مراکز طرف قرارداد بانک رفاه  -تاریخ آخرین به روز رسانی 1401/03/16
گروه پذیرنده

نام پذیرنده

آدرس

تعداد اقساط

تخفیف کیف پول

رستوران

اکبر جوجه

یزد خیابان کا شانی بعد از سه راه نعیم آباد

2

12

رستوران

آقای جوجه

یزد میدان مادر

2

10

رستوران

باغ مرشد

یزد بلوار بسیح روبروی شهرداری

3

30

رستوران

خانه پدری

یزد خیابان سید گل سرخ جنب آتشنشانی لرد کیوان

2

13

رستوران

خوان دو حد

یزد چهار راه سلمان بلوار بسیج

2

10

رستوران

رستوران پارسیان هتل صفائیه

یزد خیابان تیمسار فالحی

2

10

رستوران

رستوران پاسارگاد

یزد خیابان کاشانی حد فاصل مسجد اتابکی پارک هفتم تیر

2

10

رستوران

رستوران پرک

یزد -اردکان

2

10

رستوران

رستوران زرین

یزد بلوار امام جعفر صادق

2

15

رستوران

رستوران سنتی زیتون میبد

یزد  -میبد،میدان شهرداری بلوارشهید جعفری نژاد

2

8

رستوران

رستوران شاهنشین

یزد بلوار امام جعفر صادق

2

12

رستوران

رستوران طالیی سادات اخوی

یزد بلوار مدرس

2

7

رستوران

رستوران ملل شاندیگار

یزد بلوار جمهوری

3

10

رستوران

رستوران نگین

یزد بلوار مدرس

2

9

رستوران

رستوران هتل الله

یزد  -بلوار بسیج کوی محمدی

2

20

رستوران

کافه رستوران صوفی

یزد  -ابرکوه خیابان سعدی

2

5

رستوران

گل سرخ

یزد قاسم آباد اول بلوار فردوسی

2

0

رستوران

رستوران هتل علمدار

یزد  -بافق

2

10

رستوران

رستوران و تاالر پذیرایی سبز مهریز

یزد مهریز بلوار امام خمینی جنب آسایشگاه سالمندان

2

15

رستوران

اکبر جوجه مهریز

جاده کمربندی یزد به مهریز  ،مجتمع تفریحی آتنا

2

12

رستوران

سادات اخوی -مجلسی

یزد بلوار دانشجو نرسیده به میدان شهدای محراب

2

10

رستوران

باغسرا اردکان

یزد اردکان پارک شهر

2

10

رستوران

رستوران فرهنگیان ابرکوه

یزد -ابرکوه جنب تاالر فرهنگیان

3

15

رستوران

رستوران امیر اردکان

یزد،اردکان،بلوار خاتمی جنب پارک آزادی

2

10

رستوران

رستوران شایان میبد

یزد،میبد

2

0

رستوران

رستوران سنتی عمارت عقیق

یزد،بلوار بسیج کوچه آذرباد پالک(7جنب اداره ی آب)

2

10

رستوران

کافه عدسی پناهنده

یزد،صفائیه بلوار دانشگاه ابتدای خیابان تندگویان عدسی پناهنده

2

10

رستوران

رستوران ساالر

یزد،خیابان انقالب جنب حسینه آقا

2

5

رستوران

رستوران کوروش

یزد بلوار دانشجو جنب تقاطع زکریا

2

5

رستوران

رستوران مهتاب

یزد،اردکان خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی

2

5

رستوران

رستوران وزیری

یزد،اردکان روبروی ایران خودرو شمس الدینی

2

0

رستوران

رستوران ساباط

اردکان بلوار ایت اهلل خامنه ای انتهای بازار مسجد حاج محمد حسین

3

0

خوراکی ها

فراورده های کنجدی وینادیس

یزد،بلوار امام جعفر صادق(ع)نبش کوچه ایمان47روبروی کوچه زبان ایران

2

33

خوراکی ها

سبزیجات آماده وکیل

خیابان وکیل نبش کوچه 11

2

7

خوراکی ها

روغن وکیل

فرآورده های غذایی وکیل کد  90خامنه ای  ،روغن گیری وکیل کد 10خیابان وکیل نبش کوچه ، 5سیرو زیتون
وکیل شعبه  6چمران سیرو زیتون وکیل کد  50میدان حج  ،فرآورده کنجدوکیل کد 1خیابان وکیل نبش کوچه ، 11

