
آدرس تلفننام نماينده استان- شهر رديف 

36 پالک10 بازارچه 1اکباتان فاز 44663814فربد-شعربافاکباتان-تهران 1

27صادقیه بلوار فردوس بین گلستان و امین پاساژآبشار طبقه زير زمین همکف واحد44040561متقیصادقیه-تهران2

تعمیرگاه پارس خزر209میدان امام حسین ابتدای خیابان دماوند خیابان منتظری پالک 4-33317422محمد-اسداللهیامام حسین- تهران 3

418جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه چهارم واحد66721150نصیریآلومینیوم- تهران 4

خدمات متین1/47 پالک106نبش .  تهرانپارس 103خ - راه خاقانی 4تهران نو بعد از 77919982-77947135ادريس-عراقیتهرانپارس- تهران 5

125پالک {نبش کمال زاده } راه خوشبختی سابق4 فروردين جنوبی 12خ .خ جمهوری 66493132مهدی-قاسملوجمهوری-تهران6

223خ ستارخان خ يکم دريانو مجتمع تجاری فضای سبز ط اخر پالک 66512377فنودیستارخان- تهران 7

(1186713191کدپستی) 782واحد-3خیابان صابونیان مجتمع تجاری الماس طبقه- شوش55040856-55047469ويلوسرويس-مرکزی(مرکزی)شوش - تهران 8

58شهرری میدان فرمانداری خ کمیل  جنب بانك رفاه مجتمع تجاری الله پالک 55050900ولی-اسدشیرشهرری-تهران9

خدمات سپید1 زنگ2قیطريه ضلع جنوبی امام زاده علی اکبر بلوار هاشمی بن بست هاشمی پالک 22687752پیمان-ساعت سازقیطريه-تهران 10

52 ضلع غربی میدان جنب نانوائی پالک100نارمك خ فرجام تقاطع آيت میدان 77895642-77497759صالح الدين-رضايینارمك- تهران 11

26کوچه شیر اکبری پالک (بابائی)نازی آباد خ مدائن 55052616حمیدرضا-درستکارنازی آباد- تهران 12

 طبقه اول14جنب فرش پاتريس پالک- ضلع شمال غربی - میدان هفت تیر 2-88309090رفاهیانهفت تیر- تهران 13

نوری پاساژ کندی لوازم خانگی حیدری... اراک خ شیخ فضل ا32246139-086حیدریاراک14

 متری امیر خدمات زنده دل16اردبیل خیابان حافظ 33710094-045جواد-زنده دلاردبیل15

141ارومیه راسته غالم خان تعمیرگاه جهان يدک پ2239889-0443ساجدی نیاارومیه16

 خدمات استاد مراد54قائمیه  بلوار خلیج فارس شهرک فرمانداری نبش ارشاد پالک.اسالمشهر 56476050پارسافر(1شعبه  )اسالمشهر17

ابتدای چهارباغ عباسی(میدان امام حسین)اصفهان دروازه دولت 3132217114سید علی-موسویاصفهان18

اصفهان خ ارباب روبروی تقاطع نبش بن بست فرخنده ساختمان کوپه طبقه پائین36616061-031محسن-رجب زادهاصفهان19

الیگودرز، خ ولیعصر شمالی، روبروی پاساژ تخت جمشید، تعمیرگاه برادران گودرزی6643349766وحید-گودرزیالیگودرز20

 تعمیرگاه آرمان30فازيك خ ارغوان پنجم پالک -انديشه 65529502سلیمیانديشه21

اهواز کوی گلستان خ فروردين بین دی و بهمن روبروی مسجد فاطمیه خدمات پیام33757180-061محمود-يوسفیاناهواز22

نمایندگی های ویلو سرویس در سراسر ایران
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آمل سبزه میدان خ شهید باهنر جنب پاساژ مقصودنیا44228004-011غالمرضا-بهروزنیاآمل23

خیابان شريعتی نبش خ امیر کبیر خدمات فنی قاسم- بابل 32330287-011قاسم-اسماعیل پوربابل24

سبزه میدان پاساژ تند دست الکترو نیك حسینی- بابل 32191471-011محمد زاده حسینیبابل25

18 راه خوشی جنب بانك صادرات کوچه شهید صابريان پالک4- بجنورد 32241274-058حسین-پهلوانبجنورد26

تعمیرات اقتصادی- میدان شهدا جنب پاساژ شقايق - بروجرد 42608080-066مهدی-اقتصادیبروجرد27

