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 عرض تجھیز سیارات غسیل بالبخار مع قیمة السیارة الفان الصغیر 2015

 الخیار االول 

لایر 24000جھاز بخار ایطالي للغسیل والتلمیع الخارجي مسدس و احد     

لایر   3800فولت مع بطاریة  220فولت الى  12جھاز محول من   

لایر 1500تركیب مدخنة مع العزل   

لایر 60800لایر =  31500لایر + سیارة فان صناعة صیني  30029االجمالي: سعر األجھزة     

  الخیار الثاني

لایر 24000جھاز بخار ایطالي للغسیل والتلمیع الخارجي مسدس و احد   

لایر 2500مكنسة قویة     

لایر 1500خزان ماء مع فلترو توصیالت جھاز البخار   

لایر 1500تركیب مدخنة مع العزل   

لایر 5500واط  0050مولد كھرباء ھوندا   

لایر  66500لایر =  315000لایر + سیارة فان صناعة صیني  35000االجمالي: سعر االجھزة   

 الخیار الثالث 

لایر 24000جھاز بخار ایطالي للغسیل والتلمیع الخارجي مسدس واحد   

لایر 2500مكنسة قویة     

لایر 1500خزان ماء مع فلتر وتوصیالت لجھاز البخار   

لایر 5500واطر    5000باء ھوندا مولد كھر  

لایر 2200كمبریسور ھواء مع عدة تنظیف الجلود وفتحات التكیف ومسدس رش العطور والشامبو  ولي   

لایر االجمالي 1200عدة فرك الفرش القماش إلزالة االوساخ مع فرشة   
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لایر 1500تركیب مدخنة مع العزل   

لایر  69900لایر =  31500فان صناعة صین لایر + سیارة  38400االجمالي: سعر االجھزة    

مسدس لغسیل سیراتبن في نفس الوقت  2لایر في حالة الرغبة في جھاز بخار ب  5000یضاف مبلغ   

لرش  لایر في حالة الرغبة في یكون الجھاز مسدس للغسیل والتلمیع الخارجي وتوصیلة 8000او مبلغ 
بسعر  جفیف. كما یوجد فانات صیني أكبر حجم وأفخمالشامبو والبخار مع شفط االوساخ السائلة والت

لایر جمیع السیارات تشترى مباشرة من الوكیل باسم العمیل مع اللوحة والتامین. 45000  

 

 

لایر 31500فان صیني مقاس الدیھاتسو والسوزوكي بسعر   
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.لایر 45000فاخر صیني بسعر ریض فان ع    

  الموفق.دیم جمیع العروض المغریة لجمیع عمالئنا الكرام وهللاوبزیارتكم لمعرضنا یشرفنا خدمتكم وتق

 مع خالص تحیات فریق المبیعات.

 مدیر عام المبیعات

 د. عدنان عباس 

AdnanAbassAdnanAbassAdnanAbassAdnanAbass    

 

  


