
گلچینی از تجربه و تخصص      جلوه اي از تعهد خدمت

نماینده خدمات پس از فروش در سرار کشور 200ز ضمانت دوساله با بیش ا

 تلفن آدرس نام نماینده نام شهرستان نام استان
 42425839-041 خدمات فنی امین- باالتر از فرمانداري- خیابان امام خمینی افکاري شبستر آذربایجان شرقی
 32359590-041 خدمات فنی وحید-جنب مسجد مال حسن- ایستگاه پاسگاه- انتهاي دارایی جدید قربان پور وحید تبریز آذربایجان شرقی
 37821797-041 خیابان میدان خشکبار-خیابان کشاورزي- شهرستان ملکان انتظاري ملکان آذربایجان شرقی
 37255042-041 28بالك - جنب نان روغنی صارمی-خرداد 15خیابان  راوندي تورج مراغه آذربایجان شرقی
 42275520-041 خدمات فنی مهدي-روبروي تاالر جزیره-اول خیابان کاشانی-شریعتی(یال دور)خیابان  کوجانی مهدي مرند آذربایجان شرقی
 34463750-041 تعمیرگاه اطمینان لباسشویی-خیابان گلباران- خیابان نگارستان- شهرك شهید باکري-چهارراه الله قوضاتی تبریز آذربایجان شرقی
 52234020-041 موسسه فنی رحیم زاده-26پالك-ابتداي خیابان طالقانی رحیم زاده رحیم میانه آذربایجان شرقی
 35630845-044 خ مسافري نرسیده به تقاطع جنب تابلو نویسی خیبري علیرضا نقده آذربایجان غربی
 46223675-044 جنب مسجد جامع-1کوچه نارین-انقالبخیابان  امینی حسن بوکان آذربایجان غربی
 44222543-044 خدمات پس از فروش کمالی-خرداد15خیابان کمالی پیرانشهر آذربایجان غربی
 32238234-044 153پالك-تیمچه غالم خان-خیابان امام افشار ارومیه آذربایجان غربی
 35242751-044 280پالك- جنب بانک ملت مرکزي-خیابان امام قوي پنجه سلماس آذربایجان غربی

 پیرانشهر آذربایجان غربی
رسولی 

 عبدالقادر
 44239632-044 روبروي مسجد ملی قداغ -جاده شین آباد -پیرانشهر

 46321498-044 خدمات برق و الکترونیک زارعی _خیابان شهید باکري(کوچه قپان)  _امام خیابان  زارعی شاهین دژ آذربایجان غربی



 32527432-045 جنب مبل فروشی ثقفی- روبروي سینما آزادگان-خیابان باهنر جنوبی اعتمادي شکور مشکین شهر اردبیل
 32621454-045 خدمات فنی ذکی -طبقه باال-پاساژ ولیعصر- -خ امام خمینی  ذکی غالم گرمی اردبیل
 33244094-045 20و14پالك-خدمات سیم پیچی فاراد- پاساز مطهري-سه راه دانش حسینی شفیع اردبیل اردبیل
 32782119-045 جهار راه امام بازار ملت تعمیرات بهلولی بهلولی ولی پارس آباد اردبیل
 32207080-031 فروشگاه نصر -سراي هندوها -کوچه مشیر-خ هاتف  نصر اصفهان اصفهان
 45317070-031 4هشت بهشت مجتمع شقایق واحد  کریمی محمود شاهین شهر اصفهان
 57427772-031 تعمیرگاه سهرابی-کوي بازار-خیابان امام سهرابی گلپایگان اصفهان
 32216976-031 کاالي نیکو -جنب مبل ایران -مقابل امامزاده اسماعیل -بعد ازکوچه یخچال - شکرشکن  کشکولی اصفهان اصفهان
 678-1349-0939 37خ هاتف کوي مشیر یخچال سراي بازرگان طبقه اول  واحد  منصوري حسین اصفهان اصفهان
 55442003-031 تعمیرگاه پارس خزر-باالتر از مسجد خالو- خیابان طالقانی شاطریان احمد کاشان اصفهان
 09132290584 خدمات بوش-13روبروي کوچه -ورودي خانه اصفهان- خیابان امام خمینی  زمانی پویان اصفهان اصفهان

