
 
 

 

 

 
 

 

 کاپيفروش محصولات شرکت ا شبکه فروش و خدمات پس از يمعرف

 

(، توسط نمایندگان منتخب 103، پژو 802، پژو 8002)پژو  شرکت ايکاپارائه خدمات به محصولات 

 گیرد.خودرو صورت میشبکه فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران

این نمایندگان پس از ارزیابی اولیه، مراحلی از قبیل استانداردسازی، ارتقا، آموزش، تجهیز و ... را طی 

 شوند.ایکاپ معرفی می عنوان نماینده منتخب شرکتنموده و اکنون به

 

 ف شده است:یر تعریبه شرح ز 1و  8، 3در سطوح  یندگینما یهمکار

 

 :1سطح  يندگينما

 ثبت نام خودرو 

 ل خودرویتحو 

 یو وارانت یه خدمات گارانتیانجام کل 

 عیس سریانجام خدمات سرو 

 

 :2سطح  يندگينما

 ثبت نام خودرو 

 ل خودرویتحو 

 عیس سریانجام خدمات سرو 

 

  :3سطح  يندگينما

 خودرو(رانیمجاز ا یهایندگیه نمای)شامل کلنام خودرو ثبت 

 

های منتخب، متناسب با افزایش تولید و نیاز لازم به ذکر است توسعه شبکه و افزایش تعداد نمایندگی

 است. ها صورت گرفتهها و تحلیل وضعیت نمایندگیمشتریان به دریافت خدمات، از طریق ارزیابی قابلیت

م پیوست اعلابههمکاری، روز شده نمایندگان منتخب شرکت ایکاپ با ذکر سطح لذا آخرین لیست به

 شود.می

ای هکلیه این نمایندگان محترم ملزم به رعایت استانداردهای شرکت ایکاپ بوده و لازم است به شاخص

 نظر این شرکت دست یابند. مورد
 

  



خودرو  جهت ارائه خدمات به محصولات شرکت ايکاپايرانمنتخب مجاز های نمايندگي  
 

1 

 آدرس تلفن پيش شماره سطح شهر استان ازيصاحب امت کد نمايندگي فيرد

3 1113 
 شرکت پارسيان آذر پيشرو

 زاده()مهدی مولوی
 11280233 048 1 اردبیل اردبیل

جنب ترمینال دروازه ل، میدان مقدس اردبیلی، یاردب

 آستارا

 14840944 -9 013 2 اصفهان اصفهان مهرداد عابدی 2202 8
آهن، متر بعد از پل راه  200اصفهان، جاده شیراز، 

 سمت چپ

 14843004 013 1 اصفهان اصفهان سيد جواد قناديان 2202 1
ی رانندگی یاصفهان، جاده شیراز، روبروی اداره راهنما

 گذاریو شماره

 11484440-1 013 1 شهرخمینی اصفهان علي نجفي 2200 4
شهر، بلوار شهید اشرفی، جنب دانشگاه پیام  ینیخم

 نور

8 2211 
 پارتاكشرکت آراد خودرو 

 مقدم( يفي)احسان شر 
 88808380 013 2 کاشان اصفهان

شهرک  ی، ابتدادارالسلام یدرب اصل ی، روبروکاشان

 نیالمبفتح یصنعت

 14838000 084 1 کرج البرز علي سرافراز 1220 4
 کرج، میان جاده، خیابان بهشتی،

 اول حصارک، جنب پمپ بنزین

3 1221 
 شرکت خدماتي پارس کارانديش

 )عبدالمطلب کاوياني( 
 18314 084 1 کرج البرز

راه عظیمیه، جنب  1چالوس، نرسیده به  خکرج، 

 418مجتمع فرهنگیان، شماره 

 ، میدان امام حسن3لام، منطقه شماره یا 18888848 024 1 ایلام ایلام رضا ميرزاکرميمحمد 2223 2

