخچال و فریزر
عيب یابی و شارژ گاز

تعویض نوار دور درب در محل
در كمترین زمان و حداقل هزینه

با ضمانت - بدون تعطيلی
اکيپ سيار - جهان سرما
٣٦٠٧٠٠١٧

٠٩١٥٩٠٣١٤٠٠

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

٩٥٣٥١٠٣٨/ م

با تخفيA و�ژه 
�خچال-فر�زر

لباسشویی
تعمير در محل فورى 

مدیریت      ٠٩١٥٣١٤٥٤٥٨ 
اکيپ سيار ٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨
دفتر                         ٣٦٠٧٠٧٦٥

٩٥٣٢٥٤٦٧/ پ

تعمير �خچال- فر�زر 
با نرخ مصوب ٢۵ سال سابقه 

حتی ایام تعطيل- صداقت
٣٥٠١٨١٦٦-٠٩١٥٥١٤٥٦٣٤

٩٥١٩٣٧١٧/ ف

اختر سرما
�خچال فر�زر

تعمير یخچال هاى خانگی و ویترینی، 
ایرانی و خارجی، آبسردكن، شارژ 

گاز، تعمير موتور، تعویض نوار 
درب ٢۴ ماه گارانتی بازدید رایگان           

   ٠٩١٥٩١٧١٩٩٧-٣٣٤٤٩٩٨٢
٣٦٠٣٨٩١٩-٣٨٢١١٢٣٣

٠٩١٥٤٠٦٩٠٦٥

٩٥٣٢٤٨٧٥/ ل

 �عيب �اب� فور
تعمير تخصص�
انواع ساید و یخچال فریزرهاى
 ایرانی - کره اى - آمریکایی

ال جی - سامسونگ - اسنوا  
الکترواستيل و غيره 

بدون برفک ، دیجيتال 
تعویض نوار درب یخچال فریزر

 با حداقل هزینه
 ٣٠ سال سابقه ، با لوازم 

بدون تعطيلی و ضمانت کتبی 
٠٩١٥٩١٨٩٠٠٢

 ٣٦٠٦٠٣٠٥ 

٩٥٣١٧٩١٩/ پ

ضمانت
١٢ ماهه  

عضو رسمی مجاز اتحادیه

خانگی و صنعتی بدون تعطيلی

تخصصی بيش از ٢٠ سال سابقه 

سرعت، دقت، انصاف
٠٩١٥١١٠٣٧٤٩

٣٧٥٧٦٩٦١ -٠٩٣٠٨٩٢٣٧١٥

تعميرات انواع
�خچال و فر�زر

درمحل با ضمانت
٧٦٧٤   ٦١٢  ٠٩١٥  

٩٥٣٤١٨٩٨/ ط

�خچال 
فر�زر

تعميرات خود را 
به ما بسپارید در 

کوتاهترین زمان ممکن
 حداقل هزینه - ضمانت کتبی 

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩

٩٥٣١٧٢٤٣/ پدفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨ 

٩٥٣٥٥٣٢٣/ م

 تعميرات
خانگ�،صنعت�

 سردخانه
یخچال
فریزر
انواع سایدویخچال هاى
بدون برفک فورى درمحل

 نشت یابی و شارژ گاز
٧۵هزار تومان

 (باضمانت نامه بدون قيد وشرط )
آدرس دفتر:خيابان  بهار

 روبه روبيمارستان سينا 
((  تمام نقاط شهر))

 مدیریت: مهندس مرادى
٠٩١٥٣١٤٨٠٦٠-٣٣٨١٥٨١٩

٩٥١٣٥٨٣١/ پ

دفتر       ٣٥٠٢٢٤٥٦ 
٠٩١٥٤٢٢٥٦٥١

�خچال                                               
 

فریزر
تعمير در کمتر از

 ٢ ساعت 
تکنسين مجرب 

حداقل هزینه
 ضمانت ٢۴ ماه -در منزل

بدون تعطيلی

�خچال،فر�زر
تعميرات انواع

 یخچال هاى آمریکایی ، ایرانی
 کره اى و صنعتی 

الکترونيکی بردهاى  تعميرات 
 تعویض نوار،بدون تعطيلی 
در تمام نقاط شهر  با ٣٠ سال سابقه
( با ضمانت بدون قيد و شرط)

 فرامرز ، بلوار فردوسی 
٣٦٠٥٠٠٦٠

وکيل آباد ، معلم

٣٦٠٧٨٠٢٧
قاسم آباد ، الهيه

٣٦٦٣٦١٥٥
کوهسنگی،احمدآباد سناباد

 ٣٨٤١١٢٨٣
کالهدوز، راهنمایی  
٣٧٦٤١٠٦٢

اکيپ سيار
٠٩١٥٦٢٠٠٠٢٠
٠٩١٥٥١٦٣١٨٣
٠٩١٥٩٧٩٨٩١٨

٩٥٢٣٢٤٢٤/ ل

�خچال
شارژ گاز فقط

٧٠٠٠٠ تومان 
تعمير تخصصی 

انواع یخچال فریزر در محل 
با ضمانت کتبی

تعویض نوار دور درب 
در تمام نقاط شهر 

 ٣٦٥٨١٩٠٠
 ٣٨٢٢١٤٢٧

اکيپ سيار٠٩١٥٣١٧٠١٧٩
٩٥٣١٨٥٤٣/ ل

٩٥٣٣٨٣٩٢/ ف

 �فور�     فور
شارژ گاز و تعویض موتور 
یخچال فریزرهاى صنعتی 

و خانگی در محل با گارانتی 
کتبی بازدید رایگان بدون 

تعطيلی در سراسر شهر 
٣٧٢٤٤١٣٩

٠٩٣٦٩٩٢٦٠٧٠

«تخصص� بهار» 
 «�«نگران نباشيد، فور

یخچال، فریزر، آب سردکن
 (خانگی و صنعتی) بازدید رایگان
 ضمانت ٣۶ ماهه، بدون تعطيلی 

