
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٤٢

سا�نا 
نوک مدادى صفر مدارک کامل 

٠٩١٥٥١٩٥٢٠١
٩٥٣٦٥٥٥٥/ ر

ام ج� شاس� بلند ٢٠١٦
 فول کامل آماده سفر-٨٠نقد 

الباقی ١٢ماهه ١۴٠تومان
٩٥٣٦٢٩٧٤/ م ٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧

�فور�      فور

٩٥٣٦٦٠٣٣/ پ

 B50 f1800 - 94 بسترن
سربی ۶٢م و معاوضه

٠٩٣٩٩١٨٠٦٧٤

موتورسيKلت 
ضيافت� 

 فروش ویژه 

نقد                اقساط 
با چک، بدون چک 

(معاوضه نو با کارکرده) 
پنجراه، وحدت ٢٢

داخل بازار روز  موتورسيکلت 
پالک١٧- ضيافتی

ساعت کارى: ٩,۵صبح تا 
٩,۵شب یکسره

٠٩١٥١٠٠٠٦٠٣ 
٠٩١٥٣١٤٩٩٤١

٣٣٦٤٩١٥٤-٣٣٦٨٧٥٩٤
٩٥٣٦٥١٠٧/ ق  ٣٣٦٥٥٩٧٨

فقط با ١٠٠ هزار تومان 
پيش پرداخت مالک دوچرخه 

حرفه اى شوید 
٠٩٣٣٣٧٧٢١٠٠

٩٥٣٥٥٩٣١/ ف

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

٠٩٣٣٣٧٧٢١٠٠
٩٥٣٥٥٩١١/ ف

تعداد دو عدد3اميونت 
ا�سوزو

یخچالدار جهت اجاره ماهيانه 
نيازمندم ٠٩١٥٣٠٦٠٦٢٧

٩٥٣٦٤٠٨٦/ م

 «تشر�فات واحدگشت»
 واگذارى اتوبوس ٣۵۵ 

فی ۴٢م
٩٥٣٦٥٩٠٢/ م ٠٩١٥٦٨٤٨٤٣٩

فروش ٢٥ دستگاه وانت ار�سان
٩۴ و ٩۵ بدون رنگ دوگانه سوز 

٠٩٩٠٣٣٥٢١٧١
٣٦٥٧١١٩٢

٩٥٣٦٥٥٦٩/ ر

٩٥٢٩٢٣٣٢/ ف

خر�د
 خودروها� فرسوده

 باشرایط ویژه 

بدون کوچکترین هزینه
 براى شما

ميدان تلویزیون پمپ بنزین 
اختصاصی کامران فر 

٣٨٤٤٣٧٣٩
کامران فر ٠٩١٥٠٢٦٩٠٠٧

خودرو فرسوده شما
 را با قيمت مناسب خریداریم

٠٩١٥٠٠٩٩٣٠٠
٩٥٣٥٦٧٠٢/ م

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

٩٥٢٨٩١٥١/ م٠٩١٥٠٨٣٩٠٩٤

نقد� �= ساعته
خرید انواع خودرو هاى

 فرسوده، وانت، سوارى ،نيسان 
مشهد  - شهرستان

 ٣٧٢٦٥٦٢٩
٠٩١٥١١٨٦٥٧٧

٩٥٣٣٠١٢٤/ 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

تصادف� 
 خرید و فروش

٩٥١٩٩٠٣٠/ ف٠٩١٥٣١٩٨٢٥١

اسقاط 
خودرو فرسوده 
تسویه نقدى 
حمل رایگان 

مرکز مجاز
 کد (٢٠٢۴) 