 اصفهان اصفهان
نیک نفس علی 

 رضا
 2-32359061-031 طالقانی بیم خلجا و نارونخ 

 33627112-031 تعمیرگاه طاهري-روبروي تاکسی تلفنی عدل- شنبه بازار4-خ امام شمالی طاهري خمینی شهر اصفهان
 57770861-031 خدمات فنی جنرال تکنیک-شهریور17روبروي دبیرستان- میدان امام خمینی حفیظی خوانسار اصفهان
 42641074-031 تعمیرگاه لوازم خانگی آبادان- پاساژ کوروش-خیابان امام شیاسی نجف آباد اصفهان
 53220573-031 205پالك- تعمیرگاه مسعود-ابتداي ولیعصر غربی-میدان مدرس مشکات شهرضا اصفهان
 35814384-031 عسگریه دوم جنب بن بست حقیقت-خ پروین  امیري مجتبی اصفهان اصفهان
 37427727-031 تعمیرگاه اخوان وفادار- جنب بانک صادرات-بلوار طالقانی وفادار باقر فالورجان اصفهان

 کرج البرز
اسداهللا زاده 

 قاسم
 34719891-026 نمایندگی سامسونگ- 143پالك-6انتهاي ظفر- کمال شهر

 32255125-026 183پالك-طبقه همکف-داخل پاساژ تهرانی-روبروي مبل برلیان-خیابان آبان-میدان توحید آخوندي کرج البرز
 09125688376 تعمیرات لوازم خانگی دایلر (دلتا) - جنب سنگکی- ??نبش غدیر-خیابان الغدیر شمالی - نظرآباد دایلر کرج البرز



 روحی رضا کرج البرز
- جنب پاساژ فیروزي-بین بلوار محمدي و خیابان بهار شرقی-بلوار شهید حدادي- میان جاده

 موسسه فنی روحی
026-34576710 

 27221671-084 خ امام خ حافظ جنوبی خدمات فنی مصطفی یاسمی یاسمی مصطفی دهلران ایالم

 ایالم ایالم
رحیم بیگی 
 محمد تقی

 33353474-084 تعمیرگاه و فروشگاه ثانی-جنب هتل واالهو- واسطی خیابان

 36029926-021 پارسیان سرویس-سر نبش چهارراه-روبروي بانک ملی-خیابان مطهري اسکندري پاکدشت تهران
 36029795-021 103خ مطهري جنب فروشگاه فرهنگیان پ  پور سعید محمد پاکدشت تهران
 55049627-021 2واحد - 23پالك  -)12کوچه دامغانی نسب (- خیابان فداییان-میدان شوش براتی تهران تهران
 33329716-021 209شماره -خیابان شهید منتظري- میدان امام حسین اسداللهی تهران تهران

 تهران تهران
بختیاري 
 محمدرضا

 66054645-021 147پالك -نرسیده به تقاطع طوس-متري جی 21خیابان -استاد معینمیدان -آزادي

 تهران تهران
محمدي محمد 

 رضا
 33689639-021 نبش جهانگرد- بعد از چهارراه منصور- شهریور جنوبی17

 33561381-021 شرکت پرنیان- 104پالك-روبروي کوي فیاض بخش-خیابان ایران-امین حضورسه راه  احمدي تهران تهران
 55915411-021 12شهرري.میدان هادي ساعی.خیابان آستانه.مجتمع میرداماد.طبقه ي همکف.واحد  سیفی سعید تهران تهران
 33155294-021 موسسه فنی الکتروتکنیک ذنوبی-960پالك-40و41بین کوچه-اولمتري 15-افسریه ذنوبی تهران تهران
 36156832-021 76پ  9متري ولیعصر ك فتح  12زیباشهر خ  حسینی ولی قرچک تهران
 36253987-021 تعمیرگاه امیر-روبروي حوزه علمیه-خیابان رجایی شهوین ورامین تهران
 36655318-021 7خدمات نوین پ  - پاساز الله -مجتمع الله-خ پروین اعتصامی -خ فداییان اسالم -شهر ري گودرزي حمید تهران تهران