فريدونکنار میدان ماهی ابتدای جاده آمل1135657087حبیب-اسفنديارفريدونکنار-بابلسر28

خیابان گلستان انتهای کوچه شهید نژادغی خدمات ثبوتی- بندر انزلی 44545026-013بهادر-ثبوتیبندر انزلی29

بوکان خ انقالب کوچه آهنگران تعمیرگاه نیرو4826245315جمال-قادرپوربوکان30

پارک ملت پاساژ رضا لوازم خانگی قلیپور- بهشهر 34529922-011قلیپوربهشهر31

خیابان شهید مطهری جنب فروشگاه فرهنگیان خدمات فنی پورسعید- پاکدشت 36044330محمد-پورسعیدپاکدشت32

خدمات سهند-روبروی مسجد مهديه-انتهای کوی سعدی-روبروی خوابگاه دانشکده پرستاری-خ شريعتی جنوبی35531433-041توحید-فريدیتبريز33

541خیابان جمهوری جنب نمايندگی باطری نیرو نبش اوقاف پالک- تنکابن 54227270-011داريوش-قورچی بیگیتنکابن34

نبش خدمات فنی مهر11جهرم خ بوستان  حد فاصل میدان مصلی و میدان گاز قبل از ايران خودرو نبش کوچه 54448606-071ذبیح اهلل-مصلی نژادجهرم35

چالوس جنب بیمارستان طالقانی ابتدای خیابان شهید ايوب معادی نمايندگی تفال و مولینکس1152224252فريد-ضیاء بخشچالوس36

شرکت فنی خدماتی ياور صنعت آقای حسین تمدن19کاشمر خیابان قايم روبروی قايم 55223855-051تمدن(کاشمر)خراسان جنوبی 37

تعمیرگاه افشار409خرم آباد خیابان حافظ پالک 33305329-066محسن-افشارخرم آباد38

چهار راه تختی الکترونیك فراستی- خمین 46227460-086محمدرضا-فراستیخمین39

خ شهید مطهری خیابان قیصريه مقابل کلید سازی منصوريان- دامغان 35135458-023حسنیدامغان40

رامسرابريشم محله جنب دبیرستان امام خمینی55226640-011زحمتکشرامسر41

 الکترو آلفا218متری شهید ملکی شماره 20- رباط کريم 56438067اصالنیرباط کريم42

 الکترو تکنیك101خیابان شريعتی زير کوچه پالک- رشت 33230859-013(1)علیرضا ذوالفقاری رشت43

ابتدای بلوار رشت به انزلی مقابل پمپ بنزين فرزانه بدرسان الکتريك- رشت33724789-013(2)ذوالفقاری رشت44
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منجیل خیابان امام پاساژ توسلی- رشت 1334644714الیاس-نجاتیمنجیل-رشت45

 خدمات سهرابی178و . 176 راه انقالب خیابان انقالی پالک4- زنجان 33360428-024سهرابیزنجان46

بلوار امیر مازندرانی خ رودکی نرسیده به بهداشت آپارتمان قائم خدمات هجرت-ساری 33399201-011محمد-تاجدارساری47

خ زنجانی روبروی مواد غذايی شريفی تعمیرات برادران زال- ساوه 8642250635نادر-زالساوه48

متری انقالب مابین میدان آل احمد و بیضی روبروی حسینیه جانساران خدمات فنی عماد پور24سبزوار 44658696-051مازيار-عماد پورسبزه وار49

25سقز ابتدای خ معلم روبروی نان لواش زنجان پالک 8736213834رسولیسقز50

بلوار حکیم الهی جنب خانه سالمندان خدمات فنی نمدچی-سمنان 33342942-023مهدی-نمدچیسمنان51

خ فردوسی بازارچه والی جنب ساعت فروشی فروشگاه پارسی- سنندج 3236561-087ماشاهلل-پارسیسنندج52

خ فردوسی ، ابتدای بازار ولی ، پاساژ احمدی ، طبقه دوم- سنندج 33282249 087برهان-لطف اله نژاديانسنندج53

 بهمن باالتر از اداره ثبت روبروی نمايشگاه اتومبیل22کردستان جوانرود خیابان 8346226620قیطولیکردستان54

19 پالک 5میدان واليت  بلوار هاشمی نژاد نبش کوچه -شاهرود 02324594289-02332342962حسین-لطفیشاهرود55

شاهین دژ خ امام خ باکری کوچه غاپان  خدمات زارعی4446321498داوود-زارعیشاهین دژ56

تعمیرگاه صدف- طبقه ی اول-6پ -کوچه شیخ لر-خ انقالب-شهريار65255903رحیم-حمدی پورشهريار57