 ٠٩١٥٥١٥٨٤٥٧
٠٩٣٠٥١٥٨٤٥٧

٩٥٢٨٩٨٢٢/ ف

 اسقاط
خودرو

تحویل خودرو =
تسویه حساب نقدى
نبش توس ۵٩ پارکينگ اسقاط

٩٥٢٩٧٥٩٢/ ل

٣٦٥١٧٤٧٧
٣٦٥١٧٤٧٩

 �خر�دار نقد
خودرو� فرسوده
سوارى ،سنگين ،مينی بوس 

٩٥٣١٣٤٠٥/ م٠٩٣٠٤٧٠١٦٩٨

�فرسوده،نيسان ،سوار
هرچ�،هرجا،هروقت

 ٠٩٣٣٧٣٩٣٠٩٠
٩٥٣٠٤٠٥٥/ ل

خودروها� فرسوده شما 
 را به باالترین قيمت خریداریم 

بصورت کامال نقد نقد
 ٠٩١٥٥١٦٩٤٤١

٩٥٣٠١٤٢٨/ م

فرسوده  
 خرید نقدى 

خودروهاى فرسوده 
حمل رایگان 

٠٩٣٩٤١٣٠٣٢٩ 
٩٥٣١٧٨٦٤/ م

�فرسوده خر�د نقد
توس ٩١ -٠٩١٥٨١٩٠٨١١ 

٠٩١٥٦٥٠٥٤٠٣
٩٥٣٥٨١٧٧/ ل

٩٥٣٦٥٠٥١/ ف

فرسوده
باالترین قيمت

 (نقدى)
 

٠٩١٥٥٥٨٠٨٣٥

٩٥٣٤٧٦٤٥/ م

فرسوده
سبک 

سنگين 
پالک قدیم 
 ٣٣٨٦٩٠٠٠

٠٩١٥٢٢٠٣٩٠٠

برتر�ن 
خر�دار

 فرسوده و مدل پایين
 ٠٩١٥٤٤٤٩٨١٧
٠٩١٠٥٥٥٦٠٠٤

٩٥٣١٤٧٠٦/ ل

خر�د خودروها� فرسوده 
سب= - سنگين

حمل رایگان
٠٩١٥٧٥٩٣٨٠٤

٩٥٣٥٧٥٥٠/ ف

خودرو فرسوده شما را 
خریداریم. سبک و سنگين حتی داخل 

٠٩١٥٩٢٥٨٢١٩ پارکينگ
٠٩٣٨٥٤١٠٥٣١

٩٥٣٥٦٥٣٤/ م

�خر�دار نقد
خودرو فرسوده در محل شما 

٩٥٣٦٠١٩٨/ پ
٠٩١٥٢٠٠٣٥٠٠

تصادف� 
خرید و فروش 

٠٩١٥٥٠٠٨٤٥٤
٩٥٣١٠٧٢٩/ ف٠٩١٥٥١١٧٦٤٠

 �دنيا
فرسوده

٠٩١٥٢٠٠١٨١٨

خوب می خریم 
زود می بریم

٩٥٢٩٧٥٦٧/ ل

خر�دارخودروفرسوده
(درکمترازیک ساعت) 

بصورت نقدنقد
انواع سوارى، وانت، سنگين 

(حمل رایگان)
 ٣٧١٣٢٧٢٨
٠٩١٥٣١٦٤٢٣٥
نبش عبدالمطلب۵٠

(موسوى)
٩٥٢٩٣٢٢٨/ پ

بيمه آسيا
بيمه شخص ثالث و بدنه

 ۶ قسط بدون سود
٣٧٢٦٣٠٠٩-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩٥٣٠٢٧٨٢/ م

قطعات مزدا نيسان 3اپرا
ایام عيد باز است

٠٩١٥٥٠٥٢٧٠٠ -٣٦٦٥٠٨٨٨
 مشهد مقابل توس ٧٢

٩٥٣٦٢١٠٢/ ق

انواع وانت

فرسوده و تصادف�

موتور و دوچرخه

خودروها� سنگين

بيمه خودرو

لوازم تزئين� و
جانب� خودرو

٩٥٣٦٦٠٤٦/ م

٩٥٣٢٣٤٩٨/ ب

 

 

 

٩٥٢٨٨١٥٧/ ط

٩٥١٣٣٧٧٩/ د

٩٥١٤٧٦٠٩/ پ

٩٥٢٥٢٠٥٥/ د

٩٥١٦٠٧٠٠/ ب

٩٥٣٦٠٨٨٠/ ب

٩٥٣٣٢٩٨٣/ ف

٩٥٣٠٠٢٦٧/ ب


