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 گستردُ خریذ ضثىِ
 ضوا هٌسل لَازم ٍ فرش خریذار تْتریي هحلِ سوساری

 الىتریىی لَازم خریذ
 هٌاسة ًرخ تا ضوا هحل در تصَیری ٍ صَتی لَازم خریذار

 تواس ّای تلفي
 ۰۲۱۳۳۳۸۰۷۵۹ ۰۲۱۸۸۴۸۴۶۷۲ ۰۹۱۲۱۵۴۹۳۵۹ ۺ تواس ّای تلفي
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 هٌاطك سوساری تْراى

 ّستین هوىي زهاى سریعتریي در خریذار تْتریي وِ این وردُ ثاتت سال ۱۵ ساتمِ تا
 تْراى هٌاطك ّوِ تِ هحلِ سوساری خذهات

 هی ارائِ آًْا ترای ًیس خذهات ّوِ ٍ دّذ هی لرار خَد حوایت هَرد را تْراى جٌَب ٍ ضرق ، غرب ، ضوال هٌاطك تواهی هحلِ سوساری
 .تیاٍرین همالِ ایي در تیطتر راٌّوایی ترای ًیس را ّا هحلِ اساهی وِ ضذین آى تر راستا ایي در ضَد،
  زعفراًیِ ، ،الذسیِ ،حسیي آتاد،هثارن آتاد ،درٍس ،سَّاًه سیتی ،هیٌی ،لَیساى ،ازگل ،جواراى ،للْه ،ًیاٍراى تجریص ۺتْراى ضوال

 آتاد ،سعادت ،پًَه ،فرحساد ،دروِ ،ظفر ،اٍیي ،ٍلٌجه ،الْیِ ،جردى دزاضیة ، داٍدیِ ، ،واهراًیِ فرهاًیِ ،هحوَدیِ،
  ،ضوس آتاد ،واالد ،ٍحیذیِ ،گرگاى ،پیرٍزی حصار ،سرخِ زیتَى ٍیالیی ،ضْرن اهیذ ،ضْرن ًارهه ، ،تْراًپارس ًَ تْراى ۺتْراى ضرق

 ،هٌصَرآتاد ،حطوتیِ ،هجیذیِ آتاد ،ًظام َّایی ،ًیرٍی حىیویِ ،
،فرد ،آزادی ،حصارن ،تْراًسر اوثاتاى ،ضْرن ،چیتگر ،گیطا طرضت ، ضْراى ، زیثا ضْر ، آتاد ،جٌت ، آریاضْر ، ستارخاى ۺتْراى غرب
 ٍردآٍرد ٍ وي ، الوپیه دّىذُ ، ٍس

، خساًِ ، ،خراساى ،اتاته ،آرری ،اهیرتْادر ،یاخچی آتاد ،ًازی آتاد ًَ آتاد ،خاًی افسریِ ، هسعَدیِ ضْرن ، هطیریِ ۺتْراى ضْر جٌَب
سیسد ،وَی ،ضْرری تْراى ،تازار ،ضَش اهیریِ ، ،هٌیریِ ،یافت آتاد ،جَادیِ غار ،درٍازُ سیرٍس ، ضاپَر،هَلَی ، تخارایی ،خساًِ فالح

 ، ایراى هثل ٍ هَتایل تازار آتاد یافت ، ضْر ّاویاى ، فرٍش چیٌی تازار ، رسالت ضْرن ، ،دٍلت آتاد آتاى ُ
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 خذهات سوساری تْراى

لَ اًَاع ، رادیَگرام ، ضوعذاى ٍ آیٌِ خریذ ، وریستال اًَاع ، آًتیه ریس خردُ خریذ ، هاضیٌی فرش خریذ ، دستثافت فرش فرٍش ٍ خریذ
ا ، دی سی ال تلَیسیَى لثاسطَیی، ، سایذ تای سایذ یخچال فرٍش ٍ خریذ ، گازی ٍ ترلی لَوس لَازم فرٍش ٍ خریذ ، لذیوی ظرٍف ٍ ستر

ضی از تَاًیذ هی ضوا هحلِ سوساری در هعرٍف لَل تِ ..... ٍ هثل اًَاع ، آضپسخاًِ لَازم ، خارجی ٍ ایراًی ّای گاز اجاق اًَاع ، دی ای ل
اجٌا تواهی زیرا ًثاضیذ ًگراى اصال دٍم دست اجٌاس درتارُ ٍ تخریذ ها از را لیوتی اجٌاس ّای تْتریي .وٌیذ پیذا را آدهیساد جَى تا هرغ ر

افر ٍ رسذ هی فرٍش تِ تسیار چَتی اجٌاس ّا سوساری در.ضًَذ هی دادُ تحَیل سالن واهال ٍ دٌّذ هی لرار تررسی هَرد وارضٌاساى را س
 صثحاًِ یا خَری ًاّار ّای صٌذلی ٍ هیس حتی ٍ ّا وٌسَل یا ٍ ّا تختخَاب هثال وٌٌذ، خریذاری را واالّا ًَع ایي وِ دارًذ توایل زیادی اد

 .ضَد هی فرٍش ٍ خریذ سوساری یه در هَارد ایي ّوِ خَری
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 تواس تا ها 
 تلفي ّای تواس

۰۲۱۳۳۳۸۰۷۵۹ ۰۲۱۸۸۴۸۴۶۷۲ ۰۹۱۲۱۵۴۹۳۵۹ۺ تلفي ّای تواس   

 