2

7

روغن کنجد وکیل کد  20خیابان چمران
خوراکی ها _ خشکبار

آجیل گلسرخ

یزد،خیابان سیدگلسرخ،جنب امامزاده سیدگلسرخ

2

6

خوراکی ها  -خشکبار

آجیل و خشکبار بچه محل

یزد،خیابان انقالب،خیابان سازمان تبلیغات،روبروی تعویض روغنی سریزدی

2

6

خوراکی ها  -خشکبار

آجیل و خشکبار ابوالفضل -اعرابی

یزد سه راه آبنما به سمت فرهنگیان روبروی بریدگی

4

0

خوراکی ها  -خشکبار

آجیل و خشکبار میرجلیلی

یزد آزادشهر ،فلکه اول  20متری مسجد امام حسن عسگری

3

5

خوراکی ها  -خشکبار

آجیل سرای چهارفصل

یزد،بلوار پاکنژادنرسیده به سه راه حکیمیان نبش کوچه شهیدحاتمی پورجنب کافه و رستوران تاک

3

5

خوراکی ها  -خشکبار

آجیل و خشکبار سلطانی

یزد سه راه حکیمیان ابتدای خیابان مطهری نرسیده به پارک غدیر

2

5

خوراکی ها  -هایپر

پاالدیوم

شعبه  2یزد خیابان کاشانی شعبه  1بلوار پاکنژاد نرسیده به میدان معلم

2

0

خوراکی ها  -هایپر

فروشگاه ابوطالبی

یزد  -اردکان خیابان مطهری شمالی روبروی مصلی

4

0

خوراکی ها  -هایپر

فروشگاه زنجیره ای خلیج فارس

یزد بلوار دشتی شعبه  3بلوار آزادشهر شعبه 1

2

0

خوراکی ها  -هایپر

مرغ و گوشت پر طال

یزد -بلوار جمهوری خیابان وکیل

2

0

خوراکی ها  -هایپر

فروشگاه بزرگ آریا

یزداردکان خیابان جمهوری ابتدای بلوار کوثر

4

0

خوراکی ها  -هایپر

فروشگاه افق کوروش

یزد ،میدان ریاضی بلوار شهید قندی روبروی هاکوپیان

3

0

توضیحات

9درصد تخفیف مالیات بر ارزش افزوده می باشد

25درصد قسطی در2قسط
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گروه پذیرنده

نام پذیرنده

آدرس

تعداد اقساط

تخفیف کیف پول

خوراکی ها  -هایپر

فروشگاه هایپر مرغ و ماهی و گوشت پونک

یزد،میدان باهنر به سمت میدان امام حسین(ع)جنب بانک ملت

2

0

فست فود

پیتزا و سوخاری نوین

یزد52،متری امامشهرمیدان انقالب ابتدای کارگرشمالی

3

10

فست فود

فست فود چکاوک

یزد اردکان انتهای خیابان سعدی

2

6

فست فود

فست فود مهتاب

یزد،اردکان خیابان امام خمینی باالتراز بانک کشاورزی جنب رستوران مهتاب

2

5

فست فود و کافه

پیتزا خش

یزد خیابان مطهری جنب پارک شهدای کوچه بیوک

2

7

فست فود و کافه

پیتزا کاکتوس

یزد -تفت خیابان امام جنب بانک صادرات مرکزی

2

5

کیف و کفش

کیف و کفش ماکو

یزد،بلوار امامزاده جعفر پاساژموسوی

2

5

کیف و کفش

کیف وکفش دایی

یزد خیابان قیام ورودی بازار زرگرها سرای خان کهنه

3

10

کیف و کفش

کفش پایا

یزداردکان خیابان شهید رجایی روبروی هیات موکب الحسین

4

10

کیف و کفش

شرکت پردیس پوش پویا نیر(کفش تتیس)

