
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٢٤

� 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

تعميرات، نصب ، فروش
ویژه آیفونهاى تصویرى کوماکس 

https://telegram.me/aiphon
توسلی       ٠٩١٥٣١٩٣٨١٣

٩٥١٦١٥٠٦/ خ

    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

شر3ت آرادتصو�ر
تعميرات تخصصی
آیفونهاى تصویرى 

در محل با ضمانت کتبی
باقيمتی مناسب

 ٠٩١٥١٥٨٩٩٣٢
٠٩٣٦٩٠٨٣٤٦٩

٩٥٣٤٤٢٠٤/ پ

٩٥١٩٦٣٥١/ پ

LCDسونی - ال جی
سامسونگ

اکس ویژن(پنل)
واحد سيارنمایندگی مجاز

(تعميرزیرقيمت)
٠٩١٥٤٠٩٢٠٨٠

٣٨٩٢٨٧٠٠ 

 50
%off
فقط ویژه 
نوروز

 تعمير تخصصی 
 LCD
 LED
پنل آب خورده 
٣٥٠٢٥٢٠٠
٠٩٣٦٥٠٢٨٢٠٠

٩٥٣٦٣٧٠٩/ پ

٩٥١٩٦٣٣٦/ پ

سامسونگ
مر3زمجهز

تعميرتخصصی
باضمانت و بازدید رایگان

٣٦٠٩٩٩٦٣

 �فقط تعمير تلو�ز�ون ها
قد�م� در محل

 فورى     بازدید رایگان       فورى
٠٩١٥٩٠٤٥٣٧٩-٣٦٦٧٤٣٨٢ 

٩٥٣٤٩٤٨٣/ ق

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

    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
بدون تعطيلی
ارزانترازهمه جا
ضمانتنامه معتبر

٣٠سال سابقه درخشان
درکارشناسی

مهندسی عرفان

 سراسر شهر
٠٩١٥٥٠٢٨٢٠٠
٣٥٠٢٨٢٠٠وکيل آباد
٣٦٠٦١٢٠٠       معلم
٣٢٢٨٥٢٠٠      سعدى

�3ولرگاز
تعميرات، نصب، لوله کشی 
خریدوفروش کولرکارکرده

 ٣٨٧٦٧٨٦٩
 ٠٩١٥٤٤٤٧٥٢٧

ملکيان ٠٩٣٦٣٥٢٥١٢٧
٩٥٣٥٢٩١٩/ پ

�3ولرگاز
فروش، نصب، خدمات اجراى  لوله کشی

٠٩١٥١٨٢٥٣٨٢   با ضمانت کتبی
٩٥٢٢٧٣٥٢/ م٠٩١٥٨١٩١١٣٦

�3ولرگاز
پKيج

خرید و فروش نوو کارکرده 
تعميرات، شارژ جابجایی

 ٣٨٣٣١٦٦٩
٠٩٢١٥٢٠٢٤٩٤

٩٥٢٦٢٧٠٣/ ف

�3ولر گاز
خرید و فروش نو و کارکرده 

تعميرات شارژ و جابجایی
 ٣٨٨٤٦٦٦٩
 ٣٦٢٣٦٦٦٩
٣٢٢٨٦٦٦٩

٠٩١٥١٠٧٢٤٩٤
٩٥٣٦٢١٥٣/ ف

نصب وجابجایی ،تعميرات
 شارژ گاز با قيد ضمانت 

تخصصی- فروش 

٩٥٣٦٣٧٠١/ پ

٠٩١٢٠٩١٥١٠٩ نورى
٠٩٣٨٣٢٧١٠٠٩

 �3ولرگاز

 �3ولرآب� فور
تعميرات،سرو�س فصل�

 

