مزایای قابل استفاده با کارت عضویت خانو کارگر بندرعباس
 – 1پیگیزی ٍ رفع هطکالت اعالم ضذُ اس عزف کارگزاى
 - 2تطکیل کالسْای کَتاُ هذت رایگاى در خاًِ کارگز
 - 3قزارداد با آتلیِ عکاسی سیاُ ٍ سفیذ آدرس :چْارراُ داًطگاُ ساختواى آریا تلفي 09120675416 – 09113115416 :با  %10تخفیف
 – 4اًعقاد قزارداد با هجتوع آهَسضی خَارسهی آدرس :گلطْز هقابل فزٍضگاُ اتکا پالک  35تلفي %15 09179542551 :تخفیف
 - 5اًعقاد قزارداد با آرایطگاُ ساری تل  %30خیاباى داًطگاُ
 - 6اًعقاد تفاّن ًاهِ با هَسسِ آهَسش قلن چی با  %20تخفیف
 - 7اًعقاد قزارداد با گزٍُ آهَسضی گاج ( جَکار ) جْت استفادُ فزسًذاى اعضا ٍ هطوَل قاًَى کار اس اهکاًات آهَسضی با  %25تخفیف
 –8اًعقاد قزارداد با آرایطگاُ آفاق بشرگتزیي آرایطگاُ سًاًِ استاى ّزهشگاى آدرس :گلطْز ضوالی بعذ اس پل َّایی باالی بیوِ راسی با  %20تخفیف
 –9استفادُ اس هْواًسزاّای خاًِ کارگز با اخذ هعزفی ًاهِ ایٌتزًتی هاًٌذ  :سزعیي – چوخالِ – ضیزاس – اصفْاى – هطْذ  -یشد – کزهاى -تبزیش -
تْزاى  -سلواًطْز هاسًذراى ٍ قطن
 – 10اًعقاد قزارداد با بیوِ البزس تلفي  33350153 – 7 :آدرس  :ضْز ًوایص رٍبزٍی تزبیت بذًی  % 15تخفیف بیوِ ًاهِ بذًِ
 -11اًعقاد قزارداد با بیوِ ایزاى ًوایٌذگی خزاسی هطاٍر ٍ صذٍر بیوِ ّا آدرس :خیاباى داًطگاُ بلَار گاس باالتز اس ضْزک فجز تلفي076 – 33665304 :
با  %10تخفیف بیوِ ًاهِ بذًِ

 -12اًعقاد قزارداد با بیوِ آسیا ًوایٌذگی جَکار  %25بیوِ ًاهِ بذًِ – آدرس  :رٍبزٍی پوپ بٌشیي ضٌْاس ٍ هسجذ قذس ًبص خیاباى
 -13اًعقاد قزارداد با تعویز ٍ سزٍیس کَلزّای گاسی ٍ اسپیلت تلفي (  20%) 09179665448خذهات فٌی سیار هتیي
 – 14اًعقاد قزارداد با تعویزات سزدکٌٌذُ آقای جَاد پذرام  %20 ٍ 09177632854تخفیف
 – 15اًعقاد قزارداد خذهات دًذاًپشضکی تا سقف  50/000/000ریال تا یکسال با پزداخت  1/500/000ریال
 -16اًعقاد قزارداد با کابیٌت ساسی دّقاى آدرس ً :خل ًاخذا رٍبزٍی ًقلیِ هخابزات تلفي  09179603109 :با  %15تخفیف
 -17لَلِ باسکٌی ٍ تخلیِ چاُ ٍ لَلِ کطی چطن بزاُ تلفي ( %20 09170075097 – 09176914832

 -18قزارداد با هطاٍر اهالک هیکائیل  ،خزیذ – فزٍش – رّي – اجارُ با  %30تخفیف گلطْز بعذ اس چْار راُ داًطگاُ بلَار َّیشُ – ًبص کَچِ فزٍساى 19
دفتز اهالک هیکائیل

بصَرت تَافقی

 - 19قزارداد با آهَسضگاُ سباى آرتا داًص با  %15تخفیف آدرس  :رسالت ضوالی رٍبزٍی خَابگاُ داًطجَیاى %10
 - 20قزارداد با تعویزات لَاسم سزد کٌٌذُ سیار هتیي تلفي:

 09359301543 – 09179665448با %10

 – 21قزارداد باهَسسِ پادرا ( پَست – هَ – سیبایی) اٍل اتَبَسزاًی عبقِ جْارم  %20هطاٍرُ رایگاى با دکتز بْجتی

 – 22قزارداد با هزکش کاهپیَتز ضْزًٍذ جٌَب (خزیذ ،فزٍش ،تعویزات ،لَاسم جاًبی  ،پزیٌتز – کاهپیَتز -لپ تاپ ) تلفي 09174183674 :آقای فتحی تا هبلغ
 15/000/000ریال توام قسظ
 - 23قزارداد با لَاسم خاًگی تلفي 09174183674 :آقای فتحی آدرس  :ستارُ ضْز عبقِ ّوکف عال فزٍضیْا الیي هزجاى فزٍضگاُ ضْزًٍذ جٌَب لَاسم
خاًگی تا سقف  30/000/000ریال توام قسظ %12
 -23اًعقاد قزارداد با خیاعی جشیزُ – خذهات  :پیزاّي هزداًِ ٍ ضلَار ٍ هاًتَ دٍسی ٍ تعویزات آدرس  :سیتی سٌتز عبقِ دٍم پالک  F2114با  %20ت
 - 24ارائِ سین کارت رایگاى رایتل بِ اعضای خاًِ کارگز
 -25اًعقاد قزارداد با ابشار ارگ  ٍ ،ارائِ خذهات  :یزاق کابیٌت – ابشار ساختواى ٍ غیزُ با  10در صذ تخفیف ٍ با آدرس :بلَار هصغفی خویٌی اٍقاف
ابشار ارگ 33675525
 – 26اًعقاد قزارداد با آهَسضگاُ خیاعی  :آهَسش دٍخت ٍ عزاحی – ًاسک دٍسی ٍ هاًتَ دٍسی با هذرک بیي الوللی %20
 – 27ثبت ًام خَدرٍ بٌوایٌذگی فزٍش ٍ خذهات پس اس فزٍش هحصَالت ایزاى خَدرٍ بصَرت اقساط  18هاِّ تا  30هاِّ

آدرس :بندرعباس گلشهر جنوبی خیابان ترمینال مسافربری خ کار جنب سازمان فنی و حرفه ای تلفن 33687307 - 33687308 :

