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 لیست قیمت محصوالت تولیدی روشا اصفهان

محصول تصویر به تومان قیمت   ردیف شیرهای انشعاب تعداد در کیسه 

Mahda 
تومان 805 عدد 055  به تیپ مدل مهدا 91شیر    1 

تومان 815 عدد 055  رومینابه تیپ مدل  91شیر    2 

تومان 885 عدد 055  (مارکدار) به تیپ مدل روشا 91شیر    3 

تومان 835 عدد 055  مدل مهدا 91به  91شیر    4 

تومان 805 عدد 055  مدل رومینا 91به  91شیر    5 

تومان 815 عدد 055  (مارکدار)مدل روشا  91به  91شیر     6 

Romina 

تومان 835 عدد 055  مهدا به یک دوم مدل 91شیر    7 

تومان 805 عدد 055  به یک دوم مدل رومینا 91شیر    8 

تومان 815 عدد 055  (مارکدار)به یک دوم مدل روشا  91شیر    9 

تومان 805 عدد 055   10 شیر یک دوم به تیپ مدل مهدا 

تومان 815 عدد 055   11 شیر یک دوم به تیپ مدل رومینا 

Rosha 

تومان 885 عدد 055  (مارکدار)به تیپ مدل روشا شیر یک دوم    12 

تومان 805 عدد 055  به تیپ مدل رومینا 98شیر    13 

تومان 155 عدد 055  (مارکدار)به تیپ مدل روشا  98شیر    14 

تومان 9055 عدد 055  یک عدد آچار رایگان+ شیر لی فلت کامل مدل مهدا    15 

                       } کلیه تسویه های روال 3 تا نهایتا 4 ماه می باشد { } خرید و تسویه نقدی نهایتا 01 روزه می باشد {            

محصول تصویر به تومان قیمت   ردیف رابط های بست ابتدایی به نوار تیپ تعداد در کیسه 

 

تومان 280 عدد 9055  (مهره بزرگ ) به تیپ مدل مهدا  91رابط    16 

تومان 335 عدد 9555  (مهره بزرگ ) رابط تیپ به تیپ مدل مهدا    17 

تومان 280 عدد 9055  (مهره کوچک ) به تیپ مدل روشا  91رابط    18 

تومان 335 عدد 9555  (مهره کوچک ) رابط تیپ به تیپ مدل روشا    19 

تومان 705  عدد 705  آچار رایگان روی هر کیسه+ رابط لی فلت به تیپ    20 
 

تسویه نقدی%  95_درصد  تسویه روال  %  0:  (تخفیف  درصد) صرف گننده م*    

تسویه نقدی%  20 _تسویه روال %  25: (درصد تخفیف )  همکار خورده فروش **   

تسویه نقدیدرصد  %30 _تسویه روال  درصد% 35:  ( درصد تخفیف )  عمده فروش و توزیع کننده  همکار***   
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محصوالت تولیدی روشا اصفهانلیست قیمت   

           } کلیه تسویه های روال 3 تا نهایتا 4 ماه می باشد { } خرید و تسویه نقدی نهایتا 01 روزه می باشد { 

محصول تصویر به تومان قیمت  (قطره چکان ) انواع دریپر  تعداد در کیسه   ردیف 

 

تومان 305 عدد 9555  نوین بارش آبسار  لیتر 8دریپر بین خطی باز شونده    21 

تومان 315 عدد 9555  لیتر  روشا اصفهان 8دریپر بین خطی باز شونده    22 

تومان 305 عدد 9555  لیتر روشا اصفهان 8دریپر بین خطی پرسی    23 

 

تومان 235 عدد 9055   24 سه راه قطره تنظیمی روشا اصفهان 

تومان 215 عدد 3555  تنظیمی روشا اصفهاننازله رنگی  2قطره کوزه ای    25 

 

لیتر 0دریپر نتافیم اصلی  --- قیمت به روز  26 

لیتر 8دریپر نتافیم اصلی  --- قیمت به روز  27 

 

محصول تصویر به تومان قیمت   ردیف انواع رابط تعداد در کیسه 

 

تومان 970 عدد 2555   28 رابط سه راه ساده گرد روشا اصفهان 

تومان 10 عدد 3555  91به  91رابط    29 

 

تومان 80 عدد 0555  92به  91رابط    30 

تومان 900 عدد 3555  98به  91رابط    31 

     

محصول تصویر به تومان قیمت   ردیف بست ابتدایی و بست انتهایی تعداد در کیسه 

 

تومان 975 عدد 2055   32 بست ابتدایی سیمی با واشر 

تومان 10 عدد 3555  91بست انتهایی عینکی    33 

 

محصول تصویر به تومان قیمت  بستهتعداد در   انواع پانچر _آچار اتصاالت پلی اتیلن    ردیف 

 

تومان 25555 عدد 35   34 پانچ نصب قطره چکان و نتافیم 

تومان 30555 عدد 05   35 پانچ گرد بر دستی  اصلی ترکیه ای  

 

تومان 907555 عدد 0  (مخصوص لوله های نخ دار ) پانچ لی فلت    36 

تومان 35555 عدد 0  05-25آچار اتصاالت پلی اتیلن کوچک سایز    37 

 

تومان 02555 عدد 3  920-13آچار اتصاالت پلی اتیلن بزرگ سایز    38 

تومان 9355 عدد 305  مخصوص شیر و اتصاالت لی فلت روشا اصفهان 92آچار آلن    39 
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 ردیف اتصاالت پیچی پلی اتیلن تعداد در کیسه قیمت به تومان تصویر محصول

 

