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1401/05/12: تاریخ تاسًگزی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

S62 i 43,300,000، دستِ هتحشک اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4کاسهٌذی، قفل

S62 u  ِ34,800,000، دستِ هتحشک اًتگشال، پطتی صٌذلی طشح داس، پايِ پالستیکی12، جک (کالچی)کاسهٌذی، قفل چٌذ حالت

S62 k ِ33,200,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (کالچی)کاسهٌذی، قفل چٌذ حالت

S62 t 29,800,000، دستِ اًتگشال،  پايِ کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2کاسهٌذی، قفل

S63 i28,700,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال، دس طشفیي، پايِ هطکی

 هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

H72i 49,500,000، دستِ هتحشک اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4کاسضٌاسی، قفل

H72k ِ40,300,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (کالچی)کاسضٌاسی، قفل چٌذ حالت

H72t 38,300,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2کاسضٌاسی، قفل

H73i34,900,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

T72i ِ50,300,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى)کاسضٌاسی، قفل چْاس حالت

T72k ِ42,800,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (کالچی)کاسضٌاسی، قفل چٌذ حالت

T72t 40,800,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2کاسضٌاسی، قفل

T73i37,800,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ
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لیست لیوت هصزف وٌٌذُ
. هزاجعِ فزهاییذlivetabco.comجْت دریافت لیست لیوت تِ سایت 

S60

S68

.تزای تایپ ٍ ًَضتي ٍ دستِ هتحزن ٍ لاتل دٍراى هی تاضٌذ (-1) دارای پطتی هتحزن، لفل پطتی رٍ تِ جلَ H72iصٌذلی هذل     *  
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.ریال وسز هی گزدد 500،000 تا دستِ اًتگزال تَلیذ هی ضَد ٍ  تٌاتز سفارش هطتزی تا دستِ رٍوص تِ صَرت ّن رًگ تا صٌذلی لاتل تَلیذ تَدُ ٍ هثلغ  S60ولیِ ی صٌذلی ّای سزی      *  

. تٌا تِ سفارش تا دٍ رٍوص هتفاٍت وفی ٍ پطتی لاتل تَلیذ هی تاضٌذS60ولیِ ی صٌذلی ّای سزی         * 

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

.تزای تایپ ٍ ًَضتي ٍ دستِ هتحزن ٍ لاتل دٍراى هی تاضٌذ (-1)دارای پطتی هتحزن، لفل پطتی رٍ تِ جلَ  S62iصٌذلی هذل       * 
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. تٌا تِ سفارش تا دٍ رٍوص هتفاٍت وفی ٍ پطتی لاتل تَلیذ هی تاضٌذH70ولیِ ی صٌذلی ّای سزی      *  
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(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

L
2

0

L23 بذًِ فلضی با سًگ سفیذ ٍ هطکی الکتشٍ استاتیک(ًطیوي گشد چشخ داس)پاف ،  37,000,000

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

Q32   23,100,000، پٌج پش فلضی هطکی10، جک (تیلت) حالتِ 2اپشاتَسی، دستِ داس، بذٍى تطک، قفل

Q32 p 27,100,000، پٌج پش فلضی هطکی10، جک (تیلت) حالتِ 2اپشاتَسی، دستِ داس، کف ٍ پطت تطک داس، قفل

 Q32 pi 31,800,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2اپشاتَسی، کف ٍ پطت تطک داس، قفل

Q34  10,100,000چْاس پايِ، بذٍى تطک، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

Q34 p 14,100,000چْاس پايِ، کف ٍ پطت تطک داس، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

Q35  18,100,000آهَصضی، دستِ تاضَ ٍ سبذ جا کتابی، بذٍى تطک، پايِ ٍ فشين هطکی

Q35 p22,100,000آهَصضی، دستِ تاضَ ٍ سبذ جا کتابی، کف ٍ پطت تطک داس، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، بذٍى تطک، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، بذٍى تطک، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، بذٍى تطک، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، کف ٍ پطت تطک داس، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، کف ٍ پطت تطک داس، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، کف ٍ پطت تطک داس، بذٍى دستِ، پايِ ٍ فشين هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

