
 

 با سالم ؛ 

  نيك انديش به حضورتان اعالم مي گردد . خيريه جهيزيه جمعيت  پك كاملاحتراماً بدينوسيله قيمت 

  اضافه مي گردد % ماليات بر ارزش افزوده ٩  فوق مبالغ به  . 
  لحاظ مي گردد  يقيمتختالف ا  جايگزين شده و ، يخچال ديگريوجودي رت عدم مدر صومحاسبه شده است .  پارس شوا  فريزر  لچايخا ب فوق ليست . 

 محاسبه مي گردد . ستون قرمزكي مبلغ ت  و در صورت خريد به صورت محاسبه مي گردد  ستون آبيمبلغ   قلم ٢٤صورت خريد پكيج كامل  در 
 باربري پايانه  انبار ارسال تا  نيز  براي شهرستان بوده و  رايگان    تهران شهر  در ارسال هزينه   ،  قلم  ٢٤صورت خريد پكيج كامل    در  

   ياشد .ايگان مي ر  داخل تهران

  تك فروشي  با سرويس جهيزيه   نوع كاال  رديف

 ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ پارس شواباال پايين فريزر يخچال  ١

 ١٩,٥٥٠,٠٠٠ ١٨,٨٠٠,٠٠٠  شعله طرح فر  ٥اجاق گاز  ٢

 ٢٩,٩٠٠,٠٠٠ ٢٨,٧٠٠,٠٠٠ يلو گرم  ك ٧وقلو لباسشويي د  ٣

 ٢٩,٥٠٠,٠٠٠ ٢٨,٣٥٠,٠٠٠   ١٠٠٠شانه تراكم  ٧٠٠متري   ١٢ فرش  يك تخته ٤

 ٦,٣٥٠,٠٠٠ ٦,١٠٠,٠٠٠ تخته پتو دو نفره يك  ٥

 ١٠,١٥٠,٠٠٠ ٩,٧٥٠,٠٠٠  ( فر برقي )  آون توستر ٦

 ٥,٤٠٠,٠٠٠ ٥,٢٠٠,٠٠٠   چاي ساز استيل ٧

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٧٠٠,٠٠٠    كاره چند  آبميوه گيري ٨

 ٧,٥٥٠,٠٠٠ ٧,٣٥٠,٠٠٠ كاره استاندارد چندپلوپز  ٩

 ٦,٥٥٠,٠٠٠ ٦,٣٠٠,٠٠٠ استاندارد تك دسته  زود پز  ١٠

 ٥,٦٥٠,٠٠٠ ٥,٤٥٠,٠٠٠ سرويس قابلمه روحي   ١١

 ٥,٦٠٠,٠٠٠ ٥,٤٠٠,٠٠٠  درب پيركس پارچه ٧سرويس تفلون   ١٢

 ٤,٧٠٠,٠٠٠ ٤,٥٠٠,٠٠٠ نفره    ٦خوري آيروپال غذاسرويس  ١٣

 ٦,٣٠٠,٠٠٠ ٦,١٠٠,٠٠٠ نفره با جعبه    ٦سرويس قاشق و چنگال استيل   ١٤

 ٣,٧٠٠,٠٠٠ ٣,٦٥٠,٠٠٠ سرويس كتري و قوري لعابي   ١٥

 ٢,٠٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ سرويس سيني چاي خوري   ١٦

 ٦,٣٠٠,٠٠٠ ٦,١٠٠,٠٠٠  سرويس كارد آشپزخانه   ١٧

 ١,٣٥٠,٠٠٠ ١,٢٥٠,٠٠٠ سرويس كفگير مالقه تفلون   ١٨

 ٤,٢٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ و بخار كف سراميك تا ١٩

 ٩,٩٠٠,٠٠٠ ٩,٧٠٠,٠٠٠ برقي سطلي  جارو  ٢٠

 ٩٥٠,٠٠٠ ٩٠٠,٠٠٠  نفره  ٦كارد و چنگال ميوه خوري  ٢١

 ١,٢٥٠,٠٠٠ ١,٢٠٠,٠٠٠  ساعت ديواري   ٢٢

 ٣,١٥٠,٠٠٠ ٣,١٠٠,٠٠٠ بلورجات  ٢٣

 ١,٩٥٠,٠٠٠ ١,٩٠٠,٠٠٠ چاي جعبه دار   سكالف ٢٤

 ٢٣٩/٠٠٠/٠٠٠  ٢٣٠/ ٠٠٠/٠٠٠  ( ريال )  كل جمع 
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