






























































































































































































































































































































 پیوست کتابچه راهنمای کامیونت هیوندای

لطفا به موارد ذکر شده در این برگه  ،مبنا راننده محترم ضمن تشکر از انتخاب شرکت سروش دیزل

 توجه فرمایید:

 عنوان میزان مصرف

2.61 L/100km مصرف سوخت شهری 

2.61 L/100km مصرف سوخت برون شهری 

2.6. L/100km مصرف سوخت ترکیبی 

خودرو: اقالم همراه  

جعبه کمک ها  –مثلث خطر  –کف پوش متحرک  –آچار چرخ  –چرخ زاپاس  –جک  –رادیو پخش 

کپسول آتش نشانی –اولیه   

 لیست به روز نمایندگان

 نوع نمایندگی آدرس تلفن شهرستان کد خدمات نام نماینده ردیف

2 
نمایندگی مرکزی 

2 
1552.5212..-. تهران 122 2  

-قبل از پل شاطره، مجتمع اتجاریجاده ساوه،  تهران،

 صنعتی  ال سا

خدمات  فروش و

 پس از فروش

 532522..212 تهران 22. 2 المپیک 1
بزرگراه خاوران،روبروی تعمیرگاه  .تهران،کیلومتر 

 عقاب اسکانیا،ضلع شمالی جاده، نمایندگی المپیک
 فروش

. 
حامد امنیت  

 پرست  
 252 311..15.– .       تبریز 121 2

، 21، کیلومترتبریز، بعد از پلیس راه تبریز صوفیان

روبروی شهرک سرمایه گذاری خارجی جنب 

 نمایندگی ماموت

فروش و خدمات 

 پس از فروش

 .2.1....2.5-2 کرمان .12 2 مهدی صفری 5
کرمان، بلوار امام صادق )ع(، جاده ماهان، نبش کوچه 

2. 
 فروش

. 
سید اکبر 

 افتخاری
 اصفهان، خیابان امیرکبیر، روبروی بانک ملت .....3..2.2 اصفهان 123 2

فروش و خدمات 

 پس از فروش

 11.2213..2 خرم آباد 122 2 داریوش دوستی .
بلواربهارستان نبش شمالی تپه  5خرم آباد کیلومتر

 باستانی ماسور
 فروش

 211522..2.2-5 مشهد 111 2 عباس کیانی 1
درب پایانه بعد از -مشهد شهرک صنعتی قدس)طرق(

 باربری گروه صنعتی کیان موتور
 فروش

 1132311..23 اراک  115 2 مشایخی  3
اراک، میدان انقالب، ابتدای بلوار سردشت، نمایندگی 

 هیوندایی

فروش و خدمات 

 پس از فروش



 نوع نمایندگی آدرس تلفن شهرستان کد خدمات نام نماینده ردیف

 221.1522.13 گرگان .11 2 جلیلیان 2
گرگان، ابتدای کمربندی، روبروی روستای زنگیان، 

 اقتصاد، نمایندگی جلیلیان ابتدای خیابان
 فروش

 332..2..212 تهران ..1   فرامرزی 22
تهران،خیابان امیرکبیر،خیابان ملت؛کوچه 

 .3آذرطوس،پاساژ رضا،طبقه همکف پالک 
 فروش قطعات

 استان فارس، شهرستان المرد، روستای سیگار   212.11.5.22 المرد 1.2 2 یوسف ابراهیمی 22
فروش و خدمات 

 فروشپس از 

 2225112.115 بابل 151 2 ارسالن صبا 21

،ابتدای عبور 2بابل،جاده قائم شهر،کیلومتر 

نمایندگی -قراخیل،تعمیرگاه الکترومکانیک دیزل

 هیوندای

 فروش

 یزد 1.2 2 مالکی .2
2...1.25232 

2...1.25222 
 فروش یزد،میدان صنعت،بیست متری قائم مقام فراهانی

 فروش شیراز، میدان ابونصر، جنب شرکت ایرانسل .23..212.11 شیراز 1.2 2 مهدی خرم 25

2. 
-زینل مالکی

 برزگری
 ....112...2 یزد ..1 2

متری 15یزد،شهرک صنعتی یزد،بلوار کاج،

 ششم،نماینگی آقای برزگری
 فروش

 .11.2...211 بوشهر ..1 2 جوکار .2
جاده شهید قرنی، جنب ایستگاه  2بوشهر، کیلومتر 

 تاکسی
 فروش

 فروش ارومیه، جاده سلماس، نرسیده به سازمان هواشناسی .255.1521.1 ارومیه 1.2 2 حمید درستی 21

 ....2...2.2 اهواز 1.5 2 صیاد 23
جاده خرمشهر، بعد  1اهواز، سه راه خرمشهر، کیلومتر 

 22کالنتری 
 فروش

 