 بهارستان تهران
بی آزارشارمی 

 سجاد
بین گلهاي -خیابان سردارکاظمی-قلعه میر- سه راهی آدران- شهرستان بهارستان-رباط کریم 

 286پ  - 3و2
0912-5395741 

 ????????-021 ??پالك - ?نبش ارشاد  -شهرك فرمانداري  -بلوار خلیج فارس - شهرك قائمیه پارسا فر مراد اسالمشهر تهران
 33586161-021 خدمات میالد-30پالك- بین کوچه اول و دوم-متري ولیعصر16- قیامدشت خسروي علیرضا تهران تهران
 56358300-021 521پالك- 17و15بین کوچه-زرافشان یوسفی اسالمشهر تهران



 تهران تهران
ممنون پور 

 مهدي
 76310308-021 تعمیرات لوازم خانگی کوروش-9نبش دانش - فاز یک فرهنگیان-گیالوند-دماوند

چهارمحال و 
 بختیاري

 5655-3444-038 دفتر فنی جنرال - خیابان والیت (کاردانش)ابتداي -بلوارشهدا حیدري لردگان

چهارمحال و 
 بختیاري

 کریمی شهرکرد
تعمیرگاه -طبقه اول-2مجتمع پردیس -پشت مسجد امام صادق (ع) -پایین تر از چهارراه بازار

 32272555-038 محسن

چهارمحال و 
 بختیاري

 34223279-038 خدمات فنی کوروش-روبروي شترخون-کاشانیخیابان  مسعودي بروجن

 32788504-056 تعمیرگاه لوازم خانگی ناهید-جنب مسافربري فروزان -بازار روز  -بلوار انقالب  ناهید بشرویه خراسان جنوبی
 32232060-056 مهسان یدك-6نبش منتظري -خ منتظري ارزنی بیرجند خراسان جنوبی
 43335221-051 تعمیر گاه آزمایش-نرسیده به جهاد- 23شهریور17نبش-شهریور17خیابان فرشچین نیشابور خراسان رضوي
 37649941-051 32نبش خیام-چهارراه طوس-خیام شمالی-بلوار خیام نوعی مشهد خراسان رضوي
 44240277-051 خدمات قصر-جنب پمپ بنزین امام علی-امیر کبیرخیابان  کوشکی سبزه وار خراسان رضوي

 فریمان خراسان رضوي
فیضی گلستان 

 رضا
 34628666-051 .خدمات فنی رضا ?بهمن .نبش بهمن ??خیابان 

 47722688-051 خ ولیعصر خ سنایی روبروي گندمکار کرمی رضا قوچان خراسان رضوي
 55223855-051 دفتر شرکت فنی خدماتی یاور صنعت-19روبروي قائم-خیابان قائم تمدن کاشمر خراسان رضوي
 52542014-051 لوازم یدکی و تعمیرات توکل-خیابان نظامی کبودانی تربت جام خراسان رضوي

 مشهد خراسان رضوي
قادري 

 محمدحسن
(شهرك غرب:بلوارحجاب،بین حجاب   1203جنب کفش نهرین،پ-راه المهدي4- طالب:بلوارطبرسی 

 )266و264پ22و20
051-32701371-

36635735 

 34521441-051 نبش چهارراه سوم-5مصلی هراتی ابراهیم سرخس خراسان رضوي
 09157018294 48پالك -30میرزاکوچک خان -میرزاکوچک خانبلوار  حسن نیا هادي مشهد خراسان رضوي
 54532900-051 61/1پالك - 5و  3بین ملکی -خیابان شهید ملکی-میدان سعدي توکلیان نادر تایباد خراسان رضوي
 38511674-051 پاساژ بلور-11دانش غربی- چهارراه دانش-خیابان امام رضا خسروي مشهد خراسان رضوي