Q44 28,000,000چْاس پايِ، تاضَ، پطت سٍکص هص، بذٍى دستِ، فشين کشٍم

Q44b 32,600,000چْاس پايِ، تاضَ، پطت سٍکص هص، با دستِ، فشين کشٍم

Q44n 23,100,000چْاس پايِ، تاضَ، پطت پالستیک، بذٍى دستِ، فشين کشٍم

Q44bn 27,700,000چْاس پايِ، تاضَ، پطت پالستیک، با دستِ، فشين کشٍم

Q46 29,800,000چْاس پايِ، تاضَ، چشخ داس، پطت سٍکص هص، بذٍى دستِ، فشين کشٍم

  Q46b 34,400,000چْاس پايِ، تاضَ، چشخ داس، پطت سٍکص هص، با دستِ، فشين کشٍم

  Q46n 24,900,000چْاس پايِ، تاضَ، چشخ داس، پطت پالستیک، بذٍى دستِ، فشين کشٍم

  Q46bn 29,500,000چْاس پايِ، تاضَ، چشخ داس، پطت پالستیک، با دستِ، فشين کشٍم

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ
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لیست لیوت هصزف وٌٌذُ
. هزاجعِ فزهاییذlivetabco.comجْت دریافت لیست لیوت تِ سایت 

. عذد لاتل تَلیذ هی تاضذ10تذًِ ی فلشی پاف در سایز رًگ ّا تا حذالل سفارش     *  

.ٍ تا ّواٌّگی لاتل تَلیذ هی تاضٌذ ( عذد200حذالل )تا فزین پالستیىی رًگی تٌا تِ سفارش  Q30ولیِ ی صٌذلی ّای سزی       *  

.  تَلیذ هی گزدًذ (وَرُ ای)ولیِ ی صٌذلی ّای فزین هطىی فلشی تِ ٍسیلِ رًگ هطىی الىتزٍاستاتیه        *  

Q
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0

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش
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Q38 

Q38p

. ریال اس لیوت صٌذلی وسز هی گزدد600/000 در صَرت حذف سثذ جاوتاتی، هثلغ Q35در صٌذلی ّای سزی       *  

. ولیِ ی هذل ّای آهَسضی اهىاى ًصة دستِ داًص آهَسی چپ ٍ راست را دارا هی تاضٌذ      *  
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(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

A, B, D 52    39,800,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2کاسهٌذی، قفل

A, B, D 52m 37,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی12، جک (تیلت) حالتِ 2کاسهٌذی، قفل

A, B, D 53   36,500,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم

A, B, D 53m32,200,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

A91 53,400,000، دستِ اًتگشال، پطت قَس داس، پايِ ٍ فشين کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

A, B, D 81 52,300,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

A, B, D 81t 45,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2هذيشيتی، قفل

A, B, D 81m 50,600,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

A, B, D 81tm 43,800,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی12، جک (تیلت) حالتِ 2هذيشيتی، قفل

A, B, D 82 51,900,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هعاًٍتی، قفل

A, B, D 82t 45,100,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم12، جک (تیلت) حالتِ 2هعاًٍتی، قفل

A, B, D 82m 50,200,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هعاًٍتی، قفل

A, B, D 82tm 43,400,000، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی12، جک (تیلت) حالتِ 2هعاًٍتی، قفل

A, B, D 8341,900,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين کشٍم

A, B, D 83m40,200,000کٌفشاًسی، دستِ اًتگشال، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين کشٍم

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی

اًتظاس، دٍ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، سِ ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

اًتظاس، چْاس ًفشُ، دٍ دستِ اًتگشال دس طشفیي، پايِ ٍ فشين هطکی

هیضاى کاّص قیوت صٌذلی اًتظاس بِ اصای جايگضيٌی هیض ضیطِ ای با صٌذلی
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.تا اختالف لیوت ٍ تٌا تِ سفارش لاتل تَلیذ تَدُ وِ هی تایست در سهاى ثثت سفارش هحاسثِ ضًَذ (هص)  تا رٍوص تَری A80  ٍ  A91ولیِ ی صٌذلی ّای سزی       *   