تومان 28155 عدد 90  مارکدار روشا اصفهان    13رابط مساوی    40 

تومان 98155 عدد 25  مارکدار روشا اصفهان   13واسطه نر    41 

 
تومان 98155 عدد 35  مارکدار روشا اصفهان   13درپوش    42 

 

 ردیف اتصاالت پلی اتیلن رزوه ای تعداد در کیسه قیمت به تومان تصویر محصول

 

تومان 2055 عدد 255  دو اینچ رزوه ای مشگی کیفیت عالی 13مغزی    43 

تومان 3055 عدد 255  دو اینچ رزوه ای طوسی کیفیت عالی 13مغزی    44 

 

تومان 2355 عدد 355  دو اینچ رزوه ای مشکی گیفیت عالی 13درپوش    45 

تومان 3055 عدد 355  دو اینچ رزوه ای طوسی کیفیت عالی 13درپوش    46 

 

تومان 3155 عدد 955  دو و نیم اینچ رزوه ای مشکی کیفیت عالی 70مغزی    47 

تومان 0155 عدد 955  دو و نیم اینچ رزوه ای طوسی کیفیت عالی 70مغزی    48 

 

تومان 3855 عدد 905  دو و نیم اینچ رزوه ای مشکی کیفیت عالی 70درپوش    49 

تومان 1555 عدد 905  دو و نیم اینچ رزوه ای طوسی کیفیت عالی 70درپوش    50 

 

واشر های آبیاری قطره ایانواع  تعداد در کیسه قیمت به تومان تصویر محصول  ردیف 

 

تومان 335 عدد 0555  سفید باز 91واشر    51 

تومان 235 عدد 0555  مشکی باز 91واشر    52 

 

تومان 205 عدد 0555  مشکی کور 91واشر    53 

تومان 375 عدد 0555  سفید دولب 98واشر    54 

 

تومان 275 عدد 0555  مشکی دو لب 98واشر    55 

تومان 15 عدد 95555  مشکی کور 1واشر    56 

 

تومان 915 عدد 95555  سفید باز 92واشر    57 

تومان 995 عدد 95555  مشکی باز 92واشر    58 

 

تومان 990 عدد 95555  مشکی کور 92واشر    59 

8اورنگ بست سیمی  --- قیمت به روز  60 

 

شفاف 7اورنگی  --- قیمت به روز  61 

تومان 335 عدد 0555  استوانه ای شفافواشر    62 
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  *مالحضه فرماییدذیل را خواهشمند است شرایط *

   

.با احترام از کلیه همکاران و خریداران محترم خواهشمندیم جهت انجام هر گونه سفارش به موارد زیر توجه نمایند    

ماهه و  3کلیه تسویه های روال مدت دار   فقط نقدی می باشد میلیون تومان 25کلیه سفارشات زیر تسویه تا اطالع ثانوی -9

.نقدا دریافت می کرددروال درصد از مبلغ فاکتور  25و  ماهه می باشد 0نهایتا با توجه به کمیت سفارش   

پیش ) روز پس از ارسال پیش فاکتور و دریافت آن ؛ از طریق پیام رسان واتساپ و یا تلگرام با ارسال و درج عبارت  3نهایتا -2

.و در غیر این صورت سفارش کنسل میگردد.سفارش خود را قطعی نمایید( فاکتور مورد تایید است  

تغییر اقالم سفارش؛ توافق قیمت های نهایی؛نوع تسویه  علی وسیلی جهت( 51935158557)با هماهنگی با مدیریت فروش -3

.حساب و ارسال سفارش خود اقدام فرمایید  

.و ارسال بار بر عهده خریدار محترم می باشد( کرایه بار ) های حمل و نقل  گلیه هزینه -0  

حال جهت مرجوع نمودن اقالم کلیه اقالم ارسالی فاکتور شده توسط تولیدی روشا اصفهان دارای ضمانت می باشد؛ با این -0

روز از تاریخ فاکتور؛ می توانید با هماهنگی با مدیریت فروش اقالم  90ارسالی به هر دلیل و پیش از گذشت مدت زمان 

از خریدار کسر نمی گردد و تنها هزینه های  دریافتی را مرجوع نمایید و در این خصوص هیچ گونه وجهی به عنوان خسارت

.ه ایشان می باشدحمل و نقل بر عهد  

اقدام فرمایید و از هر گونه ( مدیر فروش )خواهشمندیم جهت تسویه حساب فقط از طریق هماهنگی با آقای علی وسیلی  -1

.پرداخت نقدی و واگذاری چک به افراد غیر جدا خودداری  نمایید  

فت چک های تسویه حساب؛ یک فقره چک و یا میلیون تومان عالوه بر دریا 05جهت ارسال سفارشات روال مدت دار باالی -7

سفته به عنوان ضمانت دریافت میگردد؛ که این چک تا زمان پاس شدن چک های تسویه به عنوان پشتیبان از خریداران محترم 

.دریافت میگردد  

.درصد تخفیف لیست قیمت بر اساس نوع سفارش متغیر می باشد-8  

ماهه می باشد؛ به جز شرایط فروش ویژه یا خاص که به مدت  0و  3یط معمول مدت زمان کلیه تسویه های روال در شرا -1

.معین مشخص میگردد و از طریق پنل پیامک دفتر روشا اصفهان؛ کانال تلگرام و سایت اینترنتی اطالع رسانی میشود  

روزه می  95نهایتا  ضمانت دارندروشا اصفهان  برای همکاران محترمی که در دفتر مرکزی  مدت زمان تسویه های نقدی-95

                                       .و برای سایرین پس از انتقال وجه بار ارسال می گردد باشد