 55420619-051 راه فجر خدمات فنی مسعود4پائین تر از -خ امام  روشنی مسعود بردسکن خراسان رضوي
 09153338751 روبروي سرویس چوب جلوه- آخر گمرك-خیابان استقالل غریب تربت حیدریه خراسان رضوي
 32925655-058 227پالك-معلم غربی- خیابان شهید بهشتی شاکري محسن آشخانه خراسان شمالی
 7222669-0585 5پالك- ساختمان حوزه علمیه-خیابان معلم  لطفی اسفراین خراسان شمالی
 32241274-058 18پالك-داخل کوچه- جنب بانک صادرات-چهارراه خوشی پهلوان بجنورد خراسان شمالی

 اندیمشک خوزستان
سجادیان فر 

 محمد
 42627893-061 جنب مبلمان نگین - روبروي پاساژ شاه آبادي ( ولیعصر )  - خیابان  اسحاق 

 3916090-0916 جنب تعاونی فرهنگیان-روبروي پاساژولیعصر- اول خیابان حافظ جنوبی نوروز- عزیزپور ایذه خوزستان
 53340613-061 19پالك - 1بهمن -سده فرحانی نزاد آبادان خوزستان
 32251050-061 تهویه علی-592پالك-13نبش خیابان- حصیرآباد- کوي ابوذر اسماعیلیان علی اهواز خوزستان
 53524291-061 بین خ هریستچی وکهنموئی مغازه دو دهنه -تعمیرات لوازم خانگی- فلکه دروازه  منشدي پور خرمشهر خوزستان
 43225865-061 تعمیرگاه اهللا وردي-خیابان هما فران- سه راه پشت برج اهللا وردي مسجد سلیمان خوزستان
 32215177-061 خدمات فنی هانی-1145,3خ سعدي مابین کافی و نادري پ  شیران امید اهواز خوزستان
 8088-162-0938 3گلستان - 4فاز  جاللی ماهشهر خوزستان
 52822311-061 111- 109-107پالك-روبروي نانوایی ژاله دهدشت-خ امام موسی صدر-فلکه بیدبلند امیدي بهبهان خوزستان
 42827121-061 تهویه میالد- جنب خیابان آزادي- خیابان شهیدبهشتی شریفی شوش دانیال خوزستان
 42251033-061 خدمات فنی شنیده-بین حافظ و ثامن االئمه-خیابان امام موسی صدر- فلکه کوتیان حسن شنیده دزفول خوزستان
 43592979-061 خدمات فنی قنواتی- بین بهشتی و منتظري- خیابان طالقانی قنواتی رامشیر خوزستان
 36720354-061 جنب بیمه البرز- یادگار امامخیابان  حسین موالئی حمیدیه خوزستان
 09163175364 خدمات فنی ولیعصر-847پالك -بین کوچه تختی وقدکزاد- بعدازدرمانگاه ولیعصر- خیابان ادهم قبایی اهواز خوزستان

 خرم دره زنجان
حرمتی حبیب 

 ا...
 5531500-0243 27پالك- خیابان شهید شاپور مقدم- خیابان جمال الدین

 33328821-024 262/1پالك -متري عابدینی 16خیابان -اسالم آباد خلیلی حسن زنجان زنجان



 34225454-023 پاساژ اسد زاده- روبروي بانک رفاه- خیابان طالقانی-میدان امام باصري اسمعیل گرمسار سمنان
 32202282-023 الکتروتکنیک پارسیان-روبروي بلوار فروردین-بلوار امام علی- بهارستان سلیمانی شاهرود سمنان
 33454061-023 23پالك-هالل احمر یکم-بلوار هالل احمر قزوین لو سمنان سمنان
 35234097-023 62پالك-خیابان شهید مطهري ترابی دامغان سمنان

