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۰۹۱۴۴۲۱۰۱۹۰

۹۱۶۱۴۱۶۰۱۳

خ صفا نبش بهار پالک ۸۴

تمیشان §وب�وی درب دوم  پارک جنگلی

ولیعصر، خ مخابرات شرقی، مقابل

مسجد امام صادق

خ هزار و یک شب شمالی ، نبش کوچه ۶

میدان تقی آباد نبش احمدآباد۱

مشهد بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد ۲۵

فلکه اول گوهردشت §وب�وی نیکا مال

بلوار نخبگان جنب تاالر برلیان

بلوار امام حدفاصل یادبود و بلوکی جنب

مسجد گله دا§ی

میدان ولیعصر به سمت انزلی ۲۰۰ متر باالتر

سمت چپ نمایندگی کویر موتور

بلوار آیینه خانه پل فردوسی ساختمان پاسارگاد

کیانپارس بلوار شهید چمران نبش خیابان ۶ شرقی

§وب�وی مجتمع تجا§ی ایران نگین

شهرک فرهنگیان ، بلوار معلم ، نبش چها§راه آموزگار 

بابلسر میدان معلم §وب�وی ایران خود§و

بوشهر سه راه با¼رگانی ابتدای شک�ی نبش فردوس ۱ 

سمنان شهرک غرب میدان قومس پایین تر از سایپا

نیک بین ف�وشگاه کویر

فارس الرستان گراش جاده کم�¾ندی  §وب�وی

بیمارستان امیرالمومنین

زاهدان خيابان دانشگاه نبش دانشگاه ۳۳

نمايشگاه كوير

همدان خ جهان نما مقابل اداره صنایع 

نبش کوچه مدرس

 مهرشهرکرج بلوار امام خمینی (بلوار ارم)

سه راه شهردا§ی مجتمع آمیتیست

تاکستان خ امام جنب پمپ بن��ن §وب�وی

بانک قوامین

شیراز خ ستارخان حد فاصل فلکه سنگی و عفیف اباد 

مازندرانجاده چالوس تنکابن کالرآباد جنب

شهرک امیردشت

ورامین، بلوار شهید باهنر، §وبه §وی

خیابان دانش سرا

مالیر بلوار ميرشاهولد نبش كوچه شهید

جمشيد بيات 

مراغه خیابان انقالب جنوبی نمایندگی کویر

خوزستان، دزفول،خ۴۵مت�ی فتح المبین

میدان افشار پ۳۱۵
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شهرک امیردشت

ورامین، بلوار شهید باهنر، §وبه §وی

خیابان دانش سرا

بلوار آزادگان

مالیر بلوار ميرشاهولد نبش كوچه شهید

جمشيد بيات 

خوزستان، دزفول،خ۴۵مت�ی فتح المبین

میدان افشار پ۳۱۵

بوشهر سه راه با¼رگانی ابتدای شک�ی نبش فردوس ۱ 



نشانی شعب کویر موتور

آدرسشماره تلفن ف�وشگاهنمایشگاه

زنجان 

نور

تب��ز

کرمان

مشهد

مشهد(طوسی)

کرج

ق�وین(نجفی)۱

بندرعباس

رشت

پاسارگاد

اهواز

نیشابور

بابلسر

بوشهر

سمنان

الرستان(گراش)

زاهدان

همدان

کرج(مهرشهر)

تاکستان

شیراز

تهران ( پاسداران)

تهران(دادمان)

تهران(هالل۱)

تهران(آف��قا)

تهران(ارسباران)

تهران(تهرانپارس)

