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   نام شرکت :  شماره تماس:  تاریخ: 

 نام نماینده شرکت:  شماره موبایل:  نمابر:  

 آدرس وب سایت :  آدرس ایمیل :  

 نشانی:   

  
  کاال کد  محصول نام  تعداد  کاال کد  محصول نام تعداد

 01  سررسید اروپایی چرم گاالردو کرم   20 فینو طوسی چرم وزیری سررسید       

 02  گالینگور چرم اروپایی سررسید   21 برمودا مشکی چرم وزیری سررسید  

 03  چرم رنگی اروپایی سررسید  22 الکچری دیاموند سرمه ای چرم وزیری سررسید 

 04  میالن آبیچرم  اروپایی سررسید   23 الکچری دراگون سرمه ای چرم وزیری سررسید  

 05 میالن قرمزچرم  اروپایی سررسید  24 الکچری دراگون طوسی چرم وزیری سررسید 

 06 میالن کرمچرم  اروپایی سررسید   vip 25الکچری مشکی  چرم وزیری سررسید  

 07 میالن طوسیچرم  اروپایی سررسید  26 الکچری پیتون چرم رقعی سررسید 

 08 پرادا سرمه ای چرم اروپایی سررسید   27 چرم میالن آبی 17*12سررسید   

 09  چرم فینو طوسی اروپایی سررسید  28 چرم میالن قرمز 17*12برنامه روزانه  

 10  برمودا مشکی چرم اروپایی سررسید   29 آبی و قرمز 17*12دوقلو   

 11  ایتالیایی طوسی چرم اروپایی سررسید   30  م ونیز مشکیچر 17*12سررسید   

 12  الکچری دیاموند سرمه ای چرم اروپایی سررسید   31 چرم ونیز قرمز 17*12برنامه روزانه   

 13 الکچری دراگون آبی چرم اروپایی سررسید  32 قرمز و مشکی 17*12دوقلو  

 14 الکچری دراگون طوسی چرم اروپایی سررسید   vip 33چرم مشکی  17*12سررسید   

 vip   15 مشکیالکچری  چرم اروپایی سررسید   34 رومیزی مدرن 

 16 پرادا سرمه ای چرم وزیری سررسید   35 رومیزی خشتی  

 17  میالن آبی چرم وزیری سررسید   36 یادداشت نگارا  

 18 میالن کرم چرم وزیری سررسید   37 یادداشت خبرنگاری  

 19 میالن طوسی چرم وزیری سررسید        

  

 (09035785731 .)شماره:پس از تکمیل فرم ، آن را به تلگرام و یا واتساپ واحد سالنامه برگ ارسال نمایید 

   ، همکاران ما با شما تماس گرفته و جمع مبلغ نمونه و شماره حساب و کارت را به شما اعالم خواهند نمودپس از ارسال تلگرام و یا واتساپ 

 هزینه جعبه محصوالت بصورت جداگانه محاسبه می گردد و محصوالت بدون جعبه ارائه نخواهند شد. 

 ونه می باشدهزینه رفت و آمد ، در زمان ارسال و عودت محصوالت به عهده شرکت درخواست کننده نم . 

  خرید نمونه ها به منزله فروش قطعی است و امکان عودت محصوالت وجود ندارد . 

 جهت احراز هویت همکاری داشتن وب سایت الزامی می باشد . 

                           

                    خریدار ءو امضا مهر   
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