سیستان و 
 بلوچستان

 09155424963 خدمات فنی نقیب زاده-محله کمالیها-32امام خمینی - خیابان امام خمینی نقیب زاده زابل

سیستان و 
 بلوچستان

 33227102-054 تعمیرگاه یزدي-نبش کوچه حافظ-خیابان کفعمی یزدي علی زاهدان

سیستان و 
 بلوچستان

 09156716570 خدمات فنی مهدي- روبروي زال سوم-زال شرقی-زالخیابان  رزم آرا زابل

سیستان و 
 بلوچستان

 32220317-054 مجتمع تجاري مسکونی صادقی- 70جنوبی-خیابان آزادي صادقی ایرانشهر

 44526836-071 خدمات فنی اسدي(پاکشوما)- سه راه دوم- خیابان رسول اهللا اسدي اقلید فارس
 37265075-071 خدمات فنی فجر-اول خیابان ایثار-چهارراه مقر شکوهی شیراز فارس
 32227970-071 تعمیر و سیم پیچی لوازم خانگی حمید- پاساژ مهدي- ابتداي خیابان توحید-چهارراه مشیر سهامی شیراز فارس
 53544703-071 خدمات فنی شعله-سلمان فارسیخیابان  لطف داراب فارس
 44333004-071 تعمیرگاه توشیبا- خیابان معلم احمدي آباده فارس
 54333969-071 خدمات فنی اقبال-بلوار شهید باهنر اقبال جهرم فارس
 38733943-071 خدمات فنی یوسف رضایی- سمت چپ- بلوارشهیدویسی رضایی فیروزآباد فارس

 فسا فارس
اکبري محمد 

 جواد
 53315059-071 خدمات فنی محمد -روبروي کوچه اتفاقات قدیم  -خ فیاضی بخش  -فسا

 نیک سرشت نی ریز فارس
-جنب قنادي گل سرخ-نرسیده به سه راه گلستان- پایین تر از پل حلوایی- خ امام خمینی

 53826450-071 تعمیروسیم پیچی دانش

 43334347-071 خدمات فنی حافظ-جنب مخابرات امیر کبیر- بعد از چهارراه اول-خیابان امیر کبیر زارع مرو دشت فارس



 33222324-028 تعمیرگاه مجید- کوي شهید محمودیان-اول نادري جنوبی-سبزه میدان اسماعیلی مجید قزوین قزوین
 35247205-028 نمایندگی مجاز ایران شرق-5پالك-خیابان عالمه امینی طاهرخانی امید تاکستان قزوین

 قم قم
پوربرقعی سید 

 محمد
 36604454-025 تعمیرگاه برادران پوربرقعی-مقابل بیمارستان الهادي-سی متري کیوانفر

 قم قم
سعادتی حجت 

 اهللا
 36611800-025 موسسه فنی سعادتی- 6و4بین کوچه- تیر7خیابان-میدان سعیدي-امامخیابان 

 34261741-087 خیابان اصحاب -سه راهی بوئین  عبداهللا محمدي بانه کردستان
 33231345-087 جنب کبابی حاج اقبال -اول بازار بزرگ سنندج  - خ انقالب احمدي فرزین سنندج کردستان
 36224318-087 خدمات فنی ژینا-روبروي بازار باال- خیابان امام- سقز صالحی شهرام سقز کردستان
 33236561-087 اول بازار والی-خیابان فردوسی پارسی ماشاء.. سنندج کردستان
 35528664-087 روبروي پارك معلم-خ مدرس-خ اسدآبادي-کامیاران مرادي کامیاران کردستان