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ

. ریال تِ لیوت هصزف وٌٌذُ افشٍدُ هی ضَد3،000،000هثلغ  ( I)در صَرت اضافِ ضذى پطت سزی       *  

.  تَلیذ هی گزدًذ (وَرُ ای)ولیِ ی صٌذلی ّای فزین هطىی فلشی تِ ٍسیلِ رًگ هطىی یا ًمزُ ای الىتزٍاستاتیه       *  

لیست لیوت هصزف وٌٌذُ
. هزاجعِ فزهاییذlivetabco.comجْت دریافت لیست لیوت تِ سایت 

. تِ صَرت ّوزًگ تا صٌذلی تٌا تِ سفارش لاتل تَلیذ هی تاضٌذ D50 و B50 و A50رٍوص دستِ ولیِ ی صٌذلی ّای سزی       *  

.  تا دستِ اًتگزال هتحزن ٍجَد داردD52 و B52 و A52اهىاى تَلیذ صٌذلی ّای هذل       *   

.  تَلیذ هی گزدًذ (وَرُ ای)ولیِ ی صٌذلی ّای فزین هطىی فلشی تِ ٍسیلِ رًگ هطىی یا ًمزُ ای الىتزٍاستاتیه       *   

.تا اختالف لیوت ٍ تٌا تِ سفارش لاتل تَلیذ تَدُ وِ هی تایست در سهاى ثثت سفارش هحاسثِ ضًَذ (هص)  تا رٍوص تَری A50ولیِ ی صٌذلی ّای سزی       *  

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش

طثك استعالم اس ٍاحذ فزٍش
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A, B, D 58m
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A, B, D 88

A, B, D 88m
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(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

P91 56,500,000، دستِ هتحشک، پايِ پالستیک10هذيشيتی، قفل چٌذ حالتِ کالچی، جک              

P92 56,000,000 ، دستِ هتحشک، پايِ پالستیک10هعاًٍتی، قفل چٌذ حالتِ کالچی، جک              

                7,500,000 ساًت8جک / ها بِ التفاٍت هکاًیضم کالچی بِ سیٌکشٍى / هشبَط بِ هکاًیضم  / Sعالهت اختصاسی 

                2,800,000ها بِ التفاٍت پايِ پالستیک بِ آلَهیٌیَم/ هشبَط بِ پٌچ پش  / Pعالهت اختصاسی 

              18,000,000ها بِ التفاٍت دستِ هتحشک بِ دستِ ثابت آلَهیٌیَم/ هشبَط بِ دستِ  / Dعالهت اختصاسی 

P9352,700,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم              

P93b ِ54,700,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، سٍکص اًتگشال سٍی دست              

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

F71 88,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ آلَهیٌیَم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

F72 82,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ آلَهیٌیَم10، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هعاًٍتی، قفل

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

T91 71,300,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

T91i 138,300,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی با ٍيبشُ ٍ گشهکي، قفل

T92 ِ61,300,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم10، جک(کالچی)هعاًٍتی، قفل چٌذ حالت

T9348,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم

T93b ِ50,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، سٍکص اًتگشال سٍی دست

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

G91 72,500,000 ، دستِ اًتگشال،  پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

G91i 139,500,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی با ٍيبشُ ٍ گشهکي، قفل

G92 ِ62,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم10، جک(کالچی)هعاًٍتی، قفل چٌذ حالت

G93  48,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم

G93b  ِ50,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، سٍکص اًتگشال سٍی دست

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

M91 72,900,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

M91i 139,900,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی با ٍيبشُ ٍ گشهکي، قفل

M92 ِ62,900,000پايِ کشٍم ، دستِ اًتگشال،10، جک (کالچی)هعاًٍتی، قفل چٌذ حالت

M93  48,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم

M93b  ِ50,500,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، سٍکص اًتگشال سٍی دست

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

M81 68,700,000 ، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

M82 67,000,000 ، پايِ کشٍم8، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هعاًٍتی، قفل

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

S91 82,500,000 ، دستِ اًتگشال، پايِ آلَهیٌیَم، فشين چَب طبیعی چٌذ الي8ِ، جک  (سیٌکشٍى) حالتِ 4هذيشيتی، قفل

