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ــراناولین گارانتی دل در  دلیران  ای

1402 
 01ريز سٍ شىبٍ  

 َجری شمسی 1402فريردیه  

 َجری قمری  1444شعبان 28
 میالدی2023مارس 21  

 ثاویٍ 28دقیقٍ ي  54ي  00ساعت 

 لحظٍ تحًیل سـال 

 سال خرگًش

دلیران در سال جذیذ  
بُتریىُا ري براتًن آرزي  

 میکىذ 
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 تجربه  سال  32با بیش از دلیران 
 

، آل ایه يان ، سرير ي  ماویتًر فريش لپ تاپ ، وًت بًک ، 
 سایر قطعات بروذ دل

 تعمیرات تخصصی تمامی محصًالت دِل
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ــراناولین گارانتی دل در  دلیران  ای

ي تعمیرات ایىچ  15ي  14فريش لپ تاپ َای 
 DELLتخصصی محصًالت  دل 
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ي تعمیرات تخصصی  فريش  ماویتًر َای خمیذٌ  
 DELLمحصًالت  دل 
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دل ي تعمیرات کیس َای آمادٌ صىعتی  فريش 
 DELLتخصصی محصًالت  دل 
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تعمیرات تخصصی  فريش تبلت وًت بًک  ي 
 DELLمحصًالت  دل 
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فريش لپ تاپ َای گیمیىگ ي تعمیرات تخصصی  
 DELLمحصًالت  دل 
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ایىچ آساوسًری ي   27ي  24فريش  ماویتًر َای 
 DELLتعمیرات تخصصی محصًالت  دل 
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فريش  ایستگاٌ َای کاری ي تعمیرات تخصصی  
 DELLمحصًالت  دل 
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فريش  لًازم جاوبی ي تعمیرات تخصصی محصًالت  
 DELLدل 
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 DELLفريش ي تعمیرات تخصصی محصًالت  دل 
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