
تلفن تماسآدرس فروشگاهنام مسئولنام فروشگاهزمینه فعالیت

54607-3021پالک-نبش شهدای ژاندارمری-فلسطین جنوبی-خیابان انقالبسعید پویامهرwww.etma.irفروشگاه اینترنتی اتما  لوازم خانگی و دیجیتال

*Golden 8هایپر لوازم خانگی  لوازم خانگی

 جاده مخصوص کرج بعداز بلوار استادیوم آزادی الین کند رو 5کیلومتر 

فروشگاه بزرگ لوازم خانگی گلدن ایت.ابتدای خیابان پنجم 




021-54607700

66708080-021خیابان فیاض بخش روبروی ترمینالمحمد صالحیفروشگاه فرهنگیان تهران مرکزی لوازم خانگی 

44258980-021 137خیابان صادقیه سازمان آب روبروی خیابان اسدی پ نهانی گالری مهستان ایران مهستان صادقیه    لوازم خانگی

44275889-1334021خیابان شریعتی باالتر از ظفر جنب بن بست مرشدی شماره غفاری (محصوالت بوش)گالری مهستان تندیس  لوازم خانگی

26408080-1468021خیابان شریعتی باالتر از خیابان یخچال نرسیده به مترو قلهک پصفرزاده(محصوالت بوش)گالری مهستان شریعتی  لوازم خانگی

22622972-021خیابان شریعتی نرسیده به پل صدر روبروی پمب بنزین الهیه گالری بوش دربندی (محصوالت بوش)گالری مهستان صدر  لوازم خانگی

44275889-575021خیابان ستارخان نبش چهارراه خسرو پ علی خانی(محصوالت بوش)گالری مهستان آریا شهر  لوازم خانگی

22132170-57021 پالک 18و 16خیابان سعادت آبادعالمه شمالی بین خیابان شفیعی (محصوالت بوش)گالری مهستان سعادت آباد  لوازم خانگی

77197419-021میدان رسالت خ هنگام بعداز فرجامعلی وزیری(محصوالت بوش)گالری مهستان هنگام  لوازم خانگی

88502403-4540021سهروردی شمالی بین عباس آباد و هویزه پالکحیدری(محصوالت بوش)گالری مهستان سهروردی  لوازم خانگی

88278561-3021 پالک32و 30شهرآرا خیابان پایدار(محصوالت بوش)گالری مهستان شهر آرا  لوازم خانگی

26454479-021 126اقدسیه نبش پارک سوم پالک  وزیری(محصوالت بوش)گالری مهستان اقدسیه  لوازم خانگی

66709194-248021تقاطع خیابان جمهوری و حافظ جنب پاسارگاد پ حسنی (محصوالت بوش)گالری مهستان جمهوری  لوازم خانگی
77716776-306021 واحد 3تهرانپارس فلکه دوم مجتمع پارسیان طبقه رنگ بستفروشگاه پایامیهن مان لوازم خانگی

88911141-537021خیابان کریم خان ابتدای حافظ مقابل پارکینگ حافظ پ  رخش بهاریبازرگانی رخش بهاری لوازم خانگی

66698123-021خانه معلم 20خ آزادی روبروی درب دانشگاه صنعتی شریف کوچه گرانمایه پ محمد صادقی فروشگاه فرهنگ لوازم خانگی

6-88500045-2021 طبقه 137خیابان صابونچی خیابان هویزه غربی پالک فرنوش نیکدل 1فوجیتسو لوازم دیجیتال

88664484-218021 پالک 2خیابان میرداماد مجتمع پایتخت طبقه صالحی2فوجیتسو لوازم دیجیتال

66153442-021یافت آباد پاساژ کاسپن طبقه چهارمسیداحمد تیباآقای فرشفرش

36617088-656021خیابان امام خمینی پایین تر از چهارراه سرچشمه جنب بانک ملت پالجعفر بختیاریفرش طوس مشهدفرش

36278102-021بلوار باهنر نبش کوچه اسماعیلیحسن تاجیک فرش فرهی شعبه ورامینفرش

77005512-021تهران حکیمیه بزرگراه بابایی خروجی حکیمیه و بهشت نبش خ بهشتامین جزایریشعبه سوم اقای فرش حکیمیهفرش

*بلوار رسالت بین مترو دردشت و باقری  بهمن آبادیفرش فرهی شعبه شاپرکفرش

88310384-21021ضلع غربی میدان هفت تیر پالک فرجیفرش شاپرک نمایندگی تهرانفرش

 62طبقه اول واحد - مجتمع طوس - خیابان عالمه جنوبی -  سعادت آباد فرزین بردبارآزانس مسافرتی سفرنامه اسرار آمیزخدمات مسافرتی
021-54607780

021-88694090

66686880-021مجتمع نادر-کوچه مسجد حاج ولی-یافت آبادرضا خدابخشیمبل ملل شعبه تهرانمبلمان

32507134-026 متری کاج خ نیک نژاد جنوبی نبش بهتویی شرقی مبل ملل45کرج عظیمیه رضا خدابخشمبلمان ملل شعبه کرجمبلمان

66193151-021 طبقه سوم3مرکزخریدبازار مبل ایران -یافت آباد-بزرگراه سعیدی*مبل پارسا شعبه بازار مبل ایرانمبلمان

88404063-136021خیابان شهید بهشتی تقاطع خیابان سهروردی پالک *مبل پارسا شعبه شهید بهشتیمبلمان

*کلیه نمایندگی های کفش ملی در سراسر کشور*کفش ملی پوشاک

66007733-4021پالک-اول کوچه شادی-خیابان شادمهر-خیابان آزادیعلیرضا غضنفریپوشاک آذین جامهپوشاک

02166952277 راه جمهوری نرسیده به امیر اکرم 4خیابان ولیعصر باالتر از اشکان عیساییفروشگاه خلیج فارس پوشاک

33513487-21میدان بهارستان دوالبیپوشاک پنطاسیا شعبه بهارستانپوشاک

44265156-4/1021 پالک 4خیابان ستارخان زیر پل یادگار امام نبش پاساز سنتی فاز شاهین نصیریپوشاک پنطاسیا شعبه ستارخانپوشاک

65829173-5021خیابان کارگر پایین تر از میدان حر مجتمع تجاری صبا ط اول و محمد رضا بهرامیپوشاک پنطاسیا شعبه کارگرپوشاک

(اتما)فروشگاه های طرف قرارداد با اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران

. قابل مشاهده می باشدwww.etma.irآخرین اطالعات فروشگاه های طرف قرارداد از طریق سایت 


