
(لایر)قیمت نکــر(لایر)قیمت سرنیت

    27,700,000 آبي و نقره ای گ طال خودنویسDeluxeکرن 83,000,000طوسی گ نقره خودنویس/ سرنیت آبی

    20,400,000 آبي و نقره ای گ طال روان نویسDeluxeکرن 72,800,000سرنیت طوسی گ نقره روان نویس

    13,800,000 آبي و نقره ای گ طال خودکارDeluxeکرن 72,800,000سرنیت آبی گ نقره روان نویس

    14,400,000کرن آبی گ استیل خودنویسادســـون

    11,400,000کرن آبی گ استیل روان نویس119,900,000ادسون دودی گ پالتین خودنویس

      7,700,000اتود/ کرن آبی گ استیل خودکار116,000,000ادسون دودی گ پالتین روان نویس

    28,200,000کرن نقره ای گ استیل خودنویس104,300,000ادسون دودی گ پالتین خودکار

    19,900,000کرن نقره ای گ استیل روان نویس119,900,000ادسون سرمه ای گ طال خودنویس

    13,200,000اتود/ کرن نقره ای گ استیل خودکار104,300,000ادسون سرمه ای گ طال خودکار
    14,400,000کرن قرمز ماتیکی گ استیل خودنویساکسپشـن

    11,400,000کرن قرمز ماتیکی گ استیل روان نویس110,700,000 مشکی نوار پالتین گ استیل خودنویسN&Dاکسپشن 

      7,700,000اتود/ کرن قرمز ماتیکی گ استیل خودکار99,600,000مشکی نوار پالتین گ استیل روان نویس N&Dاکسپشن 

    55,000,000کرن مشکی براق گ طال خودنویس120,500,000 مشکی نوار طال گ طال خودنویسN&Dاکسپشن 

    38,200,000کرن مشکی براق گ طال روان نویس109,700,000 مشکی نوار طال گ طال روان نویسN&Dاکسپشن 

    34,500,000اتود/ کرن مشکی براق گ طال خودکار88,600,000 مشکی گ استیل خودنویسN&Dاکسپشن 

    54,400,000کرن مشکی براق گ استیل خودنویس71,800,000 مشکی گ استیل روان نویسN&Dاکسپشن 

    37,600,000کرن مشکی براق گ استیل روان نویس105,400,000استیل خودنویس/  مشکی گ طالIDEALاکسپشن 

    33,800,000اتود/ کرن مشکی براق گ استیل خودکار84,900,000استیل روان نویس/  مشکی گ طالIDEALاکسپشن 

چارلستــون86,800,000استیل خودنویس/  مشکی گ طالSLIMاکسپشن 
    45,700,000استیل خودنویس/ چارلستون مشکی گ طال78,400,000استیل روان نویس/  مشکی گ طالSLIMاکسپشن 

    36,800,000استیل روان نویس/ چارلستون مشکی گ طال71,800,000اتود/ استیل خودکار/  مشکی گ طال SLIMاکسپشن 

    33,000,000اتود/ استیل خودکار/ چارلستون مشکی گ طال42,800,000 قرمز گ طال خودنویسSLIMاکسپشن 

پرسپکتیو32,200,000 قرمز گ طال روان نویسSLIMاکسپشن 
    32,500,000پرسپکتیو مشکی گیره کروم خودنویس28,200,000اتود/  قرمز گ طال خودکارSLIMاکسپشن 

    29,400,000پرسپکتیو مشکی گیره کروم روان نویس42,800,000سبز گ طال خودنویس/  آبیSLIMاکسپشن 

    27,000,000پرسپکتیو مشکی گیره کروم خودکار32,200,000سبز گ طال روان نویس/  آبیSLIMاکسپشن 

    32,500,000پرسپکتیو مشکی گیره طال خودنویس28,200,000اتود/ سبز گ طال خودکار/  آبیSLIMاکسپشن 

    29,400,000پرسپکتیو مشکی گیره طال روان نویسالگانس

    27,000,000پرسپکتیو مشکی گیره طال خودکار57,800,000الگانس مشکی گیره نقره  خودنویس

    32,500,000پرسپکتیو آبی گیره کروم خودنویس47,600,000الگانس مشکی گیره نقره  روان نویس
    29,400,000پرسپکتیو آبی گیره کروم روان نویسنکــر

    27,000,000پرسپکتیو آبی گیره کروم خودکار69,500,000کرن اسنشیال مشکی گیره طال خودنویس

    32,500,000پرسپکتیو سفید گیره کروم خودنویس51,600,000کرن اسنشیال مشکی گیره طال روان نویس

    29,400,000پرسپکتیو سفید گیره کروم روان نویس46,600,000کرن اسنشیال مشکی گیره طال خودکار