 يسلام يموس 1020 9
جان یآذربا

 یشرق
 14800431 043 1 زیتبر

سه راهی خروجی ر، ذرشهآجاده  4کیلومتر ، تبریز

 سردرود

 یرج محمديا 1031 30
جان یآذربا

 یشرق
 نرسیده به پل مایان ،جاده سنتو، تبریز 18248483 043 1 زیتبر

33 1003 
 خودرو واليشرکت محك

 )کاظم والي(

آذربایجان 

 شرقی
 11114434-3 043 2 تبریز

، یده به پل امام علیجاده تهران، نرس 3ز، کیلومتریتبر

 جنب ورودی دانشگاه آزاد تبریز

38 1102 
 خودرو باخترشرکت وطن

 خاني يوالاری()حسين اسم

آذربایجان 

 غربی
 جنب هلال احمر ارومیه، اول جاده سلماس، 18384023 044 1 ارومیه

 محرم الماسي 1121 31
آذربایجان 

 غربی
 044 1 ارومیه

18338443 

18339844 
  20 پ، پشت سیلوی گندم، بلوار کمربندی، ارومیه

 033 2 بوشهر بوشهر عبدالرسول تمجيدی  2021 34
11833088 

11833389 

، خیابان فنی و حرفه ای، جاده نیروگاه، بوشهر 

 روبروی سردخانه اماکن

 22983111 083 1 تهران تهران احمد عليشاه 1210 38
پلاک  خان زند، اول آبان جنوبی،ابان کریمیتهران، خ

38-31 

 1-33313030 083 1 تهران تهران اينيفيهومن شر 1222 34
نرسیده به فلکه دوم  ،خیابان فرجام ،تهرانپارس، تهران

 44پلاک  ،)چهارراه اشراق(

33 1201 
 خودرو همگام شرکت

 (1 شمارهتعميرگاه مرکزی )
 یادگار امام )ره(ابان آزادی، تقاطع بزرگراه یتهران، خ 44038311 083 1 تهران تهران

32 1200 
 سفارشي توليدخودروهای شرکت

 (آپکو) خودروايران
 44812000 083 2 تهران تهران

، سپه تعاونی روبروی ،کرج مخصوصجاده  33کیلومتر

 یك شماره درب 10 کوچه

39 1122 
 خودرو همگام شرکت

 (3 شمارهتعميرگاه مرکزی )
 (ع) صادق امام دانشگاه مقابل، آبادسعادت 22423904 083 1 تهران تهران

 33342003 083 1 تهران تهران محمد اسماعيل کاوه 2230 80
 ،بعداز میدان استخر، وفادار شرقی، تهرانپارس، تهران

 321پ ،روبروی مدرسه عارف نسب

83 2202 
 خودرو همگام شرکت

 (0 شمارهتعميرگاه مرکزی )
 88801944 083 1 تهران تهران

 ،بعد از سه راه پالایشگاه، جاده قدیم قم ،تهران

 328جنب پمپ بنزین  ،نرسیده به باقرشهر

88 2212 
 فارسشرکت ايليا خودرو خليج

 دوست()علي شه
 44023310 083 1 تهران تهران

شهید  خ، میدان ساحل ،دریاچه چیتگر شمالتهران، 

 1پلاک  ی،مولو خانتهای ، جوزانی
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81 2211 
 خودرو همگام شرکت

