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3اميونت ج=
�فروش نوروز

تحویل فورى بدون ضامن
شروع اقساط از خرداد ٩۶ 
تحویل مشهد یا تهران به 

دلخواه شما
نمایندگی تقی زاده

٠٩١٥٦٥٥٧٦٠٦
٠٥١٣٣٩٣٠٠٥٧

شهرک صنعتی طرق .بعد از پایانه 
بار نمایندگی ۵١٢ مشهد 

تقی زاده
 

٩٥٣٦١١٧٧/ ق

ماشين جارو 
خدمات شهرى قيمت توافقی

٠٩٣٠٤٨٠٤٧٨٢
٩٥٣٤٩٣٢٥/ پ

وانت پيKان فروش� 
مدل ٩٠ دوگانه کارخانه رنگ خيلی 
م   ٩,٧۵٠ قيمت  ماه   ۶ بيمه  کم 

٩٥٣٦٣٧٦٨/ م٠٩١٥٨٠٢١٦٣٠

پيKان وانت مدل ٩٣
هزار   ۴٧ کارکرد  کامل  یکسال  بيمه 
کار  مجيک  دزدگير  و  اتاق  رنگ  بدون 

فی ١۴م ٠٩١٥١٢٤٦٠٠٩
٩٥٣٦٢٤٧٦/ ف

(بدون  �خچالدار  وانت  پيKان 
دوگانه  رنگ  بدون  سفيد  موتور) 
کارخانه ٧ ماه بيمه  مدل آخر ٨٧ فی 

١٠,٢٠٠ م ٠٩٣٣٨٠١٦٧٢٨
٩٥٣٦٣٦٥٦/ ف

پيKان وانت
خریداریم    ٠٩١٥٥١٧٨٠٧٢

٩٥٣٣٧٩٨٦/ ل

� مزدا3٢ابين موتور٢٠٠٠نقره ا
٨٩دوگانه دستی تخفيف بيمه کامل 

درب،گلگليررنگ رویت تميز٢٢/٣٠٠م
٠٩١٥٣٠٦٣٧٢٤ 

٩٥٣٦٢٤٨٨/ ق

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٣٥٨١٧٧/ ل

برتر�ن 
خر�دار

 فرسوده و مدل پایين
 ٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٩٥٣١٤٧٠٦/ 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،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

فرسوده  
 خرید نقدى 

خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان 

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩ 
٩٥٣١٧٨٦٤/ م

خر�د خودروها� فرسوده 
سب= - سنگين

حمل رایگان
٠٩١٥٧٥٩٣٨٠٤

٩٥٣٥٧٥٥٠/ ف

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

اتومبيل خارج� و ا�ران�
نقدا  قيمت  باالترین  به  را  شما 
خریداریم.با مجوز رسمی از اتحادیه
٠٩١٥٦٢٢٧٨٠٠-٣٦٠٦٩٧٣٣

٩٥٣٥١٦٧٠/ ل

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

فرسوده
 اوراق� 

با قيمت باال
٠٩١٥٥١٥٢٢١٩

توپی ٣٣٤٤٧٧٣٩
٩٥٣٥٦٦٣٢/ ف

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣٥٦٥٣٤/ م

اسقاط�،فرسوده 
تصادف� خر�دار�م

فروش قطعات استوک
ميدان امام حسين ، بطرف ميدان 

خيام ، بين چراغچی ٣۵ و ٣٧

٠٩١٥٢٥٠٧٠٤٠
٣٧٥٢١٥٥٤

٩٥٣٠٤٠٧٧/ ل

٩٥١٨٦٢٥٩/ خ

فرسوده
سوارى

وانت
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

نقد� �= ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ م

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥
٩٥١١٤٢٠٨/ ف

�خر�دار نقد
خودرو فرسوده در محل شما 

٩٥٣٦٠١٩٨/ پ
٠٩١٥٢٠٠٣٥٠٠

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٣٠٢٧٨٢/ م

شر3ت صنا�ع 
شهاب گازسوز
نمایندگی بافنده ایماندوست

اولين مرکزاستاندارد
 نصب کيت 

دوگانه سوزCNG مشهد
نصب فورى باقطعات درجه یک

 گارانتی،بيمه 
وارائه سندرسمی نصب

سيدى نبش خلج١۵
٠٩٣٩٤٦٦١٢١٦

٩٥٢٩٦٦٦٩/ د٣٣٨٥١٢٨١

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

خدمات خودرو

بيمه خودرو

٩٥٣٢٣٤٩٨/ ب

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥٢٦٧٤٢٤/ پ٩٥٣٣٢٩٨٣/ ف

٩٥٣٦٠٨٨٠/ ب