یزد،صفائیه بلواردانشگاه ساختمان مرکزی تتس

2

15

کیف و کفش

کیف و کفش استیل

یزد میدان امام حسین ابتدای بلوار شهید بهشتی

3

10

کیف و کفش

کیف و کفش رکورد

شعبه  1یزد چهار راه فرهنگیان جنب بانک اقتصاد نوین شعبه  2یزد خیابان کاشانی روبروی مسجد اتابکی

2

10

پوشاک خانواده

پوشاک یزد باف

یزد -اردکان خیابان مطهری روبروی مخابرات

2

7

پوشاک خانواده

پوشاک بانوان و آقایان آوا

یزد -اردکان خیابان سعدی تقاطع خیابان پیروزی

3

0

پوشاک خانواده

پوشاک خانواده آیدین

بلوار نواب صفوی (چاه ملکی) روبروی اداره پست بعد از کوچه دانش پایه

3

5

پوشاک آقایان

کت و شلوار خواستگاری

2

19

پوشاک آقایان

پوشاک آقایان گراش

یزد،خیابان کاشانی حدفاصل سه راه نعیم آباد و پارک هفت تیر(روبروی کوچه15خرداد)

2

19

پوشاک آقایان

خیاطی و پوشاک هاشمی

یزد،خیابان گلسرخ جنب حسینیه قصر

2

5

پوشاک آقایان

پوشاک پُل آقایان

یزد بلوار دانشگاه روبروی مجتمع خورشید

5

15

پوشاک آقایان

پوشاک جامعه آقایان

یزد بلوار امامزاده روبروی مجتمع تجاری نور

3

10

پوشاک آقایان

مارک پوشان

یزد خیابان کاشانی نرسیده به سه راه نعیم آباد جنب بانک دی نبش کوچه آزادی

3

7

پوشاک آقایان

فروشگاه رادو پوشاک و کفش آقایان

یزد خیابان انقالب حد فاصل چهار راه دولت آباد و بعثت روبروی آزمایشگاه شفا

5

10

پوشاک آقایان

بوتیک آرتیست

یزد میدان خاتمی ابتدای خیابان خرمشهر

2

15

پوشاک آقایان

شیک پوشان  -پوشاک آقایان

یزد خیابان امام قبل از ورودی سلمان

5

7

پوشاک آقایان

پوشاک ژاک

یزد بلوار امامزاده جعفر جنب امامزاده

4

7

پوشاک آقایان

پوشاک تن آرا

یزد خیابان قیام جنب بازار خان

5

15

پوشاک آقایان

تولید کت و شلوار و پوشاک آقایان جامیران

یزد بلوار امامزاده جعفر روبروی امامزاده جنب بانک صادرات

3

7

پوشاک آقایان

پوشاک دشتی زاده

یزد خیابان کاشانی جنب کوچه  24آزادی

2

7

پوشاک آقایان

پوشاک تن آذین

یزد خیابان امام حدفاصل امیر چخماق و مجاهدین جنب بانک تجارت شعبه امام خمینی

3

10

پوشاک آقایان

پوشاک مانکن

یزد بلوار امامزاده مجتمع تجاری میالد نور پالک 11،12

3

15

پوشاک آقایان

برند ریورز

یزد بلوار امام جعفر صادق نبش کوچه خیراندیش 28

3

10

پوشاک آقایان

پوشاک و کفش رجال

یزد خیابان امام حد فاصل امیر چخماق و شهید بهشتی روبروی مخابرات

4

10

پوشاک آقایان

پوشاک جامعه کاشانی

یزد خیابان کاشانی روبروی کوچه خانه معلم

2

7

پوشاک آقایان

پوشاک آقایان ایده آل

یزد خیابان قیام روبروی بازار محمد علی خان

3

7

پوشاک آقایان

پوشاک منصور  -کت و شلوار

یزد خیابان کاشانی ابتدای خیابان نعیم آباد جنب اسناد رسمی 110

2

8

پوشاک آقایان

پوشاک جامکو

یزد خیابان قیام روبروی مسجد مصلی

6

12

پوشاک آقایان

فروشگاه یاشار

یزد،خیابان کاشانی سه راه نعیم آباد جنب رستوران اکبرجوجه

4

15

پوشاک آقایان و بانوان

پوشاک جیپ

یزد،خیابان فرخی روبه روی پاساژشقایق

3

15

پوشاک آقایان و بانوان

پوشاک رجبی

یزد میدان ابوذر جنب بانک ملت

2

0

پوشاک بانوان

مانتو فروشی پارمیس

یزد کاشانی  -سه راه نعیم آباد

3

10

پوشاک بانوان

مانتو بانوی آرمانی (اشرافی سابق)

