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    0 ]   
 توضیحات قیمت عمده نقدی مارک مدل نام کاال ردیف
   معمولی ساده کاله بدون فک با طلق نشکن 0

   ورسک ساده طلق نشکنشال بادار بیکاله فک 4

   ورسک ساده با طلق نشکن داردار شالکاله فک 3

   HKR ساده باطلق نشکن شالبی دارکاله  فک 0

   HKR ساده باطلق نشکن دارکاله فک 5

با آستر قابل تعویض و  TSP 3.411.111 اسپرت بدون فک جدید با طلق نشکن کاله نشکن 6
 شستشو

 با آستر قابل تعویض و 3.311.111 سابرینا اسپرت بدون فک جدید با طلق نشکن کاله نشکن 7
 شستشو

با آستر قابل تعویض و  3.651.111 سابرینا اسپرت با طلق نشکنکاله نشکن فک دار  بی شال جدید  8
 شستشو

با آستر قابل تعویض و  3.991.111 سابرینا اسپرت کاله نشکن فک دار شال دار با طلق نشکن 9
 شستشو

  651.111   طلق کاله بدون فک  نشکن 01

  651.111   طلق کاله فک دار نشکن 00
 

  3.691.111 پارس ساده ضمانت توری و آبکاری سال0با  045اگزوز  04

  3.791.111 پارس ساده ضمانت توری و آبکاری سال0با  411اگزوز  03

 ضمانت توری و آبکاری سال0شیرازی با  045 اگزوز 00

 شیرازی

  3.891.111 پارس

  3.991.111 پارس شیرازی ضمانت توری و آبکاری سال0شیرازی با   411اگزوز  05

  3.391.111 اورجینال ساده ماه ضمانت توری و آبکاری3با  045اگزوز  06

  3.091.111 اورجینال ساده ماه ضمانت توری و آبکاری3با  411اگزوز  07

 ماه ضمانت توری و آبکاری3شیرازی با  045 اگزوز 08

 شیرازی

  3.691.111 اورجینال

 اورجینال شیرازی ماه ضمانت توری و آبکاری3شیرازی با   411اگزوز  09
 

3.791.111  

  991.111 پارس  0گلگیر جلو و عقب درجه  41
  871.111 مکسیدر  گلگیر جلو وعقب 40
 تکنیکال  قاب زنجیر 44

OH 

  

  3.851.111 پارس  71استاتیک با قاب بغل نشکن ورق  باک رنگ 43
  0.051.111 امین  در باک بغل 81استاتیک با قاب بغل نشکن ورق باک رنگ  40
  0.551.111 امین  در باک وسط 81باک رنگ استاتیک با قاب بغل نشکن ورق  45

   پارس  در باک وسط       71ی با قاب بغل نشکن ورق لیتر 04باک بزرگ  46

 وسطدر باک         71ورق لیتری با قاب بغل نشکن  05ک بزرگبا 47
 جدید

   پارس 

48 
 

  6.891.111   چرخ عقب کامل

  6.491.111   چرخ جلو کامل 49