 (2 شمارهتعميرگاه مرکزی )
 33144314 083 1 تهران تهران

کوچه  اتحاد،، خبعلیآابتدای جاده  ،هرانپارس، تتهران

 تعمیرگاه مرکزی شرق، یکم شرقی

 بهزاد رضائي 2120 84
چهارمحال و 

 بختیاری
 18833904 012 1 شهرکرد

آوران، فن  شهرکرد، خیابان فردوسی جنوبی، مجتمع

 8ابان کاوه، پ یخ

 احمد عبدی 3200 88
خراسان 

 جنوبی
 18811321 084 1 بیرجند

فارس )دانشگاه(، بعد از پمپ رجند، بلوار خلیج یب

 بنزین شعله

 خراسانيحسين بيك 3213 84
خراسان 

 رضوی
 مشهد، بلوار فرودگاه، روبروی پمپ بنزین 11434183 083 1 مشهد

 علي فارسيان 3232 83
خراسان 

 رضوی
 11444498 083 1 مشهد

ابان ینبش خ ،یسیرابان نخیدان برق، خیمشهد، م

 34ان اسلام ییفدا

82 3202 
 شرکت بازرگاني سهند خودرو قطعه

 رضا بختياری()احمد

خراسان 

 رضوی
 48آباد اباد، نبش وکیلمشهد، بلوار وکیل 18080144 083 1 مشهد

 رضا باطاني  3212 89
خراسان 

 رضوی
 48481800 - 8 083 1 نیشابور

 اداره جنب، به مشهد نیشابوربلوار کمر بندی ، نیشابور

 راه و ترابری 

 رضا سعادتي 3212 10
خراسان 

 شمالی
 18384904 082 1 بجنورد

بجنورد، بلوار معرفت، بالاتر از بیمارستان تامین 

 اجتماعی، نبش کوچه شهید احمدیان

13 2020 
 شرکت فضل يدك جنوب

 ا... زيبائي()فضل 
 18849441 043 1 اهواز خوزستان

ا... بهبهانی، روبروی اهواز، چهارراه آبادان، بلوار آیت

 100تیر، پلاک  3پارک 

18 2022 
 شرکت تضامني رستگار و فرزندان

 )شبنم رستگار(
 خرمشهر راه 1اهواز، بلوار انقلاب، نرسیده به فلکه  11333988 043 1 اهواز خوزستان

 88143004 043 1 ماهشهر خوزستان متور جواد محمد  2002 11
بین  ،هندیجان طرف جاده کمربندی به ،بندر ماهشهر

  میدان کارگر و میدان مارون

14 1021 
 اکبر قاسميعلي

 فرمنصور متين 
 زنجان، خیابان خیام شرقی 11189928-2 084 1 زنجان زنجان

 18811842 081 1 دامغان سمنان علي اردکاني  3020 18
دامغان، بلوارآزادگان، روبروی ترمینال مسافربری 

 چراغیشهید شاه

 93001432 081 1 سمنان سمنان مهدی خسرواني 3010 14
قبل از پارک  ،ابتدای بلوار علویان ن،جاده تهرا، سمنان

 سیمرغ

 081 1 شاهرود سمنان عباسعلي يوسفي 3011 13
 و 1390

18198811 

 جاده مغان 3کیلومتر ،تیرمیدان هفت، شاهرود

 ازگروبروی پمپ ، )کارخانه قند(

12 0220 
 شرکت سيستان خودرو

 رضا نوری()محمد

سیستان و 

 بلوچستان
 11804442 084 1 زاهدان

د طباطبایی، روبروی راهنمایی و یزاهدان، بلوار شه

 رانندگی استان

 033 2 آباده فارس  مهربانعباس  2222 19
44184044 

44184320 
 دانشگاه پیام نور  روبروی، جمهوری اسلامیبلوار ، بادهآ

40 2212 
 شرکت وسام موتور

 پور()فرزاد والي
 12884443 033 1 شیراز فارس

ر، بعد از پلیس راه بوشهر، روبروی یرکبیراز، بلوار امیش

 نژادپمپ بنزین هاشمی

 12133840 033 2 شیراز فارس شاهرخ راسخ 2222 43
ابان ، خییید صفایابان شهیراز، بلوار امیرکبیر، خیش

 قالیشویی 

 راز، بلوار دکتر حسابی، ابتدای شهرک بزینیش 14800400 033 2 شیراز فارس علي زارع 2212 48

 44راز، بلوار عدالت جنوبی، روبروی کوچه یش 12841800 033 1 شیراز فارس اله غياثينعمت 2201 41

 41818001 033 1 مرودشت فارس حسن زارع 2221 44
مرودشت، جاده کربال )بند امیر سابق(، قبل از پمپ 

 بنزین
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 آدرس تلفن پيش شماره سطح شهر استان ازيصاحب امت کد نمايندگي فيرد

 11844403-8 082 1 ن یقزو ن یقزو  یمحمد ياصغر عل يعل 1301 48
 ،ایا... خامنهبلوار حضرت آیت ،چهاراه ولیعصر ،قزوین

 جنب پمپ بنزین مقامی

44 1302 
  شرو موتوريپشرکت 

 (ين گل افشاني)حس
 18880990 082 1 نیقزو نیقزو

روی روب ،بلوار میرداماد غربی ،شهرصنعتی البرز ،قزوین

 تامین اجتماعی

 14444449 088 1 قم قم حسين حسينيسيد 1321 43
تن، بین عوارضی قم و کاشان، جنب  38قم، میدان 

