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)ریال(

جفت///۰///۱/۰۰ریل چین سرد /۹t&۹ باپشت بند۱ ۰/۰///۰///
۲۹t&۹/ جفت///۰۲۰۰۰براکت ۲۰۰۰۰۰///
۰۹t&۹/ جفت///۰۶۱۱۰لقمه ۰/۶۰///
عدد///۱۲۸/۰پیچ و مهره ۱۲ کامل۶ ۱۰۱t۲۰///
tعدد//۰۶۰۰۰پیچ و مهره /۱ کامل ۶۲۸۰۸//
عدد//۰۶۶۰۰پیچ ومهره ۸ کامل۰ ۰//۰۸//
عدد///۰۰۰۰t/۰در� لو��� استاندارد با لوازم � /۸ سانتیمتر۰ ۶۰۰tt/۰///
عدد///۰///۱۰/۰کابین ام دی اف استیل کف سنگ با تمام لوازم �تا۰نفره۸ ۰/۰///۰///
/۰v۳ �کیلووا t۰t عدد///۰///۱۸۸۰موتورگیربکس یاران ۸۸۰///۰///

عدد///۱۰۰۶t/۰گاورنر آسان شایان/۱ ۰۰۶t/۰///
عدد///۲۲/۰اشک� گاورنر۱۱ ۶/۰///
عدد///۱۲۰۰t/۰فلکه هرزگرد ۶ شیار /۶ سانتیمتر۱۲ ۲۰۰t/۰///
متر///۱/۸۰۸۰سیم بکسل سایز /۱ چین۱۰ ۸۰۶۲۶۰///
متر///t۶۰/۰سیم بکسل سایز۱۶۰ ۱۰۰۲/۰///
۱t۱/ سربکسل ��عدد///۸۲۲/۰ق ۱۰۰۰/۰///
کیلو/۰t/۰۰۰tوزنه بتون� با روکش فلزی۱۰ t۰۸۱۲۰t//
عدد///۰۱/۰کرپ� ۱۰۰ ۰/۰///
عدد///۲۶۱۰۰کرپ� /۱۸۱ ۰۸۶۰///
عدد///۶۲t۰�ستی� ت�ت/۱ ۱//۰///
عدد///۶۶t۰پیچ موتور/۲ ۱۸/۰///
عدد///۱۰۰/۰حفاظ گاورنر۲۱ ۰۰/۰///
عدد///۱۰t/۰حفاظ فلکه ته چاه۲۲ ۰t/۰///
عدد///۱۰t/۰حفاظ فلکه هرزگرد۲۰ ۰t/۰///
عدد///۱۰۸/۰حفاظ اصل� موتورگیربکس۲۶ ۰۸/۰///
۲tباکارکدک �۰۰ کیلوواt داتیس با درایو زیما vvv۳ ۱تابلوفرمانt۲۰///۰///عدد t۲۰///۰///
عدد///۰//۱۲۲۰۰در� نیمه اتماتی� کابین یاران /۸ راست و چپ۲۰ ۲۲۰۰//۰///
عدد///۱۸t/۰کمان مکانیک� در� یاران۲۰ ۸t/۰///
عدد///۰//۰۰شست� طبقا� روکار۲۸ ۶۰۲//۰///
عدد///۱۰۰t//۰شست� کابین ی� متری روکار/۲ ۰۰t//۰///
متر///۰t۱۰/۰تراول کابل ۲۶ رشته تمام مس/۰ t۰۰//۰///
عدد///۰//۲۰بافر پل� ارتان۰۱ ۱۰۲//۰///
بسته///۱t۸/۰لیمیت پروانه ای۰۲ t۸/۰///
عدد///t/۰/۱۱۰تابلو سه فاز استاندارد۰۰ ۱۰/t/۰///
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عدد///۲۰۲۰روغندان۰۶ ۱۲۶۰///
۰tیچ اورلود�عدد///۰//۱۱میکروسو ۱//۰///
عدد///۱۱۰t۰ع��م استاندارد۰۰ ۱۰t۰///
عدد///۶۲t۰بست تراول کابل۰۰ ۱//۰///
بسته///۱t۰/۰سنسور آهنربا�� با آهنربا۰۸ t۰/۰///
ک�ف///t۱۰۰t/۰./سیم ۶ استاندارد سنگین/۰ ۰۰t۰///
ک�ف///۰//۸۶سیم ۰۰t استاندارد سنگین/۶ ۰۰۲//۰///
متر//۶t۱/۰tسیم ۰ زوج۶۱ ۶۰۲۰t//
۶۲DEL �۱۱/چراغ تونلt۰///عدد ۱۰/۰t۰///
کلید///۰//۱۱کلیدقارچ�۶۰ ۱//۰///
عدد///۰//۱۱پریز ته چاه۶۶ ۱//۰///
۶tعدد///۱۲۰/۰آژیر ۲۰/۰///
ک�ف///۱t/۰لوله خرطوم�۶۰ t/۰///
عدد///۰۲/۰نوارچسب۶۰ ۱۰۶۰///
متر///۰۰۲۰۰داکت ۶۸۰ /۰۰۰///
متر///۶۸۰۰داکت //۶ ۰۶۸۰///
t/عدد///۱۸۸/۰تلفن ۸۸/۰///
t۱�با پولک �عدد///۰//۰فنردر ۰۰/۰///
t۲عدد///۰//۰۸قفل تاپ لیفت t۰۰//۰///
t۰عدد///۰//۰۰دیکتاتور سپاهان ۶۰۲//۰///
t۶بسته///۰//۲۱بست کمربندی ۰۸/۰///
ttفلزی �لوله خرطومt۶۸/۰///متر ۲۰۶//۰///
t۰شاخه///۱۲۸/۰داکت /۱ فلزی ۲۸/۰///
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//۶۱۸۰/۸۱۰۰جـمـع فـاکـتـور ۱۰t۰۰.t

/ مالیا� )۰/( 

/ عوارض 

توضیحا�:
_در صور� اضافه شدن یوپ� اس و ۰ عدد باطری  به تابلوفرمان جمعًا مبلغ  ۲

میلیون و /۰t هزار تومان به کل فاکتور افزوده م� شود
 

_ در صور� استفاده از در� تمام اتماتی� طبقه و کابین مدل یاران مبلغ /میلیون
و //۶ هزار تومان به جمع کل فاکتور افزوده م� شود

 
_ در صورتیکه قطعات� غیر از لیست فوق برای خرید مدن�رتان م� باشد  با

همکاران ما تماس بگیرید
 

_ مد� اعتبار فاکتور: تا پایان وقت اداری امروز
 

  نحوه تسویه  حسا�:     
شماره حسا�۶۰۲/۱۲۸۸۰۰ و شماره کار� ۱۰۶۰  ۰۰۰/  ۰۰۰۰  ۰۱/۶

شبا:   ۰۰  ۱۲۸۸  /۶۰۲  ////  //۱/  /۱۲/  ۷۳/۰ 
                   بان� ملت� بنام جعفر رجب� زمهریر

۰۰۶,۱۶۰,۸۱۱ مبلغ قابل پرداخت : چهارصد و هجده میلیون و نهصد و هشتاد و ی� هزار و ششصد ریال
Mohsensoft.com

رسول خدا )�(: ا� عل�: با رباخوار رفاقت نکن۰ زیرا او با خداوند به مبارزه برخواسته۰ چون خداوند متعال م� فرماید: �اگر دست از رباخوار� برنداشتید پس به خدا و رسولش اع�ن
جنگ دهید«

امضاء فروشنده امضاء خریدار


