مخازن مبيعات كهرباء مزراع

نشتري المكيفات الهوائية في مخازن المبيعات مزراع

ح���م���ل���ة ال���ع���رس���ان
ب��راد  +تلفزيون  +ف��رن  +غسالة
فقط بـ -

3900

ش.ج

األرخص في البالد
غسالة 8 ,كغم انتاج الصني
غسالة بوش 8 ,كغم
غسالة الكترولوكس 8,كغم
غسالة بيكو 8 ,كغم
غسالة سامسوجن  8 ,كغم
جالية كبيرة بوش
جالية كبيرة الكترولوكس
جالية ساوتر
جالية بيكو
فريزر  6رفوف ساوتر
فريزر  8رفوف ساوتر
فريزر  4رفوف شارب
براد شارب
براد أمكور
براد  4ابواب
فرن مبني انتاج الصني
فرن مبني لكترولوكس
فرن مبني بوش
فرن مبني بيكو
فرن مبني زانوسي

 890ش.ج
 1700ش.ج
 1350ش.ج
 1050ش.ج
 1450ش.ج
 1490ش.ج
1540ش.ج
 1290ش.ج
 880ش.ج
 1300ش.ج
 1600ش.ج
 1050ش.ح
 1400ش.ج
 1190ش.ج
 2950ش.ج
 550ش.ج
 880ش.ج
 890ش.ج
 840ش.ج
 790ش.ج

فرن مدمج  +غاز
فريزر  6رفوف
غاز مبني بالشايش ساوتر
غاز مبني بالشايش candy
غاز مبني بالشايش كريستال
غاز كهربائي كيرامي
غاز كيرامي اندوكيتسيا
Led
Led 43
Led 50
Led 55
Led 65
ميكروجال
شافط غبار تسيكلوني
مجفف شعر
توستر اوبن
مكوى
مروحة  "16على عامود
مروحة 20
(تعليق  +ارض+عامود)

نحن االرخص  ،أرخص من اجلميع

ارخص من جميع

املخازن ومن جميع شبكات التسويق واالنترنيت

 790ش.ج
790ش.ج
 590ش.ج
 390ش.ج
 390ش.ج
 900ش.ج
 1390ش.ج
 390ش.ج
 880ش.ج
 990ش.ج
 1290ش.ج
1790ش.ج
 149ش.ج
 90ش.ج
 70ش.ج
 75ش.ج
 45ش.ج
 60ش.ج
 100ش.ج

مكيف هواء  1قوة حصان ابتداء من  1020ش.ج
مكيف هواء  1.4قوة حصان ابتداء من  1190ش.ج
مكيف هواء  2قوة حصان ابتداء من  1790ش.ج

مكيف هواء  2.5قوة حصان ابتداء من  2790ش.ج
مكيف هواء  3قوة حصان ابتداء من  3490ش.ج

ادف����������ع واس����ت����ل����م

هذه بعض العينات من املخزون الضخم املوجود لدينا كل االسعار سارية املفعول على املخزون املوجود
كل املنتوجات صنف "أ" بالتغليف االصلي وكفالة املستوردين املرخصني
اخلطا وارد البيع نقدا فقط و/او ببطاقات االعتماد باضافة عمولة شركات االئتمان يحق ملدراء املخازن ايقاف هذه احلمالت
في اي وقت وبدون اعالن مسبق الصور للتجسيد فقط -قسم من املنتوجات تباع من املعروضات
كل االسعار هي اسعار مخزن مبيعات منتوجات الكهرباء مزراع في كيبوتس مزارع
نتمى ان نراكم ممن يشترون ويتمتعون مدير مخزن مبيعات منتوجات الكهرباء مزارع

عنواننا :كيبوتس مزارع

ساعات العمل :من االحد حتى اخلميس من الساعة  10:00وحتى الساعة  20:00يوم اجلمعة من الساعة  9:00وحتى الساعة 14:00

مفتوح السبت مساء