 42206673-034 چهارراه دانشگاه آزاد-بلوارصادقی دولت آبادي سیرجان کرمان
 34256705-034 خدمات فنی تهران-سه راه معلم-شهریور17خیابان کریمی رفسنجان کرمان
 32531599-034 تعمیرات لوازم خانگی حامد -30کوچه  - مالک اشتر شمالی خیابان  حاج ملک کرمان کرمان
 34110487-034 روبروي مرکز مخابرات- خیابان امام خمینی یزدانی علی اکبر شهر بابک کرمان
 58289719-034 تعمیرگاه لوازم خانگی صادقی-باالتر از دانشگاه آزاد -بلوار امام صادقی معین کوهبنان کرمان
 2977802-0913 14نبش کوچه-خیابان شهید اخالقی-چهارراه شهید اخالقی- خیابان امام خمینی زواره اي کرمان کرمان

 48322065-083 تعمیرگاه لوازم خانگی عباسی- میدان بسیج- خ شهید رستمی عباسی صحنه کرمانشاه
 46221253-083 بهمن خدمات اعظمی جنب شبکه بهداشت 22میدان بسیج نبش  اسماعیلاعظمی  جوانرود کرمانشاه
 48421435-083 خدمات فنی نسیم- بازار نجارها قهرمانی فریدون سنقر کرمانشاه

 نجاتی کرمانشاه کرمانشاه
تعمیرگاهه لوازم خانگی - 5واحد-پاساژپردیس-جنب بانک ملت- چهل متري مطهري شرقیخیابان 

 آسایش
083-37211868 

 کنگاور کرمانشاه
دانش خواه 

 مسعود
 48237164-083 تعمیرگاه مرکزي گلها-خیابان رحمتی زاده -میدان استقالل 



 کرمانشاه کرمانشاه
پیردهقان 

 علیرضا
 37220716-083 جوانشیر مقابل گرمابه آینه خدمات فنی غربمیدان 

 اسالم آبادغرب کرمانشاه
حریریان 
 شاهرضا

 45222182-083 خدمات فنی حریریان-48پالك- خیابان شهید مفتح

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 32223233-074 3پالك - کوچه طالبی-خیابان مصلی گودرزي یاسوج

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 33228001-074 خیابان مصلی روبروي شرکت مخابرات. خدمات فنی برون برون اردشیر یاسوج

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 1484751-0917 خدمات فنی آذرخش- روبروي سازمان تامین اجتماعی -خیابان مدرس آذرخش جمشید دهدشت

کهگیلویه و 
 بویراحمد

 گچساران
محمدي محمد 

 رضا
 32228192-074 تعمیرگاه سپاهان نو-نبش کوچه ششم- خیابان کیامرثی

 34731336-017 واشمگیر انبار الوم خ آزادگان خوجه لطیف آق قال گلستان
 34367008-017 خیابان مسجد جامع سادات بندرگز گلستان
 32320787-017 الکترو سید جالل-67نبش کوچه-خیابان امام رضا شاهینی گرگان گلستان
 33236471-017 خ شهید بهشتی کوچه حافظ طیاري مهرداد کردکوي گلستان
 33237764-017 259پالك-چهارراه سعدي- خیابان بعثت غربی شیر محمد لی گنبد گلستان
 34422525-017 خدمات فنی مهدیه-580پالك- ساختمان اسالمی-خیابان دکتر بهشتی تقیباهنر محمد  بندرترکمن گلستان
 33222661-017 نمایندگی پارس خزر-نرسیده به چهارراه گلشن-باالتر از آتش نشانی- خیابان خیام جنوبی جعفري گنبد گلستان
 32220590-017 تعمیرگاه لوازم خانگی مانی-مقابل کتابخانه مسجد جامع-سرومحوطه پا  فوالدي بشیر گرگان گلستان
 35862969-017 راه4خ ولیعصر جنب  بیانی حمید رضا خان به بین گلستان
 34526154-017 خدمات فنی کرامت-خیابان امام شمالی کرامت آق قال گلستان
 34234494-017 جنب آژانس بوستان-چهارراه ابراهیمی-خیابان طالقانی شمالی زنگانه علی اباد کتول گلستان
 ????????-??? ???پالك -??خیابان ازادي   ادیب. کالله گلستان



 44232248-013 خیابان امام،جنب مسجد جامع،خدمات مجاز لوازم خانگی جواد رحمتی رحمتی جواد تالش گیالن

