
آدرس تلفن
نوع خدمات

شهر نام عاملیت کد استان ردیف
تعمیرات فروش

جاده ائل گلی، کوی گلشهر، روبروی برج شهران 041-66431706 - تبریز

تالش خودرو ایرانیان 1003

آذربایجان شرقی

 میدان جمهوری مابین تقاطع اسکندری و باستان نبش کوچه نفر1
پالک1534

021-34441913 - تهران تهران

34441913-041 نصف راه رو به روی شرکت نفت - تبریز آذربایجان شرقی

خیابان شیخ صدوق، خیابان شیخ مفید، مجتمع آسمان 031-36650667
اصفهان الماس جاوید پارس 1381 اصفهان 2

36540151-031 اصفهان، جاده شیراز )مرغ(، جنب اداره هواشناسی 

کرج ، میانجاده،ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی پالک 36 026-34554891 کرج ناصر ترابی 1401 البرز 3

پاسداران، خیابان شهید کالهدوز)دولت(، جنب مسجد محمدیه 
پالک 137 021-91009030 تهران امیر حسین محسنیان 1705 تهران 4

میدان رسالت، خیابان شهید سلیمان طرقی)آذر(،خیابان فرجام  021- 77199888-90 تهران سیدمجید حسینی 1709 تهران 5

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

021-26152735 - تهران تعمیرگاه مرکزی )رضائی( 1719 تهران 6

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

021-26111196-8 - تهران خسروانی 1714 تهران 7

خیابان مالصدرا، بین شیخ  بهایی و چمران پالک ۲35 021-88217001 - تهران صولتی 1717 تهران 8

54594-021 سعادت آباد- بلوار دریا پالک پالک 66 - تهران باقری- کریمی  1716 تهران 9

تهران 22865170-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان اتو خندان 1715 تهران 10

خیابان آزادی، خیابان استاد معین، پالک 186 021-54118 تهران کارنو وزین سریر 1718 تهران 11

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

021-44906300 , 021-44908400 
021-44907900 - تهران آرتان موتور آریایی)صولتی( 1720 تهران 12

تهرانپارس اتوبان باقری شمال ابتدای گلبرگ شرقی
)امیری طائمه( پالک 1۹۲

021-77732747 - تهران ولی زاده  1777 تهران 13

66591510-021 تهران ، کارگر شمالی، بعد از فاطمی، پالک 1۲8۲ - تهران بهروزی مند 1784 تهران 14

تهران، خیابان ولیعصر، میدان منیریه، خیابان ابوسعید، پالک 1۰۰ 021-55380008 - تهران مجیدی 1781 تهران 15

لیست عاملیت های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت آرین موتور پویا

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج )لشگری(، بلوار نخ زرین، پالک 23. 
تلفن تماس:  47293000


