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آگهى رايگان كاال يا خودرو دست دوم شما در اين صفحه 

تنها با ارسال پيامك مشخصات به شماره ٢٠٠٠٩٩٨ 

ردي�                               كــــاال                                                                                                  شــرح كـــاال                                                                                   تلفن                           قيمت  

١��٩١٥٥١١٣٦١٧٢٥٠اپشن پسرانه گرم جنس عال� داخل خز  برا� ٤ تا ٧ سال  پوشا

٢�توافق�٩٣٨٠٦٩١١٤١شلوار نو وز�با دخترانه  سا�ز ٢٩  رنگ زرد ( خوش رنگ) پوشا

توافق�٩٠٢٢٢٣١٨١٥پارس تندر مدل ٩٥  ١٢٠ هزار �ار بيمه تا مرداد ١٤٠٠  �� �� دست رنگ گلگير جلو سمت راننده شاس� سالم و پلمپ   خودرو٣

١٠٨م٩١٥٥١١٣٦١٧سمند ال ا�¤س مدل ٩٣ سفيد تميز  ٣ تا ل¤ه رنگ فروش� �ا معاوضه خودرو٤

١٣٧م٩١٥٣١٤٤٢٩٤سمند سفيد مدل ٩٦ بيمه �¤سال ب� رنگ و فن� و موتور� عال� خودرو٥

٩٣٨٠٦٩١١٤١١٠٠ روتخت� ز�با و سالم با دو روبالشت�  و بالشت� مناسب جهيز�ه سرو�س خواب٦

٩١٥٣٥٩٨٠٤٢٣٠٠آ�ينه دراور  اتاق �ود� و نوجوان با رنگ ها� ز�با  و بسيار جادار سرو�س خواب٧

توافق�٩١٥٢٠٨٠٠٣٠ ال س� د� ٣٢ سر� ٦  سامسونگ   . فوق العاده تميز و �م �ار و سالم .  پورت HDMI  و فلش داره . با �ارتن و �نترل  صوت� و تصو�ر�٨

٩١٥٥١١٣٦١٧٤٥٠راد�و فلش مارشال آ�بند نو� نو صوت� و تصو�ر�٩

 توافق�٩١٥٩٢١٨٠٦٨درب ورود� آپارتمان دو لت٬چوب٬ ت� لت هم فروخته ميشود٬رنگ قهوه ا� پوليستر�٬وم چوب روس�٬قفل خارج� ضا�عات١٠

توافق�٩١٥٦٩٥٩٦٧٨ميز �امپيوتر ام د� اف نو�امپيوتر١١

توافق�٩١٥٦٩٥٩٦٧٨ميز �امپيوتر ام د� اف نو�امپيوتر١٢

توافق�٩١٥٩١٤٠٩٦٠خر�دوفروش همه جور�تاب(درس�،�م� درس�، غيردرس�،نو،دست دوم،حت� باز�افت�)باقيمت مناسب درب منزل شما �تاب١٣

١/٥٠٠م٩١٥٥١١٣٦١٧ بوفه دو طبقه منبت �ار� شده تميز در حد نو �مد و بوفه١٤

توافق�٩١٥٤٤٩٢٤٠٣گوش� HUAVWI Y٦٠٠U٢٠سفيد رنگ سالم رم ١٦.انتقال مال¤يت گوش�١٥

٩١٥٤٤٩٢٤٠٣٢٥٠مخلوط �ن ( شيرموز و آبميوه ها )در حد نو لوازم برق�١٦

٩١٥٤٤٩٢٤٠٣٨٠قهوه جوش  ت� نفره مش¤� رنگ  لوازم برق�١٧

 توافق�٩٣٥٥٧٠٣٥٧٥ميز�امپيوترآهن� چند طبقه لوازم فروشگاه�١٨

٩١٥٥١١٣٦١٧٨٥٠و�تر�ن پشت شيشه مغازه ٢/١٥ × ١/٦٥  آلمنيوم و شيشهلوازم فروشگاه�١٩

٩١٥٥١١٣٦١٧١٠٠صندل� ٣ پا�ه فلز� مدل پيچ� مياد باال  تميز و سالم لوازم فروشگاه�٢٠

٢١�توافق��٩٣٦٣٧٣٦٧٥٧الس¤ه ،روروئ� ،�ر�ر لوازم �ود

٩١٥١٥٨٦٤٥١٤٠٠والن ٩ تي¤ه بادست¤ها� �نارپرده پارچه خارج� برنگ طال�� نو�م استفاده شده، اتو�شيده شده آماده نصب لوازم منزل٢٢

 ٣م٩٣٠٧٣٢٤٢٧٩مبل هفت نفره با دو ميز درحدنو مبلمان٢٣

 ٣م٩١٥٦٠١٩١٢٥مبل راحت� هشت نفره بادو ميز درحد نو مبلمان٢٤

 ٣م٩٣٠٧٣٢٤٢٧٩مبل راحت� هشت نفره بادوميز �امال سالم مبلمان٢٥

توافق�٩١٥٩٢١٨٠٦٨مبل تخت خوابشو ت� نفره٬ ابعاد �� تخت ٢٠٠*٨٠ ٬بسيار تميز مبلمان٢٦

�٩١٥٥١١٣٦١٧١٥٠وله پشت�  جنس درجه ��متفرقه٢٧

توافق�٩١٥٥٧٧٢٠٠٤  دوچرخه ها� بچه گانه استو� مشابه آ�بندورزش�٢٨

�٩١٥٥١١٣٦١٧٢٨٠فش اس¤يت سا�ز ٣٤ تا ٣٨ ژله ا�  تميزورزش�٢٩

توافق�٩١٥٣١٤٤٢٩٤ تردميل  �م �ار سالم بدون نقص  ورزش�٣٠

توافق�٩٣٥٥٧٠٣٥٧٥فر�زرپارس هفت �شو درحال �ار �خچال فر�زر٣١

١/٥٠٠م٩١٥٦١٥١١٥٤ �خچال ساده پارس موتور لبه دار ژاپني تميز و سالم �خچال فر�زر٣٢