یزد خیابان کاشانی روبروی بانک دی

2

10

پوشاک بانوان

مزون فالح

یزد،صفائیه بلوار شهیدقندی روبروی سینما تک طبقه ی باالی آرایشی احتیاط

2

15

پوشاک بانوان

مزون بانوی شرقی

یزد بلوار امام جعفر صادق حد فاصل رستوران شاهنشین و شبستان

2

0

پوشاک بانوان

مزون شهرزاد

یزد خیابان کاشانی جنب مسجد اتابکی

2

15

پوشاک بانوان

ایده آل فرم

یزد بلوار جمهوری اول بلوار استقالل نبش میدان محمود آباد جنب رستوران آشپز باشی

3

15

پوشاک بانوان

مانتو عاج

یزد خیابان کاشانی سه راه چمران روبروی بانک کشاورزی مانتو عاج

2

10

پوشاک بانوان

پوشاک الیاف طبیعی مهربانو

یزد خیابان تیمسار فالحی بازارچه اطلسی طبقه پایین

2

5

پوشاک بانوان

مانتو دوریتا

یزد بلوار امامزاده جعفر جنب امامزاده جعفر

2

10

شعبه :1یزد،خیابان کاشانی حدفاصل سه راه نعیم آباد و پارک هفت تیر(نبش کوچه 15خرداد)شعبه:2یزد،میدان
صنعت مجتمع خلیج فارس طبقه همکف

توضیحات

کلیه خدمات و تعمیرات رایگان می باشد
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توضیحات