الب�ز

۰۹۱۱۳۲۷۹۷۴۸

۰۹۱۴۱۱۶۸۲۲۸

۰۹۱۳۳۴۲۰۶۶۵

۰۹۱۵۵۱۵۹۰۸۳

۰۹۱۵۱۱۹۶۰۰۳

۰۹۱۲۱۹۷۶۸۸۵

۰۹۱۲۲۸۲۱۶۷۸

۰۹۱۷۱۶۱۳۳۱۰

۰۹۱۱۱۳۵۶۳۰۳

۰۹۳۵۲۰۰۲۷۲۸

۰۹۱۶۱۱۳۴۸۹۱

۰۹۱۵۶۰۰۷۳۵۳

۰۹۱۱۱۱۲۲۲۵۲

۰۹۱۷۳۷۲۰۵۸۱

۰۹۱۲۸۳۲۸۰۳۳

۰۹۱۵۵۵۵۵۱۸۸

۰۹۱۵۱۱۱۳۷۶۲

۰۹۱۸۳۱۵۵۵۶۵

۰۹۱۹۴۷۲۰۸۰۵

۰۹۱۲۵۸۲۱۱۳۰

۰۹۱۷۱۰۷۰۱۶۰

۰۲۱-۲۶۷۱۱۶۱۴ 

۰۲۱-۲۶۷۱۱۵۸۹ 

۰۲۱-۸۸۰۹۸۸۴۲  

۰۲۱-۸۸۵۶۷۹۱۲

۰۲۱-۵۵۴۲۳۴۰۱  

۰۲۱-۵۵ ۴۲ ۳۴۰۸ 

۰۲۱-۸۸۶۶۰۵۲۲ 

۰۲۱-۲۲۸۷۱۲۰۰

۰۲۱-۲۲۸۷۱۱۷۸ 

۰۲۱-۴۰۷۷۰۰۱۷ 

۰۲۱-۴۰۷۷۰۰۴۱  

۰۲۶-۳۴۴۸۱۹۴۱ 

۹۱۱۶۳۴۷۷۲۸

۰۸۱۳۲۲۱۶۷۵۳

۴۲۵۲۰۴۷۴ -۰۶۱

۰۷۷۳۳۶۶۳۰۰۵

۰۷۷۳۳۶۶۲۰۹۸

خ صفا نبش بهار پالک ۸۴

تمیشان §وب�وی درب دوم  پارک جنگلی

ولیعصر، خ مخابرات شرقی، مقابل

مسجد امام صادق

خ هزار و یک شب شمالی ، نبش کوچه ۶

میدان تقی آباد نبش احمدآباد۱

مشهد بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد ۲۵

فلکه اول گوهردشت §وب�وی نیکا مال

بلوار نخبگان جنب تاالر برلیان

بلوار امام حدفاصل یادبود و بلوکی جنب

مسجد گله دا§ی

میدان ولیعصر به سمت انزلی ۲۰۰ متر باالتر

سمت چپ نمایندگی کویر موتور

بلوار آیینه خانه پل فردوسی ساختمان پاسارگاد

کیانپارس بلوار شهید چمران نبش خیابان ۶ شرقی

§وب�وی مجتمع تجا§ی ایران نگین

شهرک فرهنگیان ، بلوار معلم ، نبش چها§راه آموزگار 

بابلسر میدان معلم §وب�وی ایران خود§و

بوشهر سه راه با¼رگانی ابتدای شک�ی نبش فردوس ۱ 

سمنان شهرک غرب میدان قومس پایین تر از سایپا

نیک بین ف�وشگاه کویر

فارس الرستان گراش جاده کم�¾ندی  §وب�وی

بیمارستان امیرالمومنین

زاهدان خيابان دانشگاه نبش دانشگاه ۳۳

نمايشگاه كوير

همدان خ جهان نما مقابل اداره صنایع 

نبش کوچه مدرس

 مهرشهرکرج بلوار امام خمینی (بلوار ارم)

سه راه شهردا§ی مجتمع آمیتیست

تاکستان خ امام جنب پمپ بن��ن §وب�وی

بانک قوامین

شیراز خ ستارخان حد فاصل فلکه سنگی و عفیف اباد 

پاسداران: پاسداران،اتوبان شهید ¼�ن الدینی،

 خ پاسداران پالک ۷۹

دادمان: شهرک غرب،بلوار دادمان،نبش گلستان،

پالک ۵۳

هالل ۱: نواب صفوی، هالل احمر، چها§راه عباسی 

آف��قا: جردن باالتر از جهان کودک §وب�وی

دیدار شمالی پالک ۹۰

 ارسباران: سید خندان، خیابان ارسباران-پالک۷۹

 تهرانپارس: ابتدای خ دماوند برج آناهید

الب�ز: فلکه اول گوهردشت §وب�وی نیکا مال


