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ف
ردی

 حدود توضیحات پیشنهادی برند مارک وسیله برقی 
 قیمت

 همینتون مدیا  پارس خزر گاسونیک پلو پز 1

  

  چندمنظوره تک

پارس خزرفیلیپس مولینکس پاناسونیک چرخ گوشت 2

  

  

گاسونیک  کیپپاناسونیککنوود آب میوه گیر 3

   همینتون
  کاره  3تک 

 کاره4
 

 گاسونیک  مدیا  مولینکس فیلیپس  غذاساز 4

 پارس خزر همینتون 

 چندکاره تک

 
 

گاسونیکرومانتیک  کنوودبلک اندیکر  ساندویچ ساز-اسنک ساز 5

 یوروسونیک مایر 
 بزرگ  کوچک

 
 

 پارس خزر پاناسونیکتفال فیلیپس  اتو بخار 6

 گاسونیک  فوما رومانتیک 
  

   بایترون ژانومه گاسونیک اتو پرس  7

  گاسونیک مولینکسپاناسونیک آسیاب-مخلوط کن 8

  پارس خزر
  

پارس خزر      فوما گاسونیک  مولینکس (1.2.3)هاون برقی 9

 

  

 کوچک بزرگ  مایر گاسونیک  فیلیپس سرخ کن 11

 
 

کنوودفیلیپس  بوش پاناسونیک جارو برقی 11

ا تیو بوش شروین سپاهان گاسونیک

 

 موشکی سطلی 

 شارژی 

 

 

 فرتوکار، آون توستر 12

 

 گاسونیکآلتون بوش 

 

لیتر   32  لیتر 28

 لیتر 41 لیتر38
 

13  

 سوالردام-مایکروفر

 

  سامسونگ ال جیپاناسونیک

 لیتر38  لیتر  32  لیتر 28

 لیتر 41 
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 شیشه ای  لمسی تیفال  بوش  مدیا گاسونیک چایساز 14

  دکمه ای صفحه ای 

 

 

قهوه ساز ترک،  15

 ،فرانسهاسپرسو

    ووگاتی دلونگی  گاسونیکنوا 

عرشیا  پارس خزر سانی گاسونیک پنکه 16

 

 ایستاده 

 دیواری 

 سقفی

 

    گاسونیکتفال  بخار پز 17

   گاسونیک هواپز 18

  کاره3 تک پاناسونیک بران مولینکس گوشت کوب برقی 19

 دار کاسه همزن تک  فیلیپس گاسونیککنوودپاناسونیک  برقیهمزن  21

 حرفه ای
 

   بوش  کیپمجیک جارو شارژی 22

   گاسونیک میوه خشک کن 23

   گاسونیک  کارچر  بخارشوی 24

   گاسونیک تخم مرغ پز 25

  مسافرتیساده گاسونیک فیلیپس بابیلیس سشوار 26

   موزر فیلیپس  ریش تراش 27

لوازم آرایشی)اتو  28

 مو،بابیلیس،اپلیدی و...(

   وال روزیابابیلیس

   پاناسونیک تلفن 29
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 اقالم بزرگ آشپزخانه

   بوش  مدیا ال جی سامسونگ یخچال و فریزر 31

   لمسی دکمه ای سامسونگ ال جیبوش ماشین ظرفشویی 31

   سامسونگ  ال جی بوش  ماشین لباسشویی 32

   بوش  آلتون  اجاق گاز ، گاز رومیزی 33

   سونیال جی سامسونگ  تلویزیون 34

  درصد91درصد رضایت مندی خرید مشتریان از این لیست تا این تاریخ: 

حدود جمع کل با برند های معروف 

 )بدون اقالم بزرگ(پیشنهادی 

  

حدود جمع کل با برند گاسونیک 

 )بدون اقالم بزرگ(پیشنهادی 

  