گروه پذیرنده

نام پذیرنده

آدرس

تعداد اقساط

تخفیف کیف پول

پوشاک بانوان

مزون مارانتا

یزد،بلوار باهنر کوچه ولیعصر کوچه ترابی بن بست 18

2

10

پوشاک بانوان

مانتو صوفیا

یزد بلوار امامزاده جعفر جنب بانک رفاه

2

10

پوشاک بانوان

مانتو آپادانا

یزد میدان مهدیه جنب داروخانه امامزاده ای

2

10

پوشاک بانوان

مانتو اریکا

شعبه  1یزد بلوار امامزاده جعفر جنب امامزاده شعبه 2یزد میدان مهدیه

2

10

پوشاک بچگانه

بلیزا کیدز

یزد،بلوار امام جعفر صادق روبروی رستوران شبستان

3

10

پوشاک بچگانه

پوشاک بچگانه ژاک

یزد بلوار امامزاده جعفر روبروی امامزاده

4

7

پوشاک بچگانه

پوشاک بچگانه آیرال

یزد صفائیه مجتمع آریا طبقه تحتانی پالک 19

3

12

پوشاک بچگانه و بانوان

پوشاک بچه گانه و بانوان نهال

یزد بلوار امام جعفر صادق روبروی دوربین سرعت

2

10

پوشاک بچگانه و بانوان

پوشاک دالرام

یزد،میدان امام علی(ع) جنب پایانه اتوبوس رانی

2

8

پوشاک بچگانه و بانوان

پوشاک دنیا

یزد امامشهر بلوار کارگر قبل از میدان آرمان طبقه تحتانی کیف و کفش آیدا

2

5

پوشاک بچگانه و بانوان

مزون تخصصی لباس مادر و کودک شادلین

یزد،ابتدای بلوارصیادشیرازی_ باالتراز مجتمع تجاری الماس پالک5

2

20

پوشاک بچگانه و بانوان

پوشاک لبخند

یزد،شهرک رزمندگان بلوارفضیلت ،روبروی آپارتمان شقایق3

2

5

پوشاک

پارچه سرای زیگ زاگ

یزد52،متری امامشهر نبش کوچه 31ولیعصر

3

10

پوشاک

گالری پارچه پرند

یزد خیابان کاشانی کوچه نعیم آباد

2

5

پوشاک

پارچه فروشی بازارچه

یزد خیابان کاشانی جنب بانک پارسیان بعد از بیمارستان بهمن

2

5

اکسسوری

قصر ساعت

یزد،مجتمع ستاره طبقه همکف واحد1070و1071

5

15

اکسسوری

عینک امیر

یزد بلوار 52متری امامشهر نبش کوچه 60

6

15

اکسسوری

عینک دید افزا

یزد بلوار  22بهمن بعد از داروخانه دکتر موسوی پور جنب کوچه بیوک

2_ 10

15

اکسسوری

عینک کوروش

یزد خیابان کاشانی روبروی پمپ بنزین کاشانی

6

20

اکسسوری

دنیای لنز و عینک

یزد،خیابان دهم فروردین انتهای کوچه روشن

8

13

اکسسوری

عینک نیک

یزد ،میدان عالم ،بلوار جوان ،بعد از داروخانه

4

20

زیورآالت

گالری رادنیا

یزد،بازارخان روبروی مسجد بیاق

2_ 6

3

کارمزد تا3درصد

زیورآالت

جواهری گنجینه

یزد میدان مجاهدین پاساژ کویتیها طبقه همکف سمت چپ

12

10

25%نقد مابقی  12قسطه با کارمزد  12درصد

زیورآالت

جواهری بخت

یزد خیابان قیام روبروی مسجد مصلی

3

4

آرایشی و زیبایی

سالن زیبایی سایا

یزد،صفائیه بلوارمهرآوران خیابان ایمان جنوبی دانیال شرقی یوسف10

2

15

آرایشی و زیبایی

سالن زیبایی آوادیس

یزد ،میدان ریاضی بلوار شهید قندی بریدگی سوم ساختمان سپانه

4

40

آرایشی و زیبایی

سالن زیبایی بانو رفیعی

یزد،بلوار پاکنژاد کوچه زیتون خیابان بنی هاشم بن بست5بنی هاشم

2

20

آرایشی و زیبایی

آرایشگاه ایفر

یزد،تیمسارفالحی،کوچه( 12بهار) پالک21

4

20

آرایشی و زیبایی

گالری عطر و ادکلن خاطره

شعبه  1مجتمع ستاره ورودی فرخی واحد  4009شعبه  2شاهدیه خیابان امام

2

15

آرایشی و زیبایی

فروشگاه آنالین حسینو  -گالری عطر و ادکلن

www.hes ino.ir

2

5

آرایشی و زیبایی

لوازم آرایشی دنیز

یزد،میدان شهید بهشتی ابتدای خیابان امام خمینی نرسیده به کوچه برخوردار

3

7

آرایشی و زیبایی

لوازم آرایشی دایی

یزد خیابان قیام ورودی بازار زرگرها سرای خان کهنه

3

10

آرایشی و زیبایی

لوازم آرایشی بخت

یزد خیابان قیام روبروی مسجد مصلی

6

7

آرایشی و زیبایی

آکادمی شهرزاد

یزدخیابان کاشانی روبروی هالل احمرساختمان نیاز طبقه اول

1

10

ورزشی  ،تفریحی

باشگاه ورزشی لیون

یزد.بلوار منتظر قایم نرسیده به چهارراه مهدیه کوچه نقیب زاده روبروی درب چمن ورزشگاه پاکنزاد

2

20

ورزشی  ،تفریحی

ماساژکده

یزد قاسم آباد بلوار فردوسی کوچه اسالمی

2

22

ورزشی  ،تفریحی

باشگاه ورزشی بانوان و آقایان آران

شعبه  1یزد بلوار مدرس کوچه دادگستری چهار راه امام رضا شعبه  2یزد بلوار شهیددشتی کوچه 76

3

20

ورزشی  ،تفریحی

دوچرخه دنیای دوچرخه

یزد میدان باهنر بلوار پاکنژاد بعد از کاالی پزشکی جابرابن حیان

6

5

ورزشی  ،تفریحی

دوچرخه قادریان

شعبه  1یزد خیابان انقالب روبروی سینما فرهنگ سابق نبش کوچه  36شعبه  2خیابان انقالب کوچه دیوار بلند

