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شهر نام عاملیت کد استان ردیف
تعمیرات فروش

جاده ائل گلی، کوی گلشهر، روبروی برج شهران 041-33868686 - تبریز

تالش خودرو ایرانیان 1003

آذربایجان شرقی

میدان جمهوری مابین تقاطع اسکندری و باستان پالک 11339 021-66431706 - تهران تهران

جاده تهران تبریز، جنب کارخانه آناتا 041-36378489 - تبریز آذربایجان شرقی

خیابان شیخ صدوق، خیابان شیخ مفید، مجتمع آسمان 031-36650666

اصفهان الماس جاوید پارس 1381 اصفهان 2
38838-031 اصفهان، بلوار خلیج فارس )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

- 9-77199888-021 میدان رسالت، خیابان سلمان طرقی، خیابان فرجام، پالک 1۰6۰ تهران حسینی 1709 تهران 5

تهران 22865170-021 خیابان شریعتی، باالتر از پل سیدخندان اتو خندان 1715 تهران 6

خیابان مالصدرا، بین شیخ  بهایی و چمران پالک ۲3۵ 021-88217001 - تهران صولتی 1717 تهران 7

خیابان آزادی، خیابان استاد معین، پالک 186 021-54118  , 021-66004252 تهران کارنو وزین سریر 1718 تهران 8

 کیلومتر 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 9

تهران ،میرداماد، بین مدرس و آفریقا، پالک 39۴ 021-87160 - تهران گلستانه 1793 تهران 10

انتهای خیابان شریعتی،  نرسیده به خیابان سی متر طالقانی

بلوار رسالت غربی،  روبه روی نمایشگاه نگین خودرو حسینی
051-43353216 نیشابور حسینی 2006 خراسان رضوی 11

میدان هفت تیر، جاده کارخانه قند)مغان(، فرعی اول سمت راست، 
مجتمع خدمات خودرویی رضایی

023-32393000 شاهرود رضایی 2401 سمنان 12

میدان امام حسین، روبروی ترمینال مسافربری
023- 33469401 , 33469402, 

33469407 , 33460406 سمنان عبدالشاه 2402 سمنان 13
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 شیراز ، بلوار سلمان فارسی )پل پیرنیا( ، شرکت بازرگانی شیراز 
تسلیم

071-37326686 شیراز  شرکت بازرگانی شیراَز
تسلیم

2603 فارس 14

 بلوار امیرکبیر خیابان خروجی سیمان نبش کوچه 6 ساختمان
 مرسدس بنز والی پور

071-38425152-4 شیراز والی پور 2681 فارس 15

 5-36618614-025       ۴۵ متری کارگر- پالک ۵۰ 

قم تجارت پیشگان زمین 2801 قم 16
 ابتدای جاده قدیم قم تهران، بعد از پل شهید دستغیب، انتهای

کوچه سوم
 025-36643440

 بلوار جاده تهران)صدوقی(،دوربرگردان سه راهی قائم اباد،سمت
 راست بعد از کوچه شماره1۲

034-32618824 کرمان استیال خودرو 3005 کرمان 17

خیابان سوم دیزل آباد، انتهاي خیابان چوب فروش ها 083-38271111 - کرمانشاه ملکشاهی 3103 کرمانشاه 18

خیابان جرجان نبش جرجان هشتم پالک۴8 017-32137199 
گرگان جاللی 3303 گلستان 19

بلوار جرجان نبش جرجان 1/1 پالک۵3 017-32150304

ابتدای جاده انزلی بعد از هالل احمر سمت راست 013-34909 , 013-33728454 رشت پردیس اسب بخار 3403 گیالن 20

بلوار امام رضا)جاده قائمشهر(، نبش خداداد۲۰ 011-32257011-2 بابل کمالی جو 3603 مازندران 21

خیابان محمودآباد، نرسیده به هتل نیلوفر، جنب شرکت توحید سوله 011-44834752-6 آمل صادقی 3604 مازندران 22

خیابان بهار آزادی ، روبروی شهرک شومینه 011-52370001-2 نوشهر اصغری 3682 مازندران 23

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

035-38243842 یزد عبدالرضازاده 4002 یزد 24
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