
تلفن همراهنمابرتلفنمختصات جغرافیاييخدماتزمان کارینشاني و کد پستيشهرنام و نام خانواگيکدرديف

تهراننمايندگي مرکزی126373

 بزرگراه امام رضا 5کیلومتر - میدان افسريه 

بعد از گردنه تنباکويي - (خاوران)

1855995599: کد پستي

شنبه تا پنجشنبه

17:00 تا 7:30
35.599767° N

51.513484° E

021-

33495585-6

021-

33860864

09123467493

09123756303

250002
صادق معتمد زاده

حسین خاني
يزد

قبل از پلیس راه - ابتدای جاده اردکان - يزد

اشکذر 

8941616669: کد پستي

:پست الکترونیک

 yazd@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
32.008112° N

54.230774° E

035-

32725511-3             

035-

32727145

09133511596

09131514074

350003
شرکت خدماتي ديزلي

 آرمین ابريشم توس
مشهد

نبش -ابتدای جاده قديم نیشابور - مشهد 

3ابريشم 

9163916493: کد پستي

:پست الکترونیک

 mashad@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
36.201735° N

59.622907° E

051-

33126000-3

051-

33126061
09151150208

اصفهانبرادران مودت نژاد450005

- پل هوائي امیر کبیر- اتوبان معلم- اصفهان

ابتدای خیابان امیر کبیر 

8194900000: کد پستي

:پست الکترونیک

isfahan@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
32.766692° N

51.626708° E

031 -

 33876964-5

031-

58191009

031-

33863091

09131111223

09131154296

اصفهانسلیماني550029

خیابان شهید - خیابان امام خمیني- اصفهان

باباگلي

8195933635:  کد پستي

:پست الکترونیک

isfahan2@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
32.728991° N 

51.585930°  E

031 -

 33863214-5

031 -

 33863212
09131276840

زاهدانمحمود کیخا650009

جنب میدان - انتهای بلوارشهید فاضلي- زاهدان

میوه و تره بار

9818786119: کد پستي

:پست الکترونیک

 zahedan@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
29.517495° N

60.819851° E

054-

33516911

054-

33516911

09155400413 

09122252622

750011
عادل علیزاده

جواد علیزاده
اردبیل

خیابان جام جم- اردبیل

5618853171: کد پستي

:پست الکترونیک

ardabil@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
38.272975° N

48.321700° E

045 -

 33817677

 33813631

045-

33820196

09143512403

09144529856

850012
محمدحسین

حسیني نسب
کرمان

داخل ترمینال مسافربری -بلوار شاهد- کرمان 

آدينه

7617436665: کد پستي

:پست الکترونیک

kerman@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
30.256841° N

57.036394° E

034-

32153024

034-

32153025

09131400921

09131971679

تبريزحامد امنیت پرست950013

- 17کیلومتر- بعدازپلیس راه - جاده صوفیان - تبريز

روبروی شهرک سرمايه گذاری خارجي

5194161393: کد پستي

:پست الکترونیک

 tabriz@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
38.221114° N

46.069455° E

041-

32463870-5

041-

32463876

09143099454

09123757707

 DO -15/42:              شماره مدرک

1401/10/10:         تاریخ آخرین بازنگری

فهرســت نمايـندگیهای مجـاز خـدمات پس از فــروش

 شــرکت تولیدی و صـــنعتي عقاب افشـــان

33467131-021 :  تلفن مرکز امداد جاده ای

.واحد امور نمایندگی ها تماس حاصل فرمایید  2-33879091-021  در صورت عدم پذیرش اتوبوس توسط نمایندگی های شبکه خدمات پس از فروش با شماره 

 33454262-021 :  تلفن رسیدگی به شکایات و پیشنهادات 

  جهت اطالعات بیشتر در خصوص شرایط گارانتی ، آدرس نمایندگی های شبکه خدمات ، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به وب سایت شرکت عقاب افشان به آدرس

  www.oghabafshan.com مراجعه فرمایید .

.   کلیه نمایندگی ها، مجاز به پذیرش کلیه خودروهای تحت پوشش عقاب افشان می باشند

.  کلیه مشتریان می توانند جهت اطالع از قیمت قطعات با فروشگاه مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایند

2 از 1صفحه 
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1050024
شرکت تولیدی

پويندگان تالش هیرکانیا
گرگان

گرگان، جاده آق قال، نرسیده به بريدگي 

فرودگاه، روبروی نمايشگاه بین المللي 

4915774786: کد پستي

gorgan@oghabdealer.ir: پست الکترونیک

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
36.902274° N

54.432269° E

017-

32640910-

32640930-

32640940

017-

32640920

09113711119

09111711155

زنجاننبي اله مالئي1150017

نرسیده به -  جاده بیجار 4کیلومتر- زنجان 

پلیس راه   

4535119519: کد پستي

:پست الکترونیک

 zanjan@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
36.641046° N

48.436604° E

024-

32383105

32383106

024-

32383107

09121416362

 09125422334

جمعلي رضا رفیعي1250035

انتهای جاده فرودگاه نمايندگي عقاب - جم

افشان

7559114525: کد پستي

:پست الکترونیک 

jam@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

17:00 تا 8:00
27°48'34.0"N

52°22'33.7"E
077-37644903

021-

42693799
09176980264

شیرازمیالد محمد زاده1350030

ورودی کارخانه سیمان -بلوارامیرکبیر-شیراز

-فرعي اول-2تنگستان -خیابان دلیران-فارس

نمايندگي شرکت عقاب افشان 

718871797: کدپستي 

:پست الکترونیک 

shiraz@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

17:00 تا 8:00
29°37'15.6"N 

52°27'11.3"E
071-38429456

071-

38429456
09177115460

سنندجعیسي شريعتي1450040

 – جاده کامیاران به کرمانشاه 4کیلومتر -سنندج

- روبروی شرکت مهندسي بتن پیش تنیده 

نمايندگي شرکت عقاب افشان 

6615147114: کدپستي 

:پست الکترونیک

sanandaj@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

17:00 تا 8:00
35°13'22.4"N 

47°00'19.6"E
09188776802ندارد8791013340

1550103
شرکت پوياروانکاران پايدار

(عاملیت تعويض روغن)
تهران

سه راه  - (خاوران)بزرگراه امام رضا  –تهران 

ابتدای کمربندی غني آباد- سیمان 

1863113189: کد پستي

:پست الکترونیک

 poya@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
N °35.581288تعــويض روغن

51.531453° E

021-

33851127 

33851129 

021-

33851128

09121152670

09123207010

1650104
سیدمحمودعلیزاده حسیني

(عاملیت اتاق سازی)
شريف آباد

- اول شريف آباد  - (خاوران )بزرگراه امام رضا- تهران

خیابان جنب پمپ بنزين سهند- میدان الغدير 

3394138874: کد پستي

:پست الکترونیک

 sharifabad@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
N °35.437194اتاق ســـازی

51.769477° E

021-

36474650

021-

36474651

09121156210 

09122366358

1750107
میالد فالح

(عاملیت تعويض روغن)
تهران

 

مجتمع تعمیرگاهي پايانه - پايانه غرب- تهران

عامل- غرب

مجاز تعويض روغن

1791653183: کد پستي

:پست الکترونیک

w.terminal@oghabdealer.ir

شنبه تا پنجشنبه

19:30 تا 8:00
 N °35.711050تعــويض روغن

51.333121° E
214464526421446452649124676054

2 از 2صفحه 