 راه و ترابری

 نروبروی پمپ بنزیآباد(، سنندج، بلوار طالقانی )فیض 11383888 023 1 سنندج کردستان  شهرام رشيدی   1020 42

49 0111 
 شرکت کرمان صنعت حامد

 علي صفری()محمد
 کرمان، ابتدای جاده ماهان 11180041 014 1 کرمان کرمان

 12180083 021 1 کرمانشاه کرمانشاه علي جليليان 2020 80
بهمن، میدان گلستان، بلوار  88ابان یکرمانشاه، خ

 82گلستان، به طرف کمربندی پلاک 

 افضل دهرابپور 2121 83
 کهگیلویه
 وبویراحمد

 یابان شصت متریآباد، خجاده شرف 8اسوج، کیلومتر ی 11144408 034 1 یاسوج

 18310403 033 1 گرگان گلستان آبادیيحيي کريم 3221 88
کرگان، کمربندی شرقی، نرسیده به جهاد، جنب بنگاه 

 بارباربری گرگان

81 2122 
 شرکت اريکه سواران کاسپين

 )امير حسين موشح(
 44401403 031 1 بندر انزلی گیلان

، سه راه یجاده رشت انزل 38لومتر ی، کیبندرانزل

 ییایدر یرویپادگان ن یرود، روبروحسن

84 1102 
 شرکت شکوفه موتور گيلان

 )عليرضا پوررستگار(
 11388100-8 031 2 رشت گیلان

ردار س یالمللنیعصر، روبروی فرودگاه بیرشت، بلوار ول

 جنگل

 11419023 044 1 آبادخرم لرستان زادهعلياله ميرعزت 2322 88
جاده اندیمشك، مقابل شرکت  8آباد، کیلومتر خرم

 های نفتی ایرانملی فراورده

 14823100 033 1 بهشهر مازندران پرستحسين حق 3320 84
شهیدآباد  ، به ساری جاده بهشهر 3کیلومتر ، بهشهر

 )توروجن(

 11180004-3 033 1 ساری مازندران پور جويباریيوسف رضي 3330 83
، کمربندی غربی، بعد از دانشگاه علوم پزشکی، یسار

 روبروی جرثقیل پیمان

 14331841 024 1 اراک مرکزی یاراحمديرضا  1010 82
دان سردشت، بلوار خرمشهر، جنب کارخانه یاراک، م

 آرد

 024 1 ساوه یمرکز یرياکبر ش يعل 1012 89
48483822 

48483444 

بلوار ورودی ، بادیآالدین اسدبلوار سید جمال، ساوه

 اتوبان ساوه تهران

 شازند، ابتدای شازند، روبروی پمپ بنزین 12883333 024 1 شازند مرکزی بهرام رحيمي 1021 40

 11111434 034 2 بندرعباس هرمزگان رضا دهقاني 0321 43
 یجنب بانك کشاورزسینا، بندرعباس، خیابان ابن

 ، روبروی مصلایمرکز

48 0310 
 شرکت هنگام خودرو گامرون

 )مازيار رحيمي(
 11848023 034 1 بندرعباس هرمزگان

بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، نبش خیابان 

 بازرگانی، سمت چپ

 اهبوسروبرو ترمینال مینیالزمان، همدان، بلوار بدیع 14881382 023 1 همدان همدان علي ميرزايي پارسا 1212 41

44 0221 
 زديکران خودرو يشرکت ن

 (سيد علي ساداتي)
 18884994 018 2 اردکان زدی

متر بعد از میدان  800، بلوار شهید بهشتی، اردکان

 (طرف یزده ب) خاتمی

48 0222 
 شرکت جليل خودرو

 )محسن جليلي( 
 نیپمپ بنز ده بهی، نرسیابان مطهریزد، خی 18834111 018 1 یزد یزد

44 0220 
 نژادیشرکت خدمات خودرو جعفر

 (هنزائي نژادمهدی جعفری)
 شهرا حمیدی، صفائیه، از میدان ابوذر بعد، یزد 12883022 018 1 زدی زدی

 


