
تلفن واحد فروشکد شهرکدنوع نمایندگیصاحب امتیازشهراستانردیف
تلفن واحد خدمات 

پس از فروش
آدرس

نبش چهار راه امام رضا- خيابان امام خميني-اصفهان530313320636133206362فروش و خدمات پس از فروشآقای بشتاماصفهان1

روبروی سازمان تامين اجتماعي-نرسيده به چهار راه شریف- خيابان امام خميني-اصفهان532313333855533338556فروش و خدمات پس از فروش(سالمتيان)شرکت آتشپای اصفهاناصفهان2

جنب مسجد الکعبه-بعد از شماره گذاری- جاده شيراز1کيلومتر - اصفهان 53331فروش و خدمات پس از فروشآقای وانونياصفهان3

جنب نمایندگي سایپا-ابتدای بلوار شهيدان صالحي-آران بيدگل-کاشان53431فروش و خدمات پس از فروشآقای حسيني راوندیکاشان4

نرسيده به پل آزادگان- خيابان مطهری -کرج36026فروش آقای باقریکرج5

مقابل ظفر چهار- بلوار شهيد بهشتي -  کمال شهر -کرج36126خدمات پس از فروش(غالمي)شرکت ستاره پارسيان جهانکرج6

 جاده خلخال1کيلومتر - اردبيل 17045خدمات پس از فروشآقای قبادیاردبيلاردبيل7

5کيلومتر - بلوار فرودگاه - اروميه 15044فروش و خدمات پس از فروش آقای آذرمياروميهآذربایجان غربي8

شرکت تيزران خودرو-  جاده مرند2کيلومتر - سه راهي فرودگاه-تبریز45-100413286114332861140فروش و خدمات پس از فروش(آقای عليپور)شرکت تيزران خودرو تبریز9

کوچه کرمان موتور- روبروی کارخانه اطلس پود- ميدان بسيج-تبریز10141فروش و خدمات پس از فروش(آقای خودکار)شرکت بانيان خودرو خودکارتبریز10

بعد از حال احمر- باالتر از ميدان استاد شهریار - دروازه تهران - تبریز 102413330844633310293فروش و خدمات پس از فروشآقای تجليتبریز11

جنب ایستگاه تاکسي-تقاطع غير هم سطح-ميدان برج- بوشهر87177خدمات پس از فروشآقای جوکاربوشهربوشهر12

روبروی رنگ هاویلوکس-  جاده مخصوص10کيلومتر -تهران30121فروش و خدمات پس از فروش(آقای محمدی)شرکت اوژن موتور پارستهران13

117بين بزرگراه رسالت و جشنواره پالک - بعد از سه راه تهرانپارس - خيابان دماوند - تهران 30221فروش و خدمات پس از فروش(آقای علوی نسب)شرکت بادران گستر ایرسا تهران14

2263189522719081-3042122604560فروش و خدمات پس از فروش آقای نيکوکارتهران15
25پالک -کوچه آویشن-خزر شمالي-پل رومي- شریعتي - تهران:واحد  فروش 

123پالک-چهارراه وطن پور- فرمانيه غربي - تهران:واحد خدمات

41پالک  (پارک)بلوار نوراني- بلوار فرحزادی 30521فروشآقای خدامددیتهران16

4نبش ميثاق - پایين تر از بهار شيراز- خيابان شریعتي-تهران30621فروش آقای موتمنيتهران17

135بين خيابان کاج و پروین اعتصامي پ - خيابان دکتر فاطمي- تهران30721فروشآقای خرميتهران18

نرسيده به اسکندری- خيابان آزادی مسير شرق به غرب -تهران30821فروش آقای خسروانيتهران19

63پالک - جنب نيکران خودرو - بعد از چهارراه سهرودی - خيابان مطهری-تهران30921فروش آقای شاه ميرزایيتهران20

71پالک - بعد از چهارراه کامرانيه - خيابان نياوران -تهران31221فروش(نياوران)آقای خسروانيتهران21

7خروجي منظریه پالک - بعد از خروجي بلوار کاوه  - (غرب به شرق)اتوبان صدر - تهران 31421فروشآقای رفيعي نياتهران22

605پالک - جنب بانک صادرات - بعد از سه راه تهران ویال - خيابان ستارخان - تهران 7-166505195-3162166550550فروش و خدمات پس از فروشآقای کریم ناظریتهران23

23. پ- اوستا . خ- شيخ بهایي شمالي . خ- مالصدرا . خ- ونک -تهران317218860872788608728فروش و خدمات پس از فروش(آقای هویک)شرکت هویک پارس تهران24

954پالک -بعداز پل سيد خندان-خيابان شریعتي-تهران31821فروش و خدمات پس از فروشآقای پيمان مرادیتهران25

313213337400033755517فروش و خدمات پس از فروشآقای سليماني پورری26

پاساژ کوه  –روبروی سازمان تامين اجتماعي  –ميدان سه راه ورامين  –شهرری : واحد فروش

نور

-خروجي شهيد کریمي غرب-انتهای اتوبان امام علي به سمت جنوب-شهرری: واحد خدمات

10پالک -خيابان عبدالمالکي- خيابان ابن بابویه

                                        لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور محصوالت هیوندای
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                                        لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور محصوالت هیوندای

اصفهان 400563244650932350070فروش و خدمات پس از فروشآقای غازی زادهبيرجندخراسان جنوبي27
جنب سالن پذیرایي - بلوار سيد جمال الدین اسدآبادی- فلکه توحيد- بيرجند: آدرس فروش

