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 . دهدیم شیامن ار اه تمیق نیگنایم و تسا هدیدرگ هیهت یلحم عبانم و ربتعم یاه تیاس زا تاعالطا نیا
 .دییامرف تقد بلاطم یناسر زور هب خیرات هب ددرگیم هیصوت و هدوب یعیبط یرما تمیق شهاک و شیازفا

  ادرف نوزفا ملع رهپس یترجاهم هسسوم
 ناریا رد یآ یس یج یراصحنا هدنیامن

 
 :ام اب سامت

۰۲۱-۲۸۴۲۴۴۱۳ 
۰۲۱-۲۸۴۲۴۶۷۵ 

وروی هب هنیزه   
  اه ناروتسر

  تمیق نازرا ناروتسر رد هنازور یاذغ € 10.95
  اذغ و اذغ شیپ دالاس سروک هس اب طسوتم جنر ناروتسر رد رفن ود یارب اذغ € 45.09
 )دلانود کم وبمک هب هیبش ییاذغ ای(  دلاند کم رد لیم کم زگرب € 6.44
 ) یرتیل مین(  لخاد دیلوت وجبآ € 3.87
 ) یرتیل یرطب 0.33 (  یتادراو وجبآ € 4.83
 )طسوتم ناویل(  ونیچوپاک € 2.73
 )یرتیل یرطب 0.33( یسپپ / الوک € 1.44
 (liter bottle 0.33) یندیماشآ/یندعم بآ € 1.18

   

  هنازور دیرخو رازاب

 )رتیل کی( یلومعم ریش € 1.61
 )یمرگ500(  لماک نان صرق ددع کی € 1.86
 (1kg) )دیفس) جنرب € 2.42
 ) ددع 12) (یلومعم( غرم مخت € 2.23
 (1kg) یلحم رینپ € 8.17
 (1kg)  غرم هلیف € 8.53
  (1kg) زمرق تشوگ € 9.76
 (1kg) بیس € 2.68
 (1kg) زوم € 1.12
 (1kg) لاقترپ € 2.59
 (1kg) یگنرف هجوگ € 2.71
 (1kg) ینیمز بیس € 1.88
 (1kg) زایپ € 1.69
 )ددع 1( وهاک € 1.64
 )یرتیل یرطب 1.5( یندعم بآ € 1.42
 ) یلومعم – زمرق( بارش هشیش کی € 9.66
 )یرطیل یرطب 0.5( یلحم وجبآ € 2.01
 )یرتیل یرطب 0.33(  یتادراو وجبآ € 2.40
 (Marlboro) یددع 20 راگیس تکاپ کی  € 9.66

   

  لقن و لمح

  سوبوتا ای ورتم هفرطکی طیلب € 2.09
  ورتم و سوبوتا هناهام تراک € 61.20
 )زور هفرعت( رتم یسکات هفرعت عورش € 2.58
  رتمولیک ره یسکات هفرعت € 1.29
  تعاس کی ات یسکات فقوت هنیزه € 21.90
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  یلومعم نیزنب رتیل کی € 0.72 
  KW Trendline 90 1.4  نگاو سکلو وردوخ € 16,676.66
  Sedan 1.6l 97kW Comfort الورک اتویوت وردوخ € 15,656.86

   

 ضوبق

 یرتم 85 نامتراپآ یارب )هلابز هنیزه ,بآ ,شیامرس ,شیامرگ ،قرب( یلک تروص هب € 103.37
 )یقیوشت حرط ای فیفخت نودب( روشک رد هملاکم هقیقد کی € 0.23
 )ADSL ,دولناد تیدودحم نودب ,رتالاب ای   Mbps 60 ( تنرتنیا کارتشا € 49.92

   

 حیرفتو شزرو

 نالاسگرزب تیوضع هام کی یارب سنتیف هاگشاب € 32.38
 هتفه رخآ رد تعاس کی یارب سینت نلاس ورزر € 13.40
 یلدنص کی یارب یناهج نامزمه شخپ امنیس € 9.02

   

  ناکدوک یاه هنیزه
 کدوک کی یارب هنایهام ,یصوصخ ,لماک زور )کدوکدهم( یناتسبد شیپ € 627.08
  لاس کی هنیزه ناکدوک یارب یللملا نیب هسردم € 9,133.34

   

 شفکو هسبلا

 )نآ هب هیبش یزیچ ای   Levis ( یل راولش کی € 41.34
 (... ,Zara, H&M) یا هریحنز یاههاگشورف رد یناتسبات سابل کی € 29.19
 )یلومعم جنر( نآ هب هیبش ای کیان گنیننار شفک تفج کی € 65.26
  هنادرم یسلجم مرچ شفک تفج کی € 81.53

   

  اهب هراجا هنیزه

  رهش زکرم رد هباوخ کی نامتراپآ € 855.64
 رهش زکرم زا رترودرد هباوخ کی نامتراپآ € 703.18
 رهش زکرم رد هباوخ هس نامتراپآ € 1,373.43
 رهش زکرم زا رترودرد هباوخ هس نامتراپآ € 1,143.95

 

  

 نامتاپآ دیرخ هنیزه

  عبرم رتم ره اضا هب رهش زکرم رد نامتراپآ دیرخ هنیزه € 3,772.18
 عبرم رتم ره اضا هب رهش زکرم  زا رترودرد نامتراپآ دیرخ هنیزه € 2,610.49

 

  

  داصتقا و قوقح

 )تایلام تخادرپ زا دعب(  هام رد یتفایرد صلاخ قوقح نیگنایم € 2,079.07
 تباث خرن اب لاس 20 تدم هب ، هنالاس ، )٪( دصرد هب ماو هرهب خرن 3.55


