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جفت///t/۰,۷/۰/ریل چین سرد /۹t&۹ باپشت بند۷ /t۰,t/۰///
۹۹t&۹/ جفت///۹,۷۹/۰براکت ۲۰,۷۹۰///
۲۹t&۹/ لقمهt,۷,۰///جفت ۷۰//,۰///
عدد///۷۷۹۷t۰پیچ و مهره ۷۹ کامل۴ ۷۰,,/۰///
tپیچ و مهره /۷ کاملt,۷/۰///عدد t,/۰///
عدد///t,۱۰پیچ ومهره , کامل, ۲/۹۰///
عدد///۰///۷۹۰,در� لو��� استاندارد با لوازم � /, سانتیمتر۱ ۱۱۰۴//۰///
عدد///۷۷t۹۰///۰موتورگیربکس آسانسور الکو ۷., کیلووا�, ۷t۹۰///۰///
عدد///۰//۷۲۰۱فلکه هرزگرد ۴ شیار /۴ سانتیمتر پرهام/ ۲۰۱//۰///

عدد///t/۰/۷۲۰گاورنر پارس آسا/۷ ۲۰/t/۰///
پک///۷۲۰۴t/۰پک حفاظ کامل۷۷ ۲۰۴t/۰///
عدد///۹۹t۰اشک� گاورنر۷۹ t/۰///
متر///۷۲t۰,/سیم بکسل سایز /۷ چین۷۲ ۷۹۰/,/۰///
متر//۴,۲۴۰tسیم بکسل سایز,۷۴ ۷۰,t,۰///
۷t۷/ سربکسل ��عدد///۲۲/۰,ق ۹۰,۴/۰///
کیلو//۱۲/۷۷۰tوزنه بتون� باروکش فلزی,۷ ,۰۲/t۰///
عدد///۷/۰,کرپ� ,۷۱ ,/۰///
عدد///۹۴۹/۰کرپ� /۷,۷ ۴,/۰///
عدد///۴۹t۰�ستیک ت�ت/۷ ۷//۰///
عدد///۴۴t۰پیچ موتور/۹ ۷,/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 اتماتیک صدرا عرض /, سانتیمتر۹۲ ۲t۰t//۰///
عدد///t/۰,۷کمان مکانیک� در� ۹۴ ,t/۰///
۹tروکار �طبقا �عدد///۰//۱,شست ۴۰۱۴/۰///
عدد///۷۲۰۱t/۰شست� کابین یک متری روکار,۹ ۲۰۱t/۰///
متر///t۰/۲/۷تراول کابل ۹۴ رشته تمام مس۹۱ t۰,t/۰///
عدد///۰//,۹بافر پل� ارتان,۹ ۷۰۲,/۰///
بسته///۰//,۷لیمیت پروانه ای/۹ ,//۰///
عدد///۰///۷۷۰تابلو سه فاز استاندارد/۲ ۷۰///۰///
عدد///t۰,۹روغندان۲۷ ۷۲/۰///
عدد///۷۷t/۰میکروسو�یچ اورلود۲۹ ۷t/۰///
عدد///۷۷۲t۰ع��م استاندارد۲۲ ۷۲t۰///
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عدد///۴۲/۰بست تراول کابل۲۴ ۷۹/۰///
۲t�بسته///۰//,۷سنسور آهنربای ,//۰///
ک�ف///۰//۷۷۰۴سیم ۴ ,۲ ۷۰۴//۰///
۲۱ ۰۱t ف///۰/,۱۲سیم�ک ۹۰,,/۰///
متر//۲۴۷۲۰tسیم , زوج,۲ ۴t/۰///
۲/DEL �عدد///۷۷/۰,چراغ تونل ,,/۰///
کلید///۰/,۲۷کلیدقارچ�/۴ t۴/۰///
عدد///۷۱t۰پریز ته چاه۴۷ ۱t۰///
ک�ف///۰/,۷لوله خرطوم�۴۹ ,/۰///
عدد///t۹/۰نوارچسب۴۲ ۷۴t۰///
متر///t۹۴t۰داکت ۴۴۲ ۹۰۲۴/۰///
۴t/ ۹۷۷داکتt۰///متر ۹۲/۰///
عدد///۲/۲/۰تلفن,۴ ۹۰۱//۰///
عدد///۷۹/۰,فنردر� با پولک�۴۱ ۱۹/۰///
عدد///t/۰,,قفل تاپ لیفت,۴ t۰۷//۰///
عدد///۰//,,دیکتاتور تاپ لیفت/۴ ۴۰۷۴/۰///
t/بسته///۹۷۲/۰بست کمربندی ۹,/۰///
t۷فلزی �لوله خرطومttt۰///متر ۹۱t۰///
t۹متر///۰/,۹۷داکت /۷ فلزی ۲,/۰///
t۲عدد///۷۱/۰کلید تبدیل ۱/۰///
t۴۹*۷ ۴کابلt۴۹۰t//متر ۷۰/۷۹۰t//

/ ت�فیف 

//۱۰۴۹۴۰t/,جـمـع فـاکـتـور ۷۰۴/۲

/ مالیا� )۰/( 

/ عوارض 

توضیحا�:
 

_ 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�۲۱,,۴۱۹/۷۹ و شماره کار� ۷۲۴۱  ۲۲۲/  ۲۲۱۱  ۷/۴,
شبا:   ۲۱  ,,۷۹  /۴۱۹  ////  //۷/  /۷۹/  ,/۷۳ 

                   بانک ملت� بنام جعفر رجب� زمهریر

۰۰۵,۴۲۴,۷۰۰ مبلغ قابل پرداخت : ششصد و  هفت میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و پانصد ریال
Mohsensoft.com

خدا: این زندگان� چند روزه دنیا افسوس و بازیچه ای بیش نیست۰ عنکبو�۴,

امضاء فروشنده امضاء خریدار


