لیست نمایندگان فروش روغن موتور پرشیا ساین
ردیف

نام نمایندگی

استان

1

شرکت سامان تجارت متین راد

تهران  -البرز

نشانی

تلفن تماس

جاده شهریار -هفت جوی -خیابان ایرانیان -پالک 134

021-46800314

2

توسعه روانکار امید سپاهان (امیدفر)

اصفهان

اصفهان -شهرک نمایشگاه  -خیابان وحدت  -خیابان امام خمینی -پالک 737

031-33873325

3

میر وحدت متولی باشی

اردبیل

اردبیل  -خیابان جام جم -روبروی نمایندگی کرمان موتور  -مجتمع بازرگانی و خدماتی میروتو

09141518748

4

علی دریایی

ایالم

ایالم-کمربندی نبوت -میدان نبوت -به سمت شماره یک  200 -متر جلوتر  -مرکز پخش روغن موتور دریایی

0918-3410258

5

بهزاد صمدی

آذربایجان شرقی

تبریز  -پلیس راه تبریز صوفیان -به طرف تبریز  -کوی تالش

0914-3026391

6

محمد میکائیلی

آذربایجان غربی

ارومیه -فلکه خاتم االنبیا 200 -متر به سمت میدان میوه تره بار -جنب کوی ستاری

044-32381276

7

علی اکبر ایزدی

خراسان شمالی

بجنورد -صندل آباد -خیابان بعثت -خیابان غدیر -کوچه گل حسن ابراهیمی

0912-4070649

8

مصطفی آدینه

خراسان رضوی

مشهد -بلوار آزادی-آزادی (105پیامبر اعظم )53

9

معین بصیرت

خراسان جنوبی

بیرجند  -بلوار خلیج فارس -انتهای خلیج فارس 4

10

حسین فرمانیه

فارس

0935-7779665
056-32211494
071-32234229
071-32242782

دفتر شماره  :1قزوین  -بلوار نواب صفوی جنوبی  -پالک 1

028-33224666

دفتر شماره  :2قزوین  -خیابان اسدآبادی-روبروی بانک ملت -فروشگاه مدرن فیلتر

028-33557121

12

سعید دلیلی

کرمان

کرمان -بلوار شهید صدوقی -بعد از هزار و یک شب جنوبی  -پالک یک  -نمایندگی  MVMدلیلی

034-32466619

13

فرشاد واثق رحیم پرور

گیالن

رشت  -کیلومتر  2جاده تهران-روبروی مجتمع مسکونی سیمکو

013-33661818

14

عباس فراهانی

مرکزی

اراک  -میدان فراهان -بلوار امام زاده مهرعابد -نرسیده به شهرک قائم -فروشگاه ترافیک

086-33247380

15

حسن مویدی

مازندران

آمل-بلوار مدرس -روبروی آفتاب  - 82پالک  -500بازرگانی البرز سانان

011-44246000

16

امین روحانی

همدان

همدان  -بلوار ملت-مقابل جهاد کشاورزی-پخش روغن موتور امین روحانی

081-44124411

17

امیر عاقلی نژاد

یزد

یزد -بلوار مدرس -خیابان اکرمیه-پالک 1

035-38279659

11

حسین پشامی

شیراز  -خیابان تختی  -بعد از کوچه  -19پالک 173

0915-0062392

رضا محمدیها

قزوین

034-32466620