جنب شرکت–جاده قدیم حاجي آباد  –بيرجند : سي گل، آدرس خدمات

مشهد28
آقای )شرکت پاک روان خودرور باروس

(پاکروان
91آزادی - بعد از بيمارستان رضوی- بزرگراه آسيایي- مشهد41251فروش و خدمات پس از فروش

روبروی اداره کل راه و شهرسازی حراسان-چهارراه خيام-بلوار سجاد-مشهد41351فروش و خدمات پس از فروش(آقای کاظمي)گروه خودرویي کاظمي پارسمشهد29

19024333377263366000فروش و خدمات پس از فروشآقای ثابت قدمزنجانزنجان30
خيابان خيام : آدرس خدمات   -23پالک -خيابان صدر-خيابان خيام-زنجان: آدرس فروش

روبروی سازمان ميراث فرهنگي-غرب

جنب پمپ گاز –قبل از پارک سيمرغ  –سمنان 47023فروش و خدمات پس از فروش آقای خسروانيسمنان31

ابتدای جاده کارخانه قند- ميدان هفت تير- خيابان تهران-شاهرود47123فروش و خدمات پس از فروشآقای رضایيشاهرود32

پشت پمپ بنزین محمد رسول اهلل- ميدان راه و ترابری -زاهدان97154فروش و خدمات پس از فروشآقای غازی زادهزاهدانسيستان و بلوچستان33

بعد از ساختمان دریس-بلوار باهنر شمالي- شيراز820713842482838424941فروش و خدمات پس از فروشآقای رستميشيراز34

49انتهای بلوار اميرکبير نبش کوچه -شيراز82171فروش و خدمات پس از فروش(آقای ساالری)شرکت ساالر موتور پارسيانشيراز35

تسليم- بلوار سلمان فارسي مجتمع مرکزی خودرو شيراز - شيراز823713630594936305950فروش و خدمات پس از فروششرکت بازرگاني شيراز تسليمشيراز36

86پالک - بلوار اسدآبادی -قزوین290283355905333559762فروش و خدمات پس از فروش(آقای طيبا)شرکت سفير خودرو امين 37

نبش هفت سنگان شرقي-روبروی کارخانه آرد شمس- جاده قدیم تهران5کيلومتر 29128خدمات پس از فروشآقای کوشيار38

قمقم39
آقای )شرکت خدماتي نگين خودرو قم 

(حسنخاني
236666441-5002536666441فروش و خدمات پس از فروش

نرسيده به - بعد از بيمارستان خرمي- بعد از فلکه شهيد زین الدین- خيابان امام خميني-قم

پل دستغيب

جنب پارس گاز-بلوار مطهری-رفسنجان90134فروش و خدمات پس از فروشآقای یوسفيرفسنجان40

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی-کرمان90034فروش و خدمات پس از فروش(آقای برازوان)شرکت بازرگاني هزار کرمان41

نرسيده به والفجر جنوبي-بلوار شهيد صدوقي –کرمان 90234فروش و خدمات پس از فروش  (آقای دليلي)شرکت گاتا موتور پارسکرمان42

تقاطع حکيم نظامي- باالتر از بانک مسکن- خيابان اربابي- کرمانشاه2-338258741-6208338213842فروش و خدمات پس از فروشآقای الهياریکرمانشاهکرمانشاه43

گرگانگلستان44
آقای  )شرکت بازرگاني هيرکان خودرو جاللي

(جاللي
جنب کارواش جاللي- انتهای بلوار جرجان- گرگان28017فروش و خدمات پس از فروش

اول خط ماشين- روبروی بازار روز- خيابان سعدی-رشت20013فروش و خدمات پس از فروش(آقای ميرخداوندی)شرکت دیار بهمن شمال رشت45

روبروی مرکز شماره گذاری-منطقه آزاد انزلي20113فروش و خدمات پس از فروش(آقای قرباني)شرکت بنيان خودرو زرین بندر انزلي46

23پالک -روبروی فرودگاه بين المللي سردار جنگل-بلوار ولي عصر-رشت20213فروش و خدمات پس از فروش(آقای پورجبار)شرکت خانه خودرو شمالرشت47
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                                        لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور محصوالت هیوندای

اصفهان

 جاده آمل به محمودآباد نرسيده به هتل نيلوفر5کيلومتر 34111فروش و خدمات پس از فروش آقای صادقيآمل48

پایانه غرب- نبش گلستان یازدهم - کمربندی شرقي - بلوار ولي عصر - بابل 342113237110532375151فروش و خدمات پس از فروشآقای خورشيدیبابل49

جنب هتل بادله- 10کيلومتر - جاده نکاء-ساری34011فروش و خدمات پس از فروشآقای عرب خزائليساری50

روبروی شرکت برق باختر-بزرگراه شمالي- اراک 65086فروش و خدمات پس از فروشآقای محمدیاراکمرکزی51

خيابان جامي یک-خيابان جامي-بلوار سوم خرداد- دی9ميدان -بندر عباس98076خدمات پس از فروشآقای پاسالربندرعباسهرمزگان52

ابتدای جاده کرمانشاه- ميدان کربال67081خدمات پس از فروشآقای باب الحوائجيهمدانهمدان53

بلوار فقيه خراساني، کوچه تابان-یزد95035فروش و خدمات پس از فروش(آقای فرشي)شرکت احرار یزدیزدیزد54
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