    27,000,000پرسپکتیو سفید گیره کروم خودکار81,700,000کرن اسنشیال نقره ای گیره نقره خودنویس

    32,500,000 بژ گیره کروم خودنویسDecoپرسپکتیو 64,100,000کرن اسنشیال نقره ای گیره نقره روان نویس

    29,400,000 بژ گیره کروم روان نویسDecoپرسپکتیو 58,000,000کرن اسنشیال نقره ای گیره نقره خودکار

    27,000,000 بژ گیره کروم خودکارDecoپرسپکتیو 69,500,000سفید گیره نقره خودنویس/ مشکیContemporaryکرن 
    32,500,000 نقره ای گیره طال خودنویسDecoپرسپکتیو 51,600,000سفید گیره نقره روان نویس/ مشکی Contemporaryکرن 

    29,400,000 نقره ای گیره طال روان نویسDecoپرسپکتیو 46,600,000سفید گیره نقره خودکار/ مشکی Contemporaryکرن 

    27,000,000 نقره ای گیره طال خودکارDecoپرسپکتیو 81,600,000 باروتی گیره نقره خودنویسContemporaryکرن 

    32,500,000 آبی گیره کروم خودنویسDecoپرسپکتیو 63,900,000 باروتی گیره نقره روان نویسContemporaryکرن 

    29,400,000 آبی گیره کروم روان نویسDecoپرسپکتیو 58,000,000 باروتی گیره نقره خودکارContemporaryکرن 

    27,000,000 آبی گیره کروم خودکارDecoپرسپکتیو    51,800,000 مشکی سفید خودنویسOmlumکرن 

    32,500,000 مشکی سفید خودنویسOmlumپرسپکتیو    35,900,000 مشکی سفید روان نویسOmlumکرن 

    29,400,000 مشکی سفید روان نویسOmlumپرسپکتیو    29,300,000 مشکی سفید خودکارOmlumکرن 

    27,000,000 مشکی سفید خودکارOmlumپرسپکتیو    29,400,000 مشکی و نقره ای گ طال خودنویسDeluxeکرن 

   21,100,000 مشکی و نقره ای گ طال روان نویسDeluxeکرن 

   14,400,000 مشکی و نقره ای گ طال خودکارDeluxeکرن 



(لایر)قیمت همیسفـیـر(لایر)قیمت اکسپــرت
    23,300,000همیسفـیـر دولوکس مشکی گیره کروم خودنویس39,100,000 خودنویسPrecious Finishاکسپــرت 

    21,000,000همیسفـیـر دولوکس مشکی گیره کروم روان نویس32,300,000 روان نویسPrecious Finishاکسپــرت 

    19,200,000همیسفـیـر دولوکس مشکی گیره کروم خودکار29,800,000 خودکارPrecious Finishاکسپــرت 

    19,200,000همیسفـیـر سفید گیره کروم خودنویس32,200,000سفید گیره کروم خودنویس/ اکسپــرت دولوکس مشکی 

    17,300,000همیسفـیـر سفید گیره کروم روان نویس27,100,000سفید گیره کروم روان نویس/ اکسپــرت دولوکس مشکی 

    15,200,000همیسفـیـر سفید گیره کروم خودکار24,400,000سفید گیره کروم خودکار/ اکسپــرت دولوکس مشکی 

      9,100,000خاکستری گ کروم خودنویس/ همیسفیر آبی18,600,000قهوه ای گ کروم خودنویس/ آبی/  سبزبژURBANاکسپرت 

      8,500,000خاکستری گ کروم روان نویس/ همیسفیر آبی15,600,000قهوه ای گ کروم روان نویس/ آبی/  سبزبژURBANاکسپرت 

      6,500,000اتود/ خاکستری گ کروم خودکار/ همیسفیر آبی13,800,000اتود/ قهوه ای گ کروم خودکار/ آبی/  سبزبژURBANاکسپرت 

      9,100,000سبز گ کروم خودنویس/ همیسفیر صورتی22,400,000 دودی گ کروم خودنویسURBANاکسپرت 

      8,500,000سبز گ کروم روان نویس/ همیسفیر صورتی19,500,000 دودی گ کروم روان نویسURBANاکسپرت 

      6,500,000اتود/ سبز گ کروم خودکار/ همیسفیر صورتی17,300,000اتود/  دودی گ کروم خودکارURBANاکسپرت 

      9,100,000سبز متالیک گ کروم خودنویس/ همیسفیر آبی27,800,000استیل خودنویس/ اکسپرت الک مشکی گ طال

      8,500,000سبز متالیک گ کروم روان نویس/ همیسفیر آبی23,000,000استیل روان نویس/ اکسپرت الک مشکی گ طال