 کاویانی رودبار گیالن
خدمات فنی مهندسی -طبقه دوم -ساختمان تعاونی روستایی-جنب بانک کشاورزي-خلیل آباد

 09128815142 طاها

 44337818-013 شعبه اول-کوي ستایش- خیابان برش نورد بالالزاده صومعه سرا گیالن
 44545928-013 خدمات فنی ثبوتی-انتهاي کوچه شهید نژداقی- گلستانخیابان  ثبوتی بندر انزلی گیالن
 44811065-013 مرکز خدمات پس از فروش المهدي-روبروي خزر کامپیوتر-خیابان شریعتی درخشان آستارا گیالن
 44425508-013 تعمیرگاه صادقی-39پالك- کوچه ملت پرست- روبروي شیالت- طالقانیخیابان  صادقی بندر انزلی گیالن

 رشت گیالن
خصوصی 
 محمدرضا

 33223111-013 خدمات فنی مهندسی خصوصی-جنب رستوران نجاتی- خیابان سعدي-شهرداري

 34554944-013 خدمات برقی صبوري- خیابان با هنر(بازار روز) صبوري کوچصفهان گیالن
 44651959-013 تعمیرات لوازم خانگی پاداش-خیابان شهیدعبدي (بهارستان) پاداش محمد شاندرمن گیالن
 42531431-013 خدمات فنی هاشمی-روبروي ندامتگاه-خیابان سعدي هاشمی لنگرود گیالن
 33360483-013 خدمات فنی معین- 42پالك -پاساژ دیلمان-صیقالنمیدان  علی نژاد معین رشت گیالن
 33367649-013 خدمات فنی نور-زیر ساختمان رامیزا- فلکه گاز اندرودي رحیم رشت گیالن
 2817-780-0939 ابتداي خیابان سردارجنگل,جنب نانوایی طاهر خدمات فنی ماکیتا آئینی محمد ماسال گیالن

 32643036-066 خدمات فنی سنجري- روبروي خیابان وصال-خ بوعلی سنجري عباس کوهدشت لرستان
 5130-706-0916 نمایندگی سپهوند- به سمت بیمارستان شفا- چهارراه نفتی-خیابان ناصرخسرو-خیابان انقالب سپهوند ناصر خرم آباد لرستان

 بروجرد لرستان
حوله اي 
 عبدالرضا

 42531381-066 421و419پالك- جنب پست بانک- بعد از چهارراه اوستا-انتهاي تختی

 33305329-066 فروشگاه افشار- 409پالك- خیابان حافظ افشاریان خرم آباد لرستان
 43423438-066 140وخیابان شهید مطهري پالك126پالك-شهریور17خیابان امانی علی ازنا لرستان
 43331355-066 خدمات فنی امیر-سه راه رودکی-طالقانی شمالی صلواتی محسن الیگودرز لرستان
 43434250-066 تعمیرات لوازم خانگی روشن - خ شهید قدرت ا.. نوري  -انتهاي خ نواب  مهدي روشنی ازنا لرستان

 42035110-011 خدمات کوروش جواهري-جنب بانک رفاه-روبروي بیمارستان ولیعصر- خیابان ساري جواهري قائم شهر مازندران



 5650129-0113 نمایندگی کاچیران- ابتداي جاده آمل- میدان ماهی  اسفندیاري علی فریدونکنار مازندران
 44254575-011 موسسه فنی یاسین-جنب مسجد حاج علی کوچک-بازارپایین  دماوندي آمل مازندران

 نکا مازندران
احمدزاده 

 اسمعیل
 3-34734822-011 خ علمیه روبروي مسجد صاحب الزمان

 42549002-011 الکتروتکنیک کیقبادي- روبروي مسجد جامع-خیابان شریعتی کیقبادي مهران جویبار مازندران
 55259852-011 46918-14746کد پستی- روبروي چاپ ارجمند-خیابان مطهري افتخاري جعفر رامسر مازندران

