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جفت///۶۷/۰۶t/۰ریل چین سرد /۹t&۹ باپشت بند۷ ۶۲۰///۰///
۹۹t&۹/ جفت///۹/۷۹/۰براکت ۹۰t,/۰///
۲۹t&۹/ جفت///۰/۷,۰لقمه ۱۹/۰///
عدد///۷t۰//پیچ و مهره ۷۹ کامل۰ ۷۰۲t/۰///
t۰پیچ و مهره /۷ کاملt۷/۰///عدد ۰t/۰///
عدد///۰t۱۰پیچ ومهره , کامل۶ ۲۷t۰///
عدد///۰///۰۷۹۰در� لو��� استاندارد با لوازم � /, سانتیمتر۱ t۷۰۶//۰///
عدد///۷۷t۹۰///۰موتورگیربکس آسانسور الکو ۶.۷ کیلووا�, ۷t۹۰///۰///
عدد///۰//۷۲۰۱فلکه هرزگرد ۰ شیار /۰ سانتیمتر پرهام/ ۲۰۱//۰///

عدد///t/۰/۷۲۰گاورنر پارس آسا/۷ ۲۰/t/۰///
عدد///۹۹t۰اشک� گاورنر۷۷ t/۰///
متر///۶,۷۲t۰سیم بکسل سایز /۷ چین۷۹ /۰۷,/۰///
متر//۲۰۲۰۰tسیم بکسل سایز۷۲۶ ۷۰۷۱۲۰///
عدد///۲۲/۰,ق�� سربکسل /۷۰۷ ۹۰۶۰/۰///
۷tباروکش فلزی �۱۲/۷۷۰وزنه بتونt//کیلو ,۰۲/t۰///
عدد///۶۷/۰کرپ� ۷۶۶ ۶/۰///
عدد///۹۰۹/۰کرپ� /۷۱۷ ۰,/۰///
عدد///۰۹t۰�ستی� ت�ت,۷ ۷//۰///
عدد///۰۰t۰پیچ موتور/۷ ۷,/۰///
پ�///۷۲۰۰t/۰پ� کامل حفاظ/۹ ۲۰۰t/۰///
عدد///t۰t//۰,۷کابین آسانسور ام دی اف استیل با کف سنگ و تمام� لوازم۹۷ ,t۰t//۰///
عدد///۷۱۷۰t//۰تابلوفرمان fffv داتیس با درایو زیما ۱۰t کیلووا� باکارکدک۹۹ ۱۷۰t//۰///
عدد///۷۲t۰t//۰در� داخل کابین نیمه اتماتی� صدرا عرض /, سانتیمتر۹۲ ۲t۰t//۰///
عدد///t/۰,۷کمان مکانیک� در� ۹۰ ,t/۰///
۹tروکار �طبقا �عدد///۰//۰۱شست ۲۰۷۶/۰///
عدد///۷۲۰۱t/۰شست� کابین ی� متری روکار۹۶ ۲۰۱t/۰///
متر///t۰/۹۰۷تراول کابل ۹۰ رشته تمام مس۹۱ ۰۰۶,/۰///
عدد///۰//۹۶بافر پل� ارتان,۹ ۷۰۲,/۰///
بسته///۰//۷۶لیمیت پروانه ای/۹ ۶//۰///
عدد///۰///۷۷۰تابلو سه فاز استاندارد/۲ ۷۰///۰///
عدد///۹۶t۰روغندان۲۷ ۷۲/۰///
عدد///۷۷t/۰میکروسو�یچ اورلود۲۹ ۷t/۰///
عدد///۷۷۲t۰ع��م استاندارد۲۲ ۷۲t۰///
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عدد///۰۲/۰بست تراول کابل۲۰ ۷۹/۰///
۲t��بسته///۰//۷۶سنسور آهنربا ۶//۰///
ک�ف///۰//۷۷۰۰سیم ۰ ۲۶ ۷۰۰//۰///
۲۱ ۰۱t سیمt۲,/۰///ف�ک ۷۰///۰///
متر//۹,۷۲۰tسیم ۶ زوج,۲ ۲۱,۰///
۲/DEL �عدد///۶۷۷/۰چراغ تونل ۶۶/۰///
کلید///۰/,۲۷کلیدقارچ�/۰ t۰/۰///
عدد///۷۱t۰پریز ته چاه۰۷ ۱t۰///
ک�ف///۷۶/۰لوله خرطوم�۰۹ ۶/۰///
عدد///۹/۰,نوارچسب۰۲ ۹۲۹۰///
متر///۰/۰t۰داکت ۰۰۲ ۷۰,//۰///
۰t/ ۹۷۷داکتt۰///متر ۹۲/۰///
عدد///۲/۲/۰تلفن۰۶ ۹۰۱//۰///
عدد///۰۷۹/۰فنردر� با پولک�۰۱ ۰,/۰///
عدد///t/۰,۰قفل تاپ لیفت,۰ ۲۰۰//۰///
عدد///۰//۰۶دیکتاتور تاپ لیفت/۰ ۹۰۱۶/۰///
t/بسته///۹۷۲/۰بست کمربندی ۹۶/۰///
t۷فلزی �لوله خرطومttt۰///متر ۹۱t۰///
t۹متر///۰/,۹۷داکت /۷ فلزی ۲۶/۰///
t۲عدد///۷۱/۰کلید تبدیل ۱/۰///
t۰۷*۹ ۲کابلt۰۹۰t//متر ۷۰۰,۱۰t//

/ ت�فیف 

//t۲t۰t۶t۰tجـمـع فـاکـتـور ۷۰۲۲t

/ مالیا� )۰/( 

/ عوارض 

توضیحا�:
 

_ لیست فوق پیشنهاد مجموعه جام لیفت برای  شما م� باشد . در صورتیکه قطعات�
غیر از لیست فوق۰ مدن�رتان م� باشدبا همکاران ما تماس بگیرید

 
_ مد� اعتبار فاکتور: تا پایان وقت اداری امروز

 
  نحوه تسویه  حسا�:     

شماره حسا�۲۱,,۰۱۹/۷۹ و شماره کار� ۷۲۰۱  ۲۲۲/  ۲۲۱۱  ۶۷/۰
شبا:   ۲۱  ,,۷۹  /۰۱۹  ////  //۷/  /۷۹/  ۷۳/۶ 

                   بان� ملت� بنام جعفر رجب� زمهریر

۰۰۰,۰۶۰,۰۳۳ مبلغ قابل پرداخت : پانصد و س� و پنج میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و پانصد ریال
Mohsensoft.com

رسول خدا )�(: برای مردم روزگاری میرسد که تنها هم� وغم�شان شکم آنها و شرف آنها تجم��� زندگ� و قبله ی آنها زنهایشان م� گردد

امضاء فروشنده امضاء خریدار