10

11

خدمات پزشکی

کلینیک دندانپزشکی متین

یزد،میدان شهدای محراب ،بلوار مدرس خیابان دانش

6

10

خدمات پزشکی

کلینیک تسکین

یزد  ،شاهدیه میدان شاهد

4

7

خدمات پزشکی

کلینیک آرمان

یزد بلوار خاتم میدان قرآن

4

0

خدمات پزشکی

مرکز آزمایشگاه فوق تخصص پاتوبیولوژی نوبل

یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفرصادق(ع)

2

10

خدمات پزشکی

مرکزتوانبخشی پاکمهر

یزد ،بلوار22بهمن کوچه جنب بانک صادرات

2

10

خدمات پزشکی

آبادیس تشخیص گسترایساتیس(آزمایشگاه لقمان)

یزد میدان شهدای محراب کوچه دکتر مرتاض بعداز ساختمان آبادیس

3

10

خدمات پزشکی و زیبایی

کلینیک زیبایی و لیزر ماهورا

یزد،صفائیه بلوارجواداالئمه،خیابان تالش پالک (211روبروی پارکینگ دانشگاه اما جواد)

2تا8

7

خدمات پزشکی و زیبایی

مرکز زیبایی ثمین

یزد ،بلوار جمهوری ابتدای خیابان وکیل طبقه فوقانی لوازم خانگی

2

10

خدمات پروتئین و کراتین مو،رنگ و الیت،اصالح ابرو و صورت،فیشیال
پوست،آرایش دائم

20%نقد
15%نقد مابقی  8ماهه یا %30نقد مابقی  10ماهه
بجز برند های قناری،اسکات،جاینت
)معاینه،گرافی رایگان میباشد(

آزمایشات ژنتیک و پاتولوژی از این قرارداد مستثنی هستند

مراکز طرف قرارداد بانک رفاه  -تاریخ آخرین به روز رسانی 1401/03/16
گروه پذیرنده

نام پذیرنده

آدرس

تعداد اقساط

تخفیف کیف پول

لوازم منزل

دکوراسیون داخلی سپهر

یزد،خیابان کاشانی ،بازارچه طبقه ی باالی رستوران سرو

6

9

لوازم منزل

فروش لوازم خانگی عبدالعلیان

یزد،آزادشهرفلکه اول بیست متری زامام حسن عسکری نبش کوچه اول سمت چپ

12

12

لوازم منزل

گروه معماری ریتم زندگی

یزد بلوار شهید بهشتی

3

9

لوازم منزل

لوازم برقی برلیان

یزد خیابان کاشانی حد فاصل میدان ابوذر به شهدای محراب

4

7

لوازم منزل

لوستر و تزئینات برلیان

یزد خیابان کاشانی حد فاصل میدان ابوذر به شهدای محراب

8

20

لوازم منزل

پرده سرای وضیع تن

یزد،صفائیه خیابان عدالت روبروی تاالر فرهنگیان نبش عدالت11

10

15

لوازم منزل

جهیزیه سرای بزرگ کوثر(س)

یزد،خیابان شهید رجایی،نرسیده به راهنمایی و رانندگی

18

7

لوازم منزل

پتو سرای کریمی

بافق ابتدای خیابان چهارده معصوم

5

3

لوازم منزل

فروشگاه کیتاز

میدان ابوذر به سمت شهدای محراب

5

14

لوازم منزل

گالری ماه و مس

یزد خیابان قیام جنب بازار زرگرا

2

5

لوازم منزل

گالری پرده آیسان

یزد خیابان کاشانی حد فاصل میدان ابوذر به شهدای محراب روبروی نمایندگی هیوندا

11

12

لوازم منزل

آینه و شمعدان بخت

یزد خیابان قیام روبروی مسجد مصلی

6

12

لوازم منزل

آینه و شمعدان تن آرا

یزد خیابان قیام جنب بازار خان

5

15

لوازم منزل

صنایع دستی و کادویی ساباط

2

10

لوازم منزل

لوازم خانگی رایا

2_ 18

2

لوازم منزل

کاالی خواب رزخواب

6تا12

0

لوازم منزل

آینه و شمعدان کاخ عروس

یزد،خیابان قیام،از بعثت به طرف مالاسماعیل بعد از کوچه سوم جنب لوازم خانگی رضا یوسفی

