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 353 -پوریندگی افسون لطیفیامن

 فاکتور فروشگاه

 پورانبار شرکتی افسون لطفی

 2376شماره فاکتور:

 18/08/1400تاریخ فاکتور: 

 18/08/1400تاریخ چاپ: 

 اطالعات فروشنده:

 1476774831کدپستی:      00716627261کد ملی:     0071627261کد اقتصادی: 

 02144407070تلفن ثابت:                  02144407070تلفن:  ح، روبروی درمانگاه بهنام،اآدرس: کرج، بین میدان امام حسین و چهار راه مصب

 اطالعات خریدار:

 شماره تلفن:                         کدملی/ اقتصادی                                                                      2067مشتری: پذیرش 

 قیمت کل قمیت واحد مقدار آدرس واحد عنوان کاال کد کاال ردیف

1 01-8401010YL-A13 1  تعداد درب موتور   

2 01-8401010YL-A13 1  تعداد گلگیر جلو راست   

3 01-8401010YL-A13 1  تعداد سپر جلو کامل   

4 01-8401010YL-A13 1  تعداد دیاق سپر جلو   

5 01-8401010YL-A13 1  تعداد رادیاتور آب و کولر   

6 01-8401010YL-A13 1  تعداد غ جلو چپ و راستچرا   

7 01-8401010YL-A13 2  عدد شکن سپر مه   

8 01-8401010YL-A13 1  تعداد سینی شاستی راست   

9 01-8401010YL-A13 1  تعداد قاب زیر شیشه جلو   

10 01-8401010YL-A13 1  تعداد شورمنبع آب و شیشه   

11 01-8401010YL-A13 1  تعداد جلو پنجره با آرم   

12 01-8401010YL-A13 1  تعداد کمپرسور کولر   

13 01-8401010YL-A13 1  تعداد کنپاکپایه تیغه برف   

14 01-8401010YL-A13 1  تعداد مجموعه هواکش کامل   

15 01-8401010YL-A13 1  تعداد شلنگ کولر کامل   

16 01-8401010YL-A13 1  تعداد پوسته داشبورد کامل   

17 01-8401010YL-A13 1  تعداد دسته راهنما کامل   

18 01-8401010YL-A13 1  تعداد بخاری کامل   

19 01-8401010YL-A13 1  تعداد لوال درب موتور چپ و راست   

20 01-8401010YL-A13 1  تعداد جلو چپ و راست یرلگش   

21 01-8401010YL-A13 1  تعداد سینی فن کامل   

22 01-8401010YL-A13 1  تعداد مجموعه فن کولر   

23 01-8401010YL-A13 1  تعداد مجموعه فن آب   

24 01-8401010YL-A13 1  تعداد نوار سقفی راست   

25 01-8401010YL-A13 1  تعداد ئیندسته موتور باال و پا   

26 01-8401010YL-A13 1  تعداد قبو   



 باشد.ها برحسب ریال میکلیه قیمت*

 *شودشده به هیچ عنوان تعویض یا پس گرفته نمیقطعات فروخته *

 

 

 امضا حسابداری فروش                             مهر و امضا نمایندگی            ریزی و سفارشات                              مهرییس برنا    

27 01-8401010YL-A13 1  تعداد کمک فنر جلو و راست   

28 01-8401010YL-A13 1  تعداد طبغ راست   

29 01-8401010YL-A13 1  تعداد سیبک راست   

30 01-8401010YL-A13 1  تعداد رام زیر موتور   

31 01-8401010YL-A13 1  تعداد پلوس سمت راست   

32 01-8401010YL-A13 1  تعداد دست راستسگ   

33 01-8401010YL-A13 1  تعداد دینام   

34 01-8401010YL-A13 1  تعداد استارت   

35 01-8401010YL-A13 1  تعداد ایربگ چپ و راست   

36 01-8401010YL-A13 1  تعداد یونیک ایبرگ   

37 01-8401010YL-A13 1  تعداد رینگ چرخ جلو راست   

38 01-8401010YL-A13 1  تعداد درب جلو راست   

39 01-8401010YL-A13 1  تعداد رمانجعبه ف   

40 01-8401010YL-A13 1  تعداد فول دودمنی   

41 01-8401010YL-A13 1  تعداد سنسور اکسیژن   

42 01-8401010YL-A13 1  تعداد گیربکس هپوست   

43 01-8401010YL-A13 1  تعداد کن گیربکسخنک   

44 01-8401010YL-A13 1  تعداد قوطی زیر رادیاتور   

45 01-8401010YL-A13 1  تعداد براکت سپر   

46 01-8401010YL-A13 1  تعداد فولی سر میلنگ   

47 01-8401010YL-A13 1  تعداد تسمه دینام   

 ریال  جمع کل:

 ریال  مالیات بر ارزش افزوده:

 ریال  مبلغ قابل پرداخت:


