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2268۴۵۵0-021  , 26769386-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پالک197 - تهران نمایشگاه اندرزگو ۵00 تهران 1

اتوبان باقری، شمال به جنوب، نبش خیابان ابراهیم
آقا بزرگی )۲1۶ غربی( پالک ۲ 

021-773777۵9 , 021-77378816 - تهران نمایشگاه تهرانپارس 600 تهران 2

خیابان آیت اله کاشانی حدفاصل خیابان اباذر و مهران، پالک ۶1 021-۴۴97233۵ , 021-۴۴972317 
021-۴۴971۵03 - تهران نمایشگاه آیت اله کاشانی 700 تهران 3

جاده ائل گلی، کوی گلشهر، روبروی برج شهران 0۴1-66۴31706 - تبریز

تالش خودرو ایرانیان 1003

آذربایجان شرقی

 میدان جمهوری مابین تقاطع اسکندری و باستان نبش کوچه نفر۴
پالک1534

021-3۴۴۴1913 - تهران تهران

3۴۴۴1913-0۴1 نصف راه رو به روی شرکت نفت - تبریز آذربایجان شرقی

خیابان شیخ صدوق، خیابان شیخ مفید، مجتمع آسمان 031-366۵0667
اصفهان الماس جاوید پارس 1381 اصفهان ۵

36۵۴01۵1-031 اصفهان، جاده شیراز )مرغ(، جنب اداره هواشناسی 

کرج ، میانجاده،ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی پالک 3۶ 026-3۴۵۵۴891 کرج ناصر ترابی 1۴01 البرز 6

پاسداران، خیابان شهید کالهدوز)دولت(، جنب مسجد محمدیه 
پالک 137 021-91009030 تهران امیر حسین محسنیان 170۵ تهران 7

میدان رسالت، خیابان شهید سلیمان طرقی)آذر(،خیابان فرجام  021- 77199888-90 تهران سیدمجید حسینی 1709 تهران 8

آجودانیه، انتهای بلوار محمدی، خیابان البرز،
 خدمات خودرویی البرز

021-261۵273۵ - تهران تعمیرگاه مرکزی )رضائی( 1719 تهران 9

 خیابان باهنر )نیاوران( ضلع شمالی کاخ نیاوران ابتدای خیابان
پورابتهاج، پالک 37۰

021-26111196-8 - تهران خسروانی 171۴ تهران 10

خیابان مالصدرا، بین شیخ  بهایی و چمران پالک ۲35 021-88217001 - تهران صولتی 1717 تهران 11

۵۴۵9۴-021 سعادت آباد- بلوار دریا پالک پالک ۶۶ - تهران باقری- کریمی  1716 تهران 12

تهران 2286۵170-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان اتو خندان 171۵ تهران 13

خیابان آزادی، خیابان استاد معین، پالک 18۶ 021-۵۴118 تهران کارنو وزین سریر 1718 تهران 1۴

1۰ جاده مخصوص کرج، بلوار نخ زرین – بلوار تعاون –  
مابین خیابان عاشری و خیابان 3۰ ام

021-۴۴906300 , 021-۴۴908۴00 
021-۴۴907900 - تهران آرتان موتور آریایی)صولتی( 1720 تهران 1۵

تهرانپارس اتوبان باقری شمال ابتدای گلبرگ شرقی
)امیری طائمه( پالک 19۲

021-777327۴7 - تهران ولی زاده  1777 تهران 16

66۵91۵10-021 تهران ، کارگر شمالی، بعد از فاطمی، پالک 1۲8۲ - تهران بهروزی مند 178۴ تهران 17

تهران، خیابان ولیعصر، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، پالک 1۰۰ 021-۵۵380008 - تهران مجیدی 1781 تهران 18

لیست عاملیت های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت آرین موتور پویا
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تهران ،میرداماد، بین مدرس و آفریقا، پالک 394 021-87160 - تهران گلستانه 1793 تهران 19

 خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه سهروردی، نرسیده به
چهارراه تختی، پالک 197

021-88۵08293 - تهران مخلص 1778 تهران 20

38۴6۴۵82-0۵1 مشهد،  خیابان فلسطین ، نبش فلسطین ۲1 
مشهد فارسیان  200۴ خراسان رضوی 21

خیابان نخ ریسی، نبش فدائیان اسالم 14، نمایندگی فارسیان  0۵1-33۴۴۴۴9۵ - 6

انتهای خیابان شریعتی،  نرسیده به خیابان سی متر طالقانی
0۵1-۴33۵3216 نیشابور حسینی 2006 خراسان رضوی 22

بلوار رسالت غربی،  روبه روی نمایشگاه نگین خودرو حسینی

 اتوبان ایت اله بهبهانی بین پمپ بنزین مرعشی و تامین اجتماعی 
 شعبه شش

061-3۵۵67280 , 061-3۵۵67281
061-3۵۵67289 اهواز جاللی 220۴ خوزستان 23

میدان امام رضا ، بلوار طوس ، نرسیده به اداره راه و ترابری استان 023-32237779 شاهرود میرهاشمی  2۴81 سمنان 2۴

خیابان شهید بهشتی، جنب بیمه آسیا مرکزی 023-3۵2۵۵۵27 - دامغان رضایی 2۴01 سمنان 2۵

میدان امام حسین، روبروی ترمینال مسافربری 023-33۴69۴01 سمنان عبدالشاه 2۴02 سمنان 26

بلوار امیرکبیر بعد از پلیس راه سابق جنب پایانه مسافربری 071-3833۴073-۴ , 071-3833۴071 شیراز والی پور 2681 فارس 27

 ۵-3661861۴-02۵       45 متری کارگر- پالک 5۰ 
قم تجارت پیشگان زمین 2801 قم  ابتدای جاده قدیم قم تهران، بعد از پل شهید دستغیب، انتهای28

کوچه سوم
 02۵-366۴3۴۴0

بلوار صدوقی، سه راهی معلم ، روبروی پل معلم   03۴-32117182 - کرمان کرمان دروگر 300۴ کرمان 29

بلوار هزارو یک شب نبش کوچه چهارم 03۴-32۴87228

کرمان استیال خودرو 300۵ کرمان 30
 بلوار صدوقی ، بعد از چهارراه فیروزه، روبروی بانک مسکن، 

مجتمع مدرن خودرو
03۴-32۵27۴39

خیابان سوم دیزل آباد، انتهاي خیابان چوب فروش ها 083-38271111 - کرمانشاه ملکشاهی 3103 کرمانشاه 31

خیابان جرجان نبش جرجان هشتم پالک48 017-321۵0۴8۵
گرگان جاللی 3303 گلستان 32

بلوار جرجان نبش جرجان 1/1 پالک53 017-321۵030۴

ابتدای جاده انزلی بعد از هالل احمر سمت راست 013-3۴909 , 013-33728۴۵۴ رشت پردیس اسب بخار 3۴03 گیالن 33

بلوار امام رضا)جاده قائمشهر(، نبش خداداد۲۰ 011-322۵7011-2 بابل کمالی جو 3603 مازندران 3۴

خیابان محمودآباد، نرسیده به هتل نیلوفر، جنب شرکت توحید سوله 011-۴308۴22۵ - 27 آمل صادقی 360۴ مازندران 3۵

خیابان بهار آزادی ، روبروی شهرک شومینه 011-۵2370001-2 نوشهر اصغری 3682 مازندران 36

خیابان آیت اهلل کاشانی ، بعد از میدان شهدای محراب، بعد از 
خیابان پانزده خرداد

03۵-382۴38۴20 یزد عبدالرضازاده ۴002 یزد 37

۴-33821۵۵1-0۴۵ خیابان جام جم ، جنب بانک سپه ، پالک ۲75 - اردبیل رنجبر 1201 اردبیل 38
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