S92 81,500,000، دستِ اًتگشال، پايِ آلَهیٌیَم، فشين چَب طبیعی چٌذ الي8ِ، جک (سیٌکشٍى) حالتِ 4هعاًٍتی، قفل

S93ِ48,700,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، فشين چَب طبیعی چٌذ الي

S93bِ50,700,000کٌفشاًسی، دستِ ٍ پايِ کشٍم، سٍکص اًتگشال سٍی دستِ، فشين چَب طبیعی چٌذ الي

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ
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.تا فزین چَتی خَدرًگ تَلیذ گزدیذُ ٍ تٌا تِ سفارش تِ رًگ فٌذلی ٍ هاّاگًَی لاتل تَلیذ هی تاضٌذ  S90ولیِ ی صٌذلی ّای سزی   *    
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سایز اهىاًات

لیست لیوت هصزف وٌٌذُ
. هزاجعِ فزهاییذlivetabco.comجْت دریافت لیست لیوت تِ سایت 
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(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

17,200,000، پايِ کشٍم12سستَساًی، بذٍى تطک، جک 

19,200,000، پايِ کشٍم21سستَساًی، بذٍى تطک، جک 

19,200,000، پايِ کشٍم12سستَساًی، کف تطک داس، جک 

21,200,000، پايِ کشٍم21سستَساًی، کف تطک داس، جک 

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

K52 39,800,000 ، پٌج پشکشٍم8اپشاتَسی، جک

K53 42,300,000(بطقابی) ، پايِ گشد ثابت کشٍم 8اپشاتَسی، جک

K5539,300,000اپشاتَسی، با پٌج پش بذٍى چشخ سًگی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

T53u61,000,000سستَساًی، فَم سشد، چْاس پايِ چَبی

T5247,600,000 اپشاتَسی، با پٌج پش کشٍم

T5546,300,000 اپشاتَسی، با پٌج پش بذٍى چشخ سًگی

T53c49,300,000(بطقابی)، پايِ گشد ثابت کشٍم 12اپشاتَسی، جک

T53L60,100,000آهَصضی، فَم سشد، با دستِ ی داًص آهَصی

T59L48,500,000آهَصضی، فَم سشد، دٍ دستِ دس طشفیي، با دستِ داًص آهَصی

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

Q50Q5411,100,000 چْاسپايِ، بذٍى تطک، بذٍى دستِ، کف ٍ پطت يکپاسچِ پالستیک، پايِ کشٍم

(ریال)لیوت هصزف وٌٌذُ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات وذ صٌذلیسزی

Q6334,400,000 اپشاتَسی، پايِ کٌفشاًسی کشٍم

Q64 31,700,000   اپشاتَسی، چْاسپايِ کشٍم

Q65 40,600,000 ساًت، چْاسپش فلضی هطکی 10اپشاتَسی، جک

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ
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. ریال هی تاضذ600،000تٌا تِ سفارش ّشیٌِ ّز جفت لاب پالستیىی دستِ .  تذٍى لاب پالستیىی دستِ تَلیذ هی گزدًذT50صٌذلی ّای سزی     *  

. تٌا تِ سفارش تا رٍوص هتفاٍت تزای وفی، پطتی ٍ دستِ ّا لاتل تَلیذ هی تاضٌذT50ولیِ ی صٌذلی ّای سزی     *   

. ولیِ ی هذل ّای آهَسضی اهىاى ًصة دستِ داًص آهَسی چپ ٍ راست را دارا هی تاضٌذ    *  

. ولیِ ی صٌذلی ّای اپزاتَری تٌا تِ سفارش، اهىاى تَلیذ تا پایِ ی ثاتت یا پایِ ی تطماتی ٍ رواب را دارا هی تاضذ    *   
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.  تا دٍ یا چٌذ رًگ رٍوص اهىاى پذیز هی تاضذK50تَلیذ صٌذلی ّای سزی       *  
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لیست لیوت هصزف وٌٌذُ
. هزاجعِ فزهاییذlivetabco.comجْت دریافت لیست لیوت تِ سایت 
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.               اهکاى تَلیذ کلیِ ی هحصَالت با سٍکص اًتخابی هطتشی، دس صَست تايیذ ٍاحذ کٌتشل کیفیت ضشکت لیَ ٍجَد داسد