٠٩٣٣٧٨٠٦١١٤
٩٥٣٦٤١٩٣/ ل

�3ولر گاز
نصب،تعميرات،شارژگاز

٩٥٣٦٤١٥٠/ ل٠٩٠٣٧٥٤٩٥٤٦

٩٥٣٢٢٥٣٤/ ف

مر3ز خدمات و پشتيبان� 

 �3ولر گاز
خرید و فروش نو و کارکرده 

تعميرات، شارژ و جابجایی 
 ٣٨٨٤٤٥٢٢
٣٢٢٩٤٥٢٢
٣٦٠٢٤٥٢٢

٠٩١٥٣٢٠٢٠٠١

٩٥٣٢٧٦١٢/ ق

 �3ولر گاز
فروش اقساطی، جابجایی و تعمير،

 با ضمانت - حسينی
٠٩١٥٢٠٠٢٠٥٢-٣٥٢٣٣٧٣١

 �3ولر گاز
تعميرات تخصصی،هواساز

خرید و فروش کارکرده 
٠٩١٥٣١٣٨٤٤٨-٣٦٠٣٤٤٥٤

٩٥٣٦٢٩٥٥/ م

دانفوس
نماینده مجاز تعمير،نصب و

 سرویس انواع لباسشویی ظرفشویی 
سایداسپيلت صنعتی وخانگی 
تعميردرمحل باضمانت نامه کتبی

 قطعات ١٠٠%اصلی 
بدون تعطيلی حتی ایام عيد

ال جی ، سامسونگ، پاکشوما 
دوو،بوش ، آاگ،زیمنت،بکو

کنوود، ارج،آزمایش،پارس و...

احمدآباد وکيل آباد ٣٨٤١٣٨١٣
پيروزى صارمی    ٣٨٨٤٦٠٨١
فکورى                 ٣٨٨٤٦٠٨٢
فرامرز-امامت    ٣٨٢١٨٩٤٤
دانشجو            ٣٨٢١٨٩٦٧

 سيار در سطح شهر
تلگرام ٠٩٠٣٥٦٠٩٧٠٠
٠٩١٥٨٠٤١٨٤٤

مدیریت سيستانی 

   
              
               

                      

٩٥١٩٩٤٤٢/ پ

٩٥٣٥٠١٦٠/ ق

تعميرات لباسشو��
            ٣٨٦٨٤٩٧٦                                     خرید،فروش

٣٥٢٢٩٢٤٦-٣٦١٤٥٧٧٤
٠٩١٥٠٠٣٣٣٦٣

٩٥٣٥٠٦٢٨/ ق

لباسشو�� ظرفشو��
کليه خدمات در محل

 ٣٠سال تجربه پدرام
٠٩١٥٦١٢٨٦٣١

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

٩٥٣٣٠٧٦٨/ پ

تعميرات تخصص� لباسشو��
فورى در محل
قيمت مناسب

٠٩٣٣٠٣٣٢٩١١

٩٥٣٢٧٥١٩/ ف

گاو صندوق 
توليد و تعميرات  
صندوق پول- درب خزانه 

٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١
 ٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٣٢٧٠٥٠٥٥

