
90/07/99 نيرو خودرو آسيا ليست نمايندگي هاي شرکت        

 

 ساعت کاري
نوع 

 نمايندگي
 آدرس تلفن فکس

کد 

 نمايندگي
 رديف استان نام شهر نام نماينده

 شنبه الي چهارشنبه

 19:00-15:00و  13:00-8:30

 پنج شنبه

16:00-8:30 

 فروش و

 خدمات
33818122-045 

33814667-045 

33815700-045 
 1 اردبيل اردبيل سيف ا.. نژادي 4510 جنب پاساژ ابزار سبالن-جام جم

 شنبه الي چهارشنبه

15:00-8:00 

 پنج شنبه

12:00-8:00 

 031 -54760993 031 -54760994 خدمات
 –میدان محمد رسول اهلل  -کاشان به طرف آران وبیدگل

 بلوار یک شهرک هالل
 محمد توسلي آراني 3611

و آران 

 بيدگل

 اصفهان

2 

 شنبه الي چهارشنبه

 18:00-15:00و  13:00-8:00

 پنج شنبه

13:00-8:00 

 031-91003344 031-91003344 خدمات
مام خمینی بان ا عد از چهارراه شررری  -خیا روبروی  -ب

 نمایندگی سالمتیان -خیابان درخشان
3113 

شرکت سالمت موتور 

علي محمد  -اسپادانا 

 سالمتيان

 3 اصفهان

 شنبه الي چهارشنبه

15:30-7:30 

 پنج شنبه

12:30-7:30 

 فروش و

 خدمات

44907842-021 

44906117 

49713-021 

5-44901260-021 

يابان نبش خ اتوبان فتح)جاده قديم کرج( 13کيلومتر 

 1پالك سپاه اسالم 
 4 تهران مرکزي نيرو خودرو آسيا 1000

 شنبه الي چهارشنبه

18:00-8:30 

 پنج شنبه

14:00-8:30 

 051-33810001-2 051-33811516 خدمات
جنب  -بعد از شهرك ابوذر -ابتداي جاده قديم نيشابور

 پادگان قدس
 مشهد سيد حسين نجفي 5114

خراسان 

 رضوي
5 

 شنبه الي چهارشنبه

 18:30-15:00و  13:00-8:30

 پنج شنبه

15:00-8:00 

 038-32279145-6 038-32279192 دماتخ
نمايندگي   -خيابان اول –مجتمع فن آوران  -شهههرکرد

 ديار خودرو
3811 

محمد هادي زينلي 

 راستابي
 شهرکرد

چهارمحال 

 و بختياري
6 

 شنبه الي چهارشنبه

 19:00-15:00و  13:00-8:30

 پنج شنبه

16:00-8:30 

 فروش و

 خدمات
 7110 متربعداز رادار فرودگاه سمت چپ 100-فارس خليج بلوار 37417588-071 37417524-071

شرکت ارم خودرو 

اميرحسين  -عرفان 

 زارع

 شيراز

 

 فارس

 

7 

 شنبه الي چهارشنبه

 19:00-16:00و  13:00-8:00

 پنج شنبه

13:00-8:00 

 فروش و

 خدمات

42243100-071 

 دفتر تهران

44197282 

4-42243101-071 

 دفتر تهران

3-44186311-021 

 مجتمع  نمايندگي هاي زهرايي-دانشگاهبلوار 

جاده قديم کرج بلوار ايران  14کيلومتر  -دفتر تهران

 9خودرو خيابان بعثت پ 

 8 کازرون جواد زهرايي 7210



90/07/99 نيرو خودرو آسيا ليست نمايندگي هاي شرکت        

 

 ساعت کاري
نوع 

 نمايندگي
 آدرس تلفن فکس

کد 

 نمايندگي
 رديف استان نام شهر نام نماينده

 شنبه الي چهارشنبه

 19:00-15:00و  12:00-8:00

 پنج شنبه

12:00-8:00 

 فروش و

 خدمات
- 1-38273682-083 

خيابان دوم دانشگاه  -خيابان تاکسيراني -ديزل آباد

 علوم پزشکي
 9 کرمانشاه کرمانشاه مسعود مکري 8311

 شنبه الي چهارشنبه

16:00-8:30 

 پنج شنبه

14:00-8:30 

 فروش و

 خدمات
32138002-017 

32145801-017 

8-32145607-017 
 10 گلستان گرگان محمود جاللي 1710 گواه شرکت مقابل - جرجان بلوار انتهاي - گرگان

 شنبه الي چهارشنبه

 18:00-14:00و  12:30-7:30

 پنج شنبه

14:00-7:30 

 فروش و

 خدمات
 1332 سه راه رامدشت شرکت بهمن يدك رودسر -رودسر 42631077-013 42631743-013

شرکت بهمن يدك 

نورالدين -رودسر 

 آقانجفي

 11 گيالن رودسر

 شنبه الي چهارشنبه

16:30-8:30 

 پنج شنبه

13:00-8:30 

 فروش و

 خدمات
32562036-011 4-32563611-011 

روبروي  6کيلومتر  –جاده جديد بابل به آمل  -بابل

 روبروي بريدگي چمازين –کنارگذر جنوبي بابل 
 بابل وحيد قلعه سري 2020

 مازندران

12 

 چهارشنبهشنبه الي 

16:00-8:00 

 پنج شنبه

15:00-8:00 

 فروش و

 خدمات
33736916-011 33736916-011 

متر باالتر از  100 -بادله -جاده ساري به نکاء 8کيلومتر 

 عبور اصلي )قبل از هتل بادله(
 13 ساري علي محمدي تبار 1511

 شنبه الي چهارشنبه

 19:30-16:00و  13:00-8:00

 پنج شنبه

13:00-8:00 

 فروش و

 خدمات
 14 يزد يزد عباس صادقيان 3510 جنب پمپ بنزين رحمت آباد -شهيددشتي بلوار -يزد 3-38231031-035 38238658-035

 