: تَضیحات

. سال خذهات پس اس فزٍش هی تاضٌذ ٍ ضزایط گاراًتی هحصَالت در وارت گاراًتی ًصة ضذُ رٍی ّز هحصَل درج گزدیذُ است10 سال گاراًتی ٍ 3هحصَالت ضزوت لیَ دارای *  

. خَاّطوٌذ است هَاسد هٌذسج دس کاست گاساًتی سا هطالعِ بفشهايیذ

.        کیلَگشم احتوال ضکستگی قطعات صٌذلی سا ايجاد ًوَدُ ٍ خاسج اص گـاساًتـی هی بـاضـذ110     استفادُ کاسبش با ٍصى بیص اص 

.       هحل قشاسگیشی هیض ضیطِ ای بش سٍی کلیِ ی صٌذلی ّای اًتظاس دٍ، سِ ٍ چْاس ًفشُ بٌا بِ سفاسش ٍ اًتخاب هطتشی قابل تَلیذ هی باضذ

.      دس سًگ ّای چاپ ضذُ دس کاتالَگ ّا اهکاى هغايشت با ًوًَِ اصلی ٍجَد داسد.       جْت اًتخاب سٍکص صٌذلی حتوا اص کالیتِ جذيذ استفادُ فشهايیذ

. سيال هی باضذ2/200/000      ّضيٌِ ی بستِ بٌذی ّش صٌذلی با کاستي جْت اسسال اص طشيق باسبشی هبلغ 

. هی ضَدافشٍدُ سيال بِ قیوت صٌذلی 1/000/000دس صَست جابجايی دستِ ثابت بِ هتحشک هبلغ * 

.    لیست لیوت فَق تا اطالع ثاًَی دارای اعتثار هی تاضذ

.تِ ولیِ ی لیوت ّای هٌذرج در ایي لیست لیوت، عَارض ٍ هالیات لاًًَی هصَب اضافِ خَاّذ ضذ
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. لیوت هحصَالت  افشایص یافتِ وِ هی تایست در سهاى سفارش گذاری هحاسثِ ضًَذA91  ٍ هذل A / B / D50 ، A / B / D80 در صٌذلی ّای سزی (هص)در صَرت اًتخاب رٍوص تَری ****   

: تغییزات حذف ٍ تثذیل دستِ ّای صٌذلی تِ ضزح سیز هی تاضذ S60، H70، A, B, D50 در صٌذلی ّای سزی***   

. هی گشددوسز سيال اص قیوت صٌذلی 1/600/000هبلغ (ثابت)دس صَست حزف دستِ  اًتگشال * 

. هی گشددوسز سيال اص قیوت صٌذلی 2/100/000هبلغ  (هتحشک)دس صَست حزف دستِ اًتگشال * 

.هی گشددوسز  سيال اص قیوت صٌذلی 1/000/000دس صَست جابجايی دستِ هتحشک بِ ثابت هبلغ * 

www.livetabco.com

 کالیتِ اهکاى پزيش هی باضذ، الصم بِ رکش است جْت اطویٌاى اص تَلیذ هحصَل سفاسضی ٍ هحاسبِ افضايص قیوت هی بايست با ٍاحذ فشٍش تواس 361 ٍ 352 ٍ 351     تَلیذ بشخی اص هحصَالت با سٍکص چشم طبیعی با کذّای 

.حاصل ًوايیذ

.       قابل تَلیذ ًوی باضٌذ21      صٌذلی ّای هذيشيتی ٍ  هعاًٍتی با جک کَسس 

. سيال هی باضذ2/000/000 با جک هعوَلی 21      هابِ التفاٍت قیوت جک با کَسس 

. هی ضَدافشٍدُ سيال 3/800/000      بِ اصای افضٍدى سکاب بِ پايِ ی صٌذلی دس هذل ّای کاسهٌذی، کاسضٌاسی، اپشاتَسی، هبلغ 
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