8

7

20درصدنقد مابقی اقساط

لوازم منزل

فروشگاه لوازم خانگی عبدالعلیان

یزد،ازادشهر فلکه اول بیست متری امام حسن عسکری نبش کوچه اول سمت چپ

12

12

لوازم منزل،لوازم کادویی،فرش

لوازم منزل

مبلمان خانگی حالیا

یزد،بلوازجمهوری مابین کوچه62و64

12_ 2

15

اقساط متغیر و مبلغ پیش پرداخت به صورت توافقی

هتل

هتل خوان دو حد

یزد چهار راه سلمان بلوار بسیج

3

35

هتل

هتل الله

یزد  -بلوار بسیج کوی محمدی

2

40

تجهیزات وخدمات خودرو

نمایندگی هیوندا

یزد میدان شهدای محراب به سمت ابوذر نمایندگی هیوندای رادخواه

3

0

تجهیزات وخدمات خودرو

فروشگاه لوازم یدکی نوین قطعه

یزد ،مهریز ،میدان شهرداری روبروی فروشگاه رفاه

5

5

خدمات و تجهیزات خودرو

موتوریتو

یزد،زارچ محله صاحب الزمان بلوار دعائی کوچه2دعائی طبقه همکف

2

.

خدمات و تجهیزات خودرو

آقای الستیک

بلوار پاکنژاد نبش کوچه زیتون

4

5

خدمات و تجهیزات خودرو

اتوسرویس سید

یزد بلوارآزادگان

2

5

لوازم دیجیتال

موبایل امینی

یزد،خیابان شهیدرجایی نرسیده به راهنمایی ورانندگی جنب فروشگاه مسلم پالک754

4تا10ماه 1.5درصد کارمزد

3

لوازم دیجیتال

موبایل آشنا

یزد،بلوارنواب صفوی وبروی بانک صادرات نبش کوچه34ساختمان اشنا

6_ 10

2

سایر

توسعه ارتباطات آرکا

یزد،اردکان خیابان صدرآباد نیش کوچه46

3

15

سایر

خشکشویی لوکس

یزد،بلواردانشگاه انتهای خیابان جیحون

2

35

سایر

کتابفروشی واحه

یزد بلوار طالقانی نرسیده به کوچه پارکینگ دادگستری

3

8

سایر

لوازم التحریر جوادیان

یزد -بلوار منتظر القائم

4

7

سایر

آتلیه عکاسی و فیلمبرداری مات

یزد،میدان امام علی(ع)نبش میدان درجهت بلوار خامنه ای

3

20

سایر

استودیو شیرازیس

یزد ،تیمسار فالحی خیابان شهیدان نیرنگ (مسجدالرضا) نبش کوچه کاملیا

6

20

سایر

گروه مهندسی دایره دید

یزد،بلوار17شهریور ابتدای بلوار شهید عابدی روبروی بریدگی اول

4

5

سایر

مشاورین امالک مهدوی

یزد،صفائیه میدان توحید بلوارشهیدان انتظاری ابتدای بلوار سمت چپ(جنب کاالی برق مهر آوران)

5

10

سایر

فروشگاه گل ویولت

یزد،بعداز بیمارستان سیدالشهدا دومغازه مانده به چهارراه ذاکری نژاد(موزائیک سازی)

3

5

سایر

شیرینی شهربانو

یزد،بلوارامام جعفرصادق بعد از رستوران توت فرنگی روبروی خانه مبلمان

2

3

یزد میدان امیر چخماق قبل از پارکینگ عمومی (گاراژ علی چی )
یزد،خیابان انقالب جنب بانک صادرات شعبه دولت آباد نبش کوچه 20انقالب
انتهای بلوار17شهریور بعداز چهارراه شرکت نفت جنب پل هوایی/سه راه شنه:ابتدای بلوار22بهمن نبش
چهارراه/چهارراه ایرانشهر:بلوار امام زاده نبش چهارراه ایرانشهر

توضیحات

بدون کارمزد

18ماهه به قیمت روی جنس

از2تا4ماهه بدون کارمزد از5تا18ماهه باکارمزد3درصد

25%نقد

فروش گوشی های آیفون با شرایط توافقی میباشد

مبالغ بیش از10.000.000ریال شامل اقساط میباشد

اقساط2ماهه،از مبلغ15.000.000ریال به باال

