
 

 UAZبرند  سبک خدمات خودروهای دهنده ارائه-شرکت سروش دیزل مبنا فعال رسمی  لیست نمایندگی های

 

  مراجعه نماییدseven.soroushdiesel.com:8787  تعمیراتی خود به آدرس  جهت مشاهده فاکتور و سوابق 

 

 آدرس شماره تماس جهت نوبت دهی خودروی تحت پوشش شهر نام نمایندگی کد نمایندگی

 194پالک  -صنعتی چهاردانگهبزرگراه آیت اهلل سعیدی، بعد از شهرک  112داخلی  H350- HD65/78- UAZ 02155244954 تهران مرکزی تهران 200نمایندگی 

 16ماهان ( نبش امام صادق  میبلوار امام صادق ) جاده قد H350- HD65/78- UAZ 0۳4۳۳۳50526 کرمان صفری 21۳نمایندکی 

 یباربر انهیطرق بعدازپا یشهرک صنعت H350- HD65/78- UAZ 051۳۳927405 مشهد کیانی 222نمایندگی 

 زنجان پایانه بار عوارضی رو بروی گمرک H350- HD65/78- UAZ 024۳۳791515 زنجان بیات 2۳8نمایندگی 

 میقد یها یتاکس ستگاهیجنب ا میبرج قد دانیم  H350- HD65/78- UAZ 077۳۳۳2769۳ بوشهر جوکار 256نمایندگی 

نرسیده به اداره کل راه و ترابری شاهرود میدان امام رضا بلوار طوس  H350- HD65/78- UAZ 02۳۳22۳7780 شاهرود میرهاشمی 262نمایندگی  

 جنب نمایندگی آمیکو

 همدان میدان عاشورا بلوار انقالب جنب اداره امور عشایر H350- HD65/78- UAZ 081۳422272۳ همدان یوسفی 266نمایندگی  

محمدرسول اهلل شهرک هالل پالک کاشان به طرف آران و بیدگل میدان  H350- HD65/78- UAZ 0۳154760994 کاشان توسلی 267نمایندگی  

174 

 رودسر رامدشت  H350- HD65/78- UAZ 01۳426۳1077 رودسر بهمن یدک 268نمایندگی 

 نبش دهخدای دهم 2تبریز اتوبان پاسداران ولیعصر  H350- HD65/78- UAZ 041۳6۳72064 تبریز ایماژ 269نمایندگی  

 452و  450تهران خیابان شریعتی بعد از تقاطع ملک پالک  UAZ 02188427591 تهران قرابیگی 270نمایندگی  

 رشت بلوار ولیعصر روبروی فرودگاه سردار جنگل جنب شهرشادی  H350- HD65/78- UAZ 01۳۳۳7۳12۳0 رشت خانه خودرو شمال 271نمایندگی 

 یعامر  دیپادگان شه ی( روبرو ینی)امام خمدانیزاهدان م H350- HD65/78- UAZ 054۳۳517651 زاهدان شهرکی 272نمایندگی 

 زنجان کمربندی خیام غربی UAZ 024۳۳۳20777 زنجان خوش خطی 276نمایندگی 

 11بابل بلوار ولیعصر نبش گلستان  H350- HD65/78- UAZ 011۳554 بابل خورشیدی 278نمایندگی 

قومس ابتدای بلوار خودکفایی جنب نمایندگی اطلس سمنان میدان  H350- HD65/78- UAZ 02۳۳۳۳00001 سمنان خسروانی 279نمایندگی 

 خودرو خسروانی

 شیراز بلوار امیرکبیر کنارکذر پل امام حسن UAZ 071۳8۳۳۳114 شیراز تشویر 28۳نمایندگی 

 28روبروی جرجان  -جرجان H350- HD65/78- UAZ 017۳2145607 گرگان محمود جاللی 284نمایندگی 

 یزد بلوار جمهوری چهارراه یزدباف ابتدای خیابان تبلیغات اسالمی  H350- HD65/78- UAZ 0۳5۳525525۳ یزد ایوبی  285نمایندگی 

 فالورجان کلیشادوسودرجان کنارگذر اتوبان ذوب آهن UAZ 0۳1۳7485600 اصفهان دیانت دار  286نمایندگی 


