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جفت///t/۰,۷/۷/۰ریل چین سرد /۹t&۹ باپشت بند۷ ۷/,۰t//۰///
۹۹t&۹/ جفت///۲۹۷۹/۰براکت ۰۰۷۹۸۰///
۲۹t&۹/ جفت///۰۷۸۰,لقمه ۷۰۷t۹۰///
عدد///۷۹۸۷t۰پیچ و مهره ۷۹ کامل۰ ۷۰/۹/۰///
tعدد///۰۷/۰,پیچ و مهره /۷ کامل ,۰/۰///
عدد///۰,۰,پیچ ومهره ۸ کامل, ۲۸۰۰///
عدد///۰///۱۷۹۰در� لو��� استاندارد با لوازم � /۸ سانتیمتر۱ //۰۲//۰///
عدد///t۰///۰,۷۷موتورگیربکس آسانسور الکو ۱۰۲ کیلووا�۸ ۷,t۰///۰///
عدد///۰///۷۰۰فلکه هرزگرد t شیار /۰ سانتیمتر پرهام/ ۰۰///۰///

عدد///t/۰/۷۲۰گاورنر پارس آسا/۷ ۲۰/t/۰///
پک///۷۲۰۰t/۰پک کامل حفاظ آسانسور۷۷ ۲۰۰t/۰///
عدد///۹۹t۰اشک� گاورنر۷۹ t/۰///
متر///۷/۸۷۲t۰سیم بکسل سایز /۷ چین۷۲ ۷۰۰t۸/۰///
متر//t۰۲۰۰tسیم بکسل سایز,۷۰ ۷۰۸,۲۰///
۷t۷/ سربکسل ��عدد///۸۲۲/۰ق ۹۰,۰/۰///
کیلو//۱۲/۷۷۰tوزنه بتون� باروکش فلزی,۷ ۸۰۲/t۰///
عدد///۷/۰,کرپ� ,۷۱ ,/۰///
عدد///۹۰۹/۰کرپ� /۷۸۷ ۰۸/۰///
عدد///۰۹t۰�ستیک ت�ت/۷ ۷//۰///
عدد///۰۰t۰پیچ موتور/۹ ۷۸/۰///
عدد///۷۲۲/۰حفاظ گاورنر۹۷ ۲۲/۰///
عدد///۷۸t۰t//۰کابین آسانسور ام دی اف استیل با کف سنگ و تمام� لوازم۹۹ ۸t۰t//۰///
عدد///۷۷۷,۰t//۰تابلوفرمان fffv داتیس با درایو زیما ۷۷ کیلووا� باکارکدک۹۲ ۷۷,۰t//۰///
عدد///۷۲t۰t//۰در� داخل کابین نیمه اتماتیک صدرا عرض /۸ سانتیمتر۹۰ ۲t۰t//۰///
۹t �در �۷۸کمان مکانیکt/۰///عدد ۸t/۰///
عدد///۰//۱۱شست� طبقا� روکار,۹ t۰t۲/۰///
عدد///t/۰/۷۲۰شست� کابین یک متری روکار۹۱ ۲۰/t/۰///
متر///۲t۷/t۰تراول کابل ۹۰ رشته تمام مس۹۸ ,۰۸۹t۰///
عدد///۰//,۹بافر پل� ارتان/۹ ۷۰۲۸/۰///
بسته///۰//,۷لیمیت پروانه ای پرشیا/۲ ,//۰///
عدد///۰///۷۷۰تابلو سه فاز استاندارد۲۷ ۷۰///۰///
عدد///t۰,۹روغندان۲۹ ۷۲/۰///
عدد///۷۷t/۰میکروسو�یچ اورلود۲۲ ۷t/۰///
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عدد///۷۷۲t۰ع��م استاندارد۲۰ ۷۲t۰///
۲tعدد///۰۲/۰بست تراول کابل ۷۹/۰///
بسته///۰//,۷سنسور آهنربا�� ,۲ ,//۰///
ک�ف///۰//۷۷۰۰سیم ۰ ۲۱ ۷۰۰//۰///
۲۸ ۰۱t ف///۸۲۸/۰سیم�ک ۲۰/۰/۰///
متر//۰۹۷۲۰tسیم , زوج/۲ t,۱۰///
۰/DEL �عدد///۷۷/۰/چراغ تونل ///۰///
کلید///۲۷۸/۰کلیدقارچ�۰۷ t۰/۰///
عدد///۷۱t۰پریز ته چاه۰۹ ۱t۰///
ک�ف///۰/,۷لوله خرطوم�۰۲ ,/۰///
عدد///t۹/۰نوارچسب۰۰ ۷۰t۰///
۰t۲ داکتt۸۰t۰///متر ۹۰,۷/۰///
متر///۹۷۷t۰داکت /,۰ ۹۲/۰///
عدد///۲/۲/۰تلفن۰۱ ۹۰۱//۰///
عدد///۱۷۹/۰فنردر� با پولک�۰۸ ۸۰/۰///
عدد///۱۸t/۰قفل تاپ لیفت/۰ t۰/t/۰///
t/عدد///۰//,۱دیکتاتور تاپ لیفت ۰۰۸۲/۰///
t۷بسته///۹۷۲/۰بست کمربندی ۹,/۰///
t۹فلزی �لوله خرطومttt۰///متر ۹۱t۰///
t۲متر///۹۷۸/۰داکت /۷ فلزی ۲,/۰///
t۰عدد///۲۱/۰کلید تبدیل ۹۷/۰///
tt۷*۹ کابلt/۰۹۰t//متر ۹۰۷۹t۰///
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///۸۰۷۰/۰/,جـمـع فـاکـتـور ۷۰t//

/ 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�۰۱۹/۷۹۸۸۲۱ و شماره کار� ۷۲۰۱  ۲۲۲/  ۲۲۱۱  ۷/۰,
شبا:   ۲۱  ۷۹۸۸  /۰۱۹  ////  //۷/  /۷۹/  ,/۷۳ 

                   بانک ملت� بنام جعفر رجب� زمهریر

۰۰۰,۹۴۰,۸۸۸ مبلغ قابل پرداخت : ششصد و نود و هشت میلیون و یکصد و چهل و نه هزار  ریال
Mohsensoft.com

خدا: دلها به یاد خدا آرام میگیرد. رعد۹۱

امضاء فروشنده امضاء خریدار