      6,500,000اتود/ سبز متالیک گ کروم خودکار/ همیسفیر آبی21,000,000اتود/ استیل خودکار/ اکسپرت الک مشکی گ طال

      9,100,000همیسفیر قرمز گ کروم خودنویس27,800,000اکسپرت مات مشکی گ کروم خودنویس

      8,500,000همیسفیر قرمز گ کروم روان نویس23,000,000اکسپرت مات مشکی گ کروم روان نویس

      6,500,000اتود/ همیسفیر قرمز گ کروم خودکار21,000,000اتود/ اکسپرت مات مشکی گ کروم خودکار

    19,200,000همیسفیر مات مشکی گ طال خودنویس10,600,000اکسپرت کروم براق گ کروم خودنویس

    17,300,000همیسفیر مات مشکی گ طال روان نویس9,000,000اکسپرت کروم براق گ کروم روان نویس

    15,200,000اتود/ همیسفیر مات مشکی گ طال خودکار7,900,000اتود/ اکسپرت کروم براق گ کروم خودکار

    19,200,000کروم خودنویس/ همیسفیر مشکی براق گ طال14,300,000قرمز خودنویس/ سبز/ اکسپرت آبی

    17,300,000کروم روان نویس/ همیسفیر مشکی براق گ طال11,600,000قرمز روان نویس/ سبز/ اکسپرت آبی

    15,200,000اتود/ کروم خودکار/ همیسفیر مشکی براق گ طال9,900,000اتود/ قرمز خودکار/ سبز/ اکسپرت آبی

      9,100,000همیسفیر طالیی گ طال خودنویس14,300,000آبی گ کروم خودنویس/  قهوه ایSMARTاکسپرت 

      8,500,000همیسفیر طالیی گ طال روان نویس11,600,000آبی گ کروم روان نویس/  قهوه ایSMARTاکسپرت 

      6,500,000اتود/ همیسفیر طالیی گ طال خودکار9,900,000اتود/ آبی گ کروم خودکار/  قهوه ایSMARTاکسپرت 

      9,000,000کروم خودنویس/ همیسفیر استارالیت گ طال14,300,000 قرمز گ طال خودنویسDUNEاکسپرت 

      7,700,000کروم روان نویس/ همیسفیر استارالیت گ طال11,600,000 قرمز گ طال روان نویسDUNEاکسپرت 

      5,900,000اتود/ کروم خودکار/ همیسفیر استارالیت گ طال9,900,000اتود/  قرمز گ طال خودکارDUNEاکسپرت 

    15,200,000همیسفیر استیل مات گ طال خودنویس14,300,000 آبی گ استیل خودنویسDUNEاکسپرت 

    13,500,000همیسفیر استیل مات گ طال روان نوس11,600,000 آبی گ استیل روان نویسDUNEاکسپرت 

    11,200,000اتود/ همیسفیر استیل مات گ طال خودکار9,900,000اتود/  آبی گ استیل خودکارDUNEاکسپرت 

    14,800,000همیسفیر استیل مات گ استیل خودنویس   32,200,000 مشکی سفید خودنویسOmlumاکسپرت 

    13,100,000همیسفیر استیل مات گ استیل روان نویس   27,100,000 مشکی سفید روان نویسOmlumاکسپرت 

    10,900,000اتود/ همیسفیر استیل مات گ استیل خودکار   24,400,000 مشکی سفید خودکارOmlumاکسپرت 

لوازم جانبی         A C C E S S O R I E Sهمیسفـیـر
      1,000,000هر عدد- مغزی روان نویس 24,200,000همیسفـیـر دولوکس متالیک گیره کروم خودنویس

      1,000,000هر عدد- مغزی خودکار21,500,000همیسفـیـر دولوکس متالیک گیره کروم روان نویس

         720,000 تایی 8فشنگ بزرگ بسته 20,000,000همیسفـیـر دولوکس متالیک گیره کروم خودکار

         480,000 تایی 6فشنگ بزرگ بسته    22,400,000 مشکی سفید خودنویسOmlumهمیسفـیـر 

      1,510,000هر عدد- جوهر شیشه ای رنگی    20,300,000 مشکی سفید روان نویسOmlumهمیسفـیـر 

      1,420,000پمپ  معمولی    18,800,000 مشکی سفید خودکارOmlumهمیسفـیـر 

   23,300,000همیسفـیـر دولوکس مشکی سیلک گیره کروم خودنویس

   21,000,000همیسفـیـر دولوکس مشکی سیلک گیره کروم روان نویس

   19,200,000همیسفـیـر دولوکس مشکی سیلک گیره کروم خودکار