 ساري مازندران
منتظري محمد 

 تقی
 33247096-011 انتهاي زینبیه خدمات فنی ارکیده 8بلوار طالقانی چهارراه بخش 

 42087107-011 4کوچه ترك محله روبروي مولوي خ ساري  مظفري عادل قائم شهر مازندران

 بابل مازندران
محمد زاده 

 حسینی حسین
 32191471-011 47139- 13915کدپستی-الکتروتکنیک حسینی-پاساژ تنددست-سبزه میدان

 35335567-011 خدمات فنی جنرال-بلوار شهید شریفی- میدان شهربانی خلیل پور کردي بابلسر مازندران
 33246039-011 خزرخدمت-نبش زینبیه- 8چهارراه بخش-بلوار طالقانی غیاث نژاد ساري مازندران
 54612426-011 -الکترو صنعت باقري -پاساژ ناصر - جنب بانک ملی-خ اصلی  باقري شعبان سلمان شهر مازندران
 34532078-011 تعمیرگاه لوازم خانگی- کوچه محمدیه-روبروي بانک ملی مرکزي-امامخیابان  رستگار بهشهر مازندران

 تنکابن مازندران
قورچی بیگی 

 داریوش
 54227270-011 541پالك-جنب باطري سازي نیرو-خیابان جمهوري اسالمی

 44654150-011 خدمات فنی پارس-15روبروي ساحل- شهید عابديخیابان -بازیارکال-کمربندي عابدي یحیی رویان مازندران
 32477521-011 مجتمع فنی پاینده- آبان13باالتر از آژانس- خیابان شهید رستگار-پشت دانشگاه فنی پاینده علیرضا بابل مازندران
 42240264-086 خدمات فنی محمدي-جنب بانک ملی-خیابان شریعتی محمدي ساوه مرکزي
 4230465-0864 جنب مسجد جامع - خیابان طالقانی حیدري هادي دلیجان مرکزي
 32226304-086 مجتمع ستاره-تعمیرگاه پیمان-4361پالك-خیابان آموزش و پرورش - خیابان امام خمینی نظیري اراك مرکزي
 32241709-086 مقابل ساختمان مرکزي بانک سپه-شهید رجاییخیابان  غیاثی حمیدرضا اراك مرکزي
 46242534-086 خدمات جنرال تکنیک-پایین تر از پل شاهین-خیابان ساحل شمالی کرمی خمین مرکزي



 32232725-076 تعمیرات و سیم پیچی تک- نرسیده به برج اصناف- قدس و شاه حسینیبین فلکه  بیک حمید رضا بندرعباس هرمزگان
 32513368-081 342شماره- تعمیرگاه الکترونوین- نرسیده به چهارراه- خیابان تختی معینی همدان همدان
 5226996-0813 54484-54485پالك -خدمات فنی شوندي-کوچه مولوينبش - بلوارشهیدرجایی شوندي ابراهیم کبودرآهنگ همدان

 میري نهاوند همدان
-نرسیده به پل زندان -بعد ازچهارراه فاطمیه- خیابان شریعتی- خیابان فاطمیه- میدان قیصریه

 فروشگاه هیمالیا
0813-3234220 

 35220120-035 خدمات فنی عبداللهی-نرسیده به مخابرات مرکزي-خیابان مطهري-شحنهسه راه  عبداللهی یزد یزد
 32521861-035 خیابان مطهري جنب زینبیه مزویر اباد موسسه تعمیراتی بوش تکنیک بیدکی مهریز یزد

 یزد یزد
عسکر کافی 

 هدایت
 37201330-035 210واحد - مجتمع تجاري الماس- بین فلکه اول و دوم -آزاد شهر 

 36268078-035 فروشگاه صفاري-روبروي هتل فرهنگ-خیابان امام صفاري یزد یزد
 37244842-035 (لباسشوئی)-خدمات فنی محسن زاده - روبروي مجتمع مخابرات-بلوارشهید صدوقی محسن زاده یزد یزد

 

 