٠٩١٥٦٠١٦٨٦٢
٠٩١٥٠٠٦٦٨٦٢

٩٥٣٥٨٢٢٦/ م٣٨٧٨٦٧٧٢

دستگاهها� تصفيه آب معصوم� 
فيلتر یخچال ساید و دستگاه آب 

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

�تصفيه آب آ3واجو
    تعویض فيلتر (رایگان)

ساید فيلتر  کارمزد)   (بی  اقساط 
٠٩١٥٣٠٧٣١٠٥-٣٦٠٧٠٣٠٠

٩٥٣٥٩٤٤٩/ ل

٩٥٣٥٩٩٠٥/ ف

انواعتصفيه آب
بدون چک و کارمزد 

با اقساط دلخواه شما
٠٩١٥٣١٣١٢٥٠-٣٨٦٦٦٠٦٥

تصفيه آب
آب سردکن ، انواع فيلتر با 

گارانتی تعویض (نقد و اقساط)
٠٩١٥١١٥٩١٠١-٣٦٠٥٥٥١١

٩٥٢٣٩٨٩٧/ ف

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت
 قفسه و ادارى

٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

خر�دار عادالنه
 لوازم منزل
نقد و فورى 

 بدون تعطيلی
٣٧٣٤٨١٣٧
٣٨٧٦٦٧٨٧

٩٥٣١٢٢٢١/ پ

خر�د ضا�عات
و لوازم  شفا��

آهن آلومينيوم ، مس  
شيرآالت،شوفاژ،موتور
خانه،خرده ریز انبارى

به قيمت باال
شفایی٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧
خر�دار 3ليه 

 لوازم منزل
بدون  تعطيلی

٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

٩٥٣٠٥٦٩٥/ پ

٩٥٣٥٦٢٧٥/ د

منصفانه
تخت وتش=

 بهترین 
خریدارلوازم
ادارى ومنزل

انواع فرش دستی 
وماشينی

کليه ادوات چوبی 
وغيره

٣٨٥٣٣٧٤٧
 ٠٩١٥٥١٩٤٠٩٣

٩٥٣٢٠٠٤٠/ پ

خر�دار لوازم منزل 
٣٦٠١٧٧٢٧

سيدرضی

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر�د لوازم 
منزل،ضا�عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

خر�د ضا�عات
 و لوازم منزل 

آهن، آلومينيوم، مس، شيرآالت
 شوفاژ، موتورخانه و خرده ریز 

انبارى به باالترین قيمت 
بيرجندى

٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦
٩٥٣٥٥٣٤٦/ م

        خر�دار عادالنه 
لوازم منزل و ادار� عل�  

٣٧٢٨٢٣٢٨            
٩٥٢٨٧٤١٨/ ق٠٩١٥٦٨٣٥١٨٩

خر�دار�م 
صد در صد 
باالتر از همه کليه لوازم 

منزل ادارى و انبارى
 و ضایعات فلزى 

٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٩٥٣١٨٧٦٧/ پ٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

٩٥٣١٤٧٢٧/ ق

 � سمسار
سيار�عقوب�

باالترین خریدارلوازم منزل
ضایعات آهنی وآلومينيومی،شيرآالت 
شوفاژ،خرده ریزانبارى فورى

٠٩٣٠٣١٦٨٧١٩ 
٠٩٣٧٥٩٧٧٠٢٠

لوازم منزل
کلی ، جزئی و ضایعات خریداریم.

  ٠٩١٥٩٩٢٨٤٣٦
٩٥٣٤١١٦١/ خ٠٩٣٠٤٤٤٤٨٢٨

خر�دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٧٥/ پ

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

�نقد فور
خریدار 

کليه لوازم منزل
 ٣٧٢٥٨٤٣٧

٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩
مهدى

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر�دار
لوازم منزل

مبلمان،یخچال،فرش و...
رضا ٣٨٨٤١٤٨٩

٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

قيمت 
باشما

١٠٠% واقعی
کلی و جزئی

 ٣٦٦٦١٤٩٣
٠٩١٥٣١٧٣٩٨٧

٩٥٣٢٥٩٠٨/ ل

٩٥٣٠٣٧٦٦/ د

لوازم منزل
وخرده ر�ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر�دار لوازم منزل
٣٦١٠٩٣٨٦

(سيدرضی)

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

٩٥٣٥٤١٧٤/ پ

  � سمسار
�سرور

خریدارکليه لوازم منزل
ضایعات آهن، برنج، مس، آلومينيوم
شيرآالت دروپنجره، پکيج وشوفاژ
خرده ریزانبارى ،باالترین قيمت فورى

٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠

 خر�دار لوازم منزل 
هرچ� باشد

٣٧٦٧٨٥٣٧ 
 سعيد

٩٥٣٥٨٣٨٦/ ق

٩٥٢٢٨٢٩٥/ ط

خر�دار عادالنه 
 کليه لوازم منزل نقد و فورى علی

 ٣٦٥٧٠٨٣٦  

لوازم و اثاثـــه

خر�د و فروش لوازم

تعمير �خچال

تصفيه آب و هوا

تعمير لوازم گازسوز

�تعمير لوازم ادار