صندل� گردون 
تعميرات در محل
١٢ماه گارانتی 
٠٩٣٦٤٨٨٥٤٨١
٠٩١٥١١٤٥٨٠٧

٣٢٧٠٥٠٥٥
٩٥٣٢٧٥١٥/ ف

گاوصندوق-توليد و تعميرات
صندوق خانگی و طال فروشی 

نصب رمز مکانيکی و دیجيتال و ٣۶ 
ماه گارانتی   ٠٩١٥٤٥٢١٤٠٠

٩٥٣٦٤٥٨٩/ م

٩٥٢٦٦٢٥٦/ پ

�تعميرات بخار
آبگرمکن و پکيج

با لوازم- بدون تعطيلی
٠٩٣٥٥١٦٣٠٢٥-٣٧٦٧٥٧٣٩

تعميرات تخصص� 
�انواع اجاق گازها

روميزى فردار ،شيشه
وقطعات ،آبگرمکن هاى

   دیوارى و زمينی در محل
 ٣٨٤٣٣٦٧٨-٣٨٧٩٧٣٤٠
 ٣٦٠٧٩٦٨٥-٣٥٠٢٨٦٥٧

٠٩١٥٨٢٩٣٤٧١
٩٥٢٩٦٦٨٨/ ل

تعميرتخصص�
انواع اجاق گاز فردار ، شومينه 

بخارى ، آبگرمکن ، یخچال در محل
٠٩١٥٨١٩٥٥٢٨-٣٦٠٥٣٤٥٤

٩٥٣٤٥١٤٥/ ل

٩٥٣٦٠٩٢٠/ م

�بخار
بالوازم-بدون تعطيلی

٠٩١٥٢٠١٠٤١٥-٣٨٤٧٧٧٧١

٩٥١٨٧٤٥٠/ ف

تعميرات تخصص� اجاق گاز          
    فردار، روميز�-درمحل

بورس شيشه و قطعات اصلی
٠٩١٥١١٥٣٩٢٠-٣٨٧٩١٩٣٢

تعميرات انواع
اجاق گاز فردار 

روميزى ، بخارى در محل
٩٥٢٦٤٥٢٠/ ل٠٩٣٨٢٤٨٣٤٦٩

نصب و تعميرات 
بخارى،شومينه،اجاق گاز 

آبگرمکن،هيتر،خدمات بهراد
٠٩١٥٤٨٢٠٠٩٦-٣٨٦٧١٨٠٩

٩٥٣٠٠٢٠٦/ پ

 «تخصص� بهار»

 «نگران نباشيد»
 یخچال، فریزر، آب سردکن

 (خانگی و صنعتی)
عيب یابی، تعمير موتور، شارژگاز، 
تعویض نوار درب، بازدید رایگان
 ضمانت ٣۶ ماهه، بدون تعطيلی

نيم قرن تجربه

٣٨٧٨٦٧٧٢
٠٩١٥٦٠١٦٨٦٢
٠٩١٥٠٠٦٦٨٦٢

٩٥٣٦١٨٠٣/ م 

�خچال 
فر�زر

تعميرات خود را 
به ما بسپارید در 

کوتاهترین زمان ممکن
 حداقل هزینه - ضمانت کتبی 

٠٩١٥٥٥٠٤٧٢٠
٠٩٣٥٥٩٠٥٤٣٩

٩٥٣١٧٢٤٣/ پدفتر ٣٥٢٤٠٠٧٨ 

٩٥٣٥١٠٣٨/ م

با تخفيA و�ژه 
�خچال-فر�زر

لباسشویی
تعمير در محل فورى 

مدیریت      ٠٩١٥٣١٤٥٤٥٨ 
اکيپ سيار ٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨
دفتر                         ٣٦٠٧٠٧٦٥

٩٥٢٣٧٦٤١/ پ

ارزانتراز 
همه جا

٣٦٢٠٠٣٥٠
٠٩١٥٩٠٠٥٦٥١

تعميریخچال ،فریزر
تعویض موتور٢۵٠تومان

شارژگاز٧٠تومان
باضمانت درمنزل

بدون تعطيلی

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

�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

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

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

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 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

٩٥٢٧٦٧٥٤/ پ

تعميرات 
�خچال - فر�زر

درمحل
تعمير انواع یخچالهاى 

خانگی وصنعتی -شارژگاز
وتعميرموتوردرمحل 

بازدید رایگان
٣٦٥٧٨٥٥٧
٣٧٦٣٢٠١٦

٠٩١٥٣٠٤٤١٣٤

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

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 

٩٥١٤١٢٢٣/ پ

فروش دستگاه تصفيه آب
تعميرات تنظيمات تامين قطعات

آب سرد، جوش
٣٦٠١٣٢٣٣-٠٩١٥٩٧٥٥٤٦٤

تصفيه آب
آب سردکن، انواع فيلتر

 (نقد-اقساط) با گارانتی تعویض
٣٦٠٥٥٣٥٤-٠٩١٥١١٥٣٧٥٤

٩٥٢٣٩٨٨٢/ ف

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

سرد و جوش 
٠٩١٥٤٠٠٧٢٤٤-٣٦٠٤٠٨٣٩

٩٥٢٧٢٢٩١/ ق

٩٥٣٥٩٩٠٥/ ف

انواعتصفيه آب
بدون چک و کارمزد 

با اقساط دلخواه شما
٠٩١٥٣١٣١٢٥٠-٣٨٦٦٦٠٦٥

خر�دار لوازم منزل عادالنه 
 ٠٩١٥٣٠٨٤٧٨٤

٣٧٢٣٠٩٣٧
٩٥٣١٩٨٢٠/ ق

٩٥٣٥٨٩٦٠/ پ

 سمسار�سيار
خریدارکليه لوازم منزل

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

٠٩١٥٨٨٣٣٢٣٨
٠٩٣٩٥١٠٣٢٦١

لوازم و اثاثـــه

خر�د و فروش لوازم

تعمير تلو�ز�ون

تعمير �خچال

تعمير 3ولر

تعمير لباسشو�� و 
ظرفشو��

تصفيه آب و هوا تعمير لوازم گازسوز

�تعمير لوازم ادار


