
مشخصات فروشنده

مشخصات خریدار

08:58ساعت فاکتور:1399/10/30تاریخ فاکتور:4831شماره فاکتور:07:58ساعت پذیرش :1399/10/30تاریخ پذیرش :4966-1-121شماره پذیرش :

تعمیرگاه مرکزی شرکت پرستوی آبی ارگ-تعمیرگاهنام شخص حقیقی / حقوقی :
مرکزی شرکت پرستوی آبی ارگ - شعبه مرکزی - 1

1388143514کد پستی :411131434778کد ملی / اقتصادی :

تهراننشانی کامل: تهراناستان : شهر :
کیلومتر 16 جاده مخصوص تهران - کرج خیابان آبان 56 بلوار نخل پالک 10 آدرس:

: شماره حساب 

نمابر :02144982909تلفن :

کد پستی :شناسه ملی : شماره ثبت :0938680587کد ملی / اقتصادینام شخص حقیقی / حقوقی :

:تلفن :آدرس:استان :نشانی کامل:
نمابر 

شهر :

شماره پالك : شماره شاسی :موبایل آورنده : 
عادی نوع خودرو :شروع گارانتی : دارد کیلومتر پذیرش :9830  نوع پذیرش :

آورنده خودرو :

گارانتی :

صورتحساب خدمات و قطعات
2174شماره پیش فاکتور: 1392سریال فاکتور:

Bگرید نمایندگی : 10102601648شناسه ملی 

generated by SevenSoft Pro Solutionدفتر مرکزی دفتر مرکزیچاپ توسط :1399/10/30 09:00 -تاریخ چاپ :صفحه 1 از 1 2 تعداد دفعات چاپ :

تعدادشرحکد تعمیرات/شماره فنینوعردیف
واحد

شمارش
مرکز هزینهتخفیف(ریال)مبلغ کل(ریال)مبلغ واحد(ریال)

مبلغ کل پس از کسرتخف

یف(ریال)

جمع مالیات و عوارض(

ریال)

جمع کل + مالیات و عوارض(

ریال)

مشخصات خدمات و قطعات مورد معامله

مشتری 1 تعویض فیلتر هوا خدمت داخلی 10

مشتری 1 تعویض فیلتر بنزین خدمت داخلی 20

مشتری 1 تعویض روغن موتور و فیلتر خدمت داخلی 30

مشتری 1 روغن موتور بهتام کاال 40

مشتری 1 V5 فیلتر بنزین سفارشی کاال 50

مشتری 1 V5 فیلتر روغن کاال 60

مشتری 1 V5  فیلتر هوا کاال 70

0جمع کل

مبلغ نهاییعوارضتخفیفجمع مبلغنوع مالیاتمرکز هزینه

0 خدمت داخل تعمیرگاهمشتری

0 کاالمشتری

چهار میلیون و دویست و سی و نه هزار و سیصد و نوزده ریالقابل پرداخت

0سایر کسورات

0هزینه خواب خودرو

امضای مشتریمهر و امضای امور مالیامضای فروش و خدمات انتظاماتپذیرشحسابداریتوزیع نسخ :

دراین نمایندگی کلیه خدمات انجام شده به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر و قطعات تعویضی 6 ماه یا 10000 کیلومتر ھر کدام زودتر فرارسد مشمول گارانتی می باشد.

توضیحات :