 راه هدايت ساختمان پاناسونیك مرکز استیال4 متری سینما سعدی نرسیده به 20- شیراز 32300627-071محمدجواد-زاهدیشیراز58

 طبقه دنا روبروی رستوران ثريا تعمیرات عباسی8فوالد شهر زير -اصفهان 52621642-031عباسیفوالدشهر59

خیابان بابل روبروی کارخانه آرد خدمات نوين- قائمشهر 42263460-011حسینیقائمشهر60

2قزوين خ سعدی شمالی روبروی هنرستان چمران پاساژ تجاری ولیعصر طبقه اول واحد33350517-028مجید-رحمانیقزوين61

 خدمات احمدی66 متری مهديه نبش کوچه 20قم خ طالقانی میدان پلیس 7233780-0253احمدیقم62

بطرف بازار  خدمات ناظم پور(مخابرات)خیابان شهید رجائی خیابان ايت اهلل مدنی- کاشان 55461866-031مهدی-ناظم پورکاشان63

کرج خیابان بهشتی روبروی پناهگاه بازار کفش پاسا ز سادات خانه فیلیپس32218869-026جبرئیل-حسن زادهکرج64

64کرج خیابان فروغی کوچه حسینی خواه پالک 3221782-026رضا- بغدادیکرج65

101خیابان شهید بهشتی ابتدای دهقان ويالی دوم پالک-کرج 34445151-026سپندارندکرج66
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 غربی بلوا ر امام رضا نبش کوچه پرچمی17فلکه چهارم خیابان - فرديس 36521020-026عباسیفرديس-کرج 67

 تعمیرات سیفی5کرج مهرشهرخ چهارم غربی شهرک ولیعصرخ ش مطهری جنب کوچه گلبرگ33340865-026الیاس-سیفیمهرشهر-کرج68

تعمیرگاه خدابنده لو-ط دوم-جنب بانك انصار-ساختمان انصار-پشت پاساژ سعید-چهارراه اجاق8337293949خدابنده لوکرمانشاه69

کنگاور میدان استقالل خیابان رحمتی زاده تعمیرگاه مرکزی گلها-کرمانشاه48237164-083محمود-دانشخواهکنگاور70

 متری مهر آئین خدمات فنی وحدت15- گرگان 32244310-017صفت اهلل-آقايانگرگان71

(گلچین )متری پاسرو الکتريکی سلطانی 15فلکه شهرداری -گرگان32221393-017علی-سلطانیگرگان72

 شهريور شرقی جنب خوابگاه دانشجوئی آزاد17 راه سیادت خیابان 4- گرمسار4243009-0232عامریگرمسار73

 راه ابراهیمی مجتمع مسکونی برزعلی4علی آباد کتول خ طالقانی شمالی - گلستان 34236005-017علی اکبر-برزعلیگلستان74

خیابان سعدی نرسیده به میدان الغدير روبروی نمايشگاه توکل- لنگرود 5231006-0142معینیلنگرود75

خیابان امام کوچه شهید آسه تعمیرگاه حیدريان- محمود آباد 44740728-011حیدريانمحمودآباد76

22سی متری اول احمد آباد خیابان رضا - مشهد 38453744-051رضا-دوست محمدیمشهد77

 خدمات پارس32 راه طوس نبش خیام4بلوار شمالی - مشهد37616005-051حسن-نوعیمشهد78

103 طبقه اول پالک 2مشهد میدان حافظ مجتمع تجاری امیر فاز 5133899523گل پرور(سايان سرويس)مشهد79

 خدمات رحیم زاده26اول خیابان طالقانی پالک- میانه 52234020-041رحیم-رحیم زادهمیانه80

نجف آباد خ امام پاساژ کوروش طبقه پائین سمت راست خدمات شیاسی(2617526-0314)-42641074-031رجبعلی-شیاسینجف آباد81

خ امام جنب مجتمع تجاری قريشی پاساژ نايب خدمات مظلوم- نیشابور 2242293-051مظلومنیشابور82

 خرداد کوچه شهید فرجی روبروی مسجد خاتم االنبیاء15خ -ورامین36253724پورچیورامین83

 الکترو نوين342 راه تختی شماره 4خیابان تختی نرسیده به - همدان 32513368-081محمد-معینیهمدان84

خیابان امام نبش کوچه سعادت الکترو مسعود- يزد36251845-035آبشوریيزد85

207يزد آزاد شهر بین فلکه اول و دوم مجتمع تجاری الماس واحد 3537201330عسگر کافیيزد86

54خیابان هاتف کوی مشیر الدوله کوی علی اصغر شريعتی انتهای گلبهارپالک-اصفهان 6674817-0933راداناصفهان87
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