
021-88800247 

فلسطین پایین خیابان  –تهران 
 ترازبلوار کشاورز

 دلیرانساختمان 

 (جدید 399)قدیم  247شماره 

           88800247: تلفن 

 (  خط 10)      

 88800372: فکس 

 هجری شمسی 1401
 میالدی 2023-2022

ــراناولین گارانتی دل در  دلیران  ای

t.me/DelliranCo 

Shop.deliran.net 

DELLIRAN 

Delliran Company 

https://t.me/DelliranCo
https://shop.deliran.net/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/delliran/
https://www.linkedin.com/in/delliran-company-338a3b1a1/


ــراناولین گارانتی دل در  دلیران  ای

1401 
 29روز یکشنبه 

 هجری شمسی  1400اسفند  

 هجری قمری  1443شعبان  17
 میالدی2022مارس 20  

دلیران در سال جدید  
بهترینها رو براتون آرزو  

 میکند 

 ثانیه 26دقیقه و  3و  19ساعت 

 لحظه تحویل سـال 

 (پلنگ)سال ببر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربه  سال  32با بیش از دلیران 
 

، آل این وان ، سرور و  مانیتور فروش لپ تاپ ، نوت بوک ، 
 سایر قطعات برند دل

 تعمیرات تخصصی تمامی محصوالت دِل
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https://www.linkedin.com/in/delliran-company-338a3b1a1/
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