
E-mail عناوين مراكز الخدمة نوع المركبه اسم الشركة
جميع المركات
All models

1158939995 رقم 19 ش الطيران-امام كنتاكى-مدينة نصر جميع المركات

238241400 الحى المتميز-6 اكتوبر-الجيزة All models
جميع المركات
All models
جميع المركات انفينتي
All models infinity

  /جميع المركات     
ستروين -  بروتون

 All models / 
Citroen   Proton -

1001070070 جميع المركات 
1001670014 All models

33384466
33379201

1001670004
جميع المركات
All models

1115401155
أ/ محمود 
عبد العاطى

 عمارات االوقاف ـ ميدان السواح ـ امام القصر 6
الجمهورى - القاهرة

جميع المركات

1144000640
أ/ احمد عبد 

العاطى
- شارع 26 يوليو ناصية شارع احمد عرابي 205

سفنكس - المهندسين 
All models

1144552977
أ/ وليد 
مصطفى

 شارع الخليفة القاهر ـ امام جامعة االزهرـ 81
الحى السابع ـ مدينة نصر ـ القاهرة

جميع المركات
All models

1200009065
م / مجدي 

خلف
 شارع جوزيف تيتو طريق السندباد - النزهة 15

الجديدة
جميع المركات

1200001179 All models

1000930450
م/ محمد 
ابراهيم

ش منتصر بن طارق – تعاون - الهرم 4 جميع المركات Tune-It Up

All models تيون ات اب

1155257777
أ/ عبد هللا 

همام
 - شارع نور الدين بهجت من مكرم عبيد 26

مدينة نصر - القاهرة
جميع المركات

1272079613 All models

f.halabi@cairoair
port.travel

1222709475 أ/ فهد الحلبيجميع المركات

مطار القاهرة الدولي – امام صالة وصول رقم 1 

info@tune-
itup.com

 0235866675 11

speedlinecar1@g
mail.com

SpeedLine سبيد الين 12

االمين لالنظمة المتطورة  9

modernserivce@
hotmail.com

مودرن سيرفيس جروب 10

7

abdelaty77@yaho
o.com

مركز قرطبة - اشرفكو 8

abdallah.amin@al
amintech.com

1220202865 أ/ عبد هللا امين
عمارات الميريالند-شارع جسر السويس-عمارة 6-

مصر الجديدة

gps@appliance-
eg.com

26735553 1271600068 م/ إسماعيل مصطفى الجندى  
 شارع ابو العتاهيه امتداد عباس العقاد امام 16

  الحديقة الدولية
Appliance

5

treelimousine@h
otmail.com

7608299

ا / خالد عبد الستار

ك 28 طريق مصر اسكندرية - شارع ترى سنتر 
Mitsubishi بجوار

Tree Limousine 6
ا / فتحى سيد عبد الستار

1002151986 م/ جوزيف الفى
ش34 ابو داود الظاهرى -مكرم عبيد - مدينه 

نصر 
امير و جوزيف 

شركة اند - لس كريشن 3

gps@infinity-
egy.net

1021111480 م/ محمد زيدان
 7أ حي العاملين زهراء المعادي - شارع الخمسين

امام فودافون زهراء المعادي
4

ashraf.gouda@ge
bco-sys.com

238241241 م/ أشرف جودة GEBCO 2

sayoub@endless-
creations.com

1001230501 م / سامر فكرى أيوب
 - شارع عثمان بن عفان - ميدان االسماعيلية 46

مصرالجديدة - القاهرة

مراكز القاهرة الكبرى
تليفون/فاكس المدير المسئول

Call.center@etit-
eg.com

19382
مبنى رقم 145 – القرية الذكية – الكيلو 28 
طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الجيزة

الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات 
ETIT

1



info@cairoairport.
travel

0120660866
6  

0222692461
All models

222686061

1005512336 م/ محمد ناجح
أول طريق العين السخنة - خلف بنزينه وطينه - 
القطامية المنطقة الصناعية - قطعة 19 القاهرة 

الجديدة
جميع المركات

All models مركز األمين بالقطاميه
admin-

autocare@nacita.
com

1011180407 كريم أبادير
 أ شارع 26 يوليو وسط البلد - بجوار جراند 15

اوتيل
جميع المركات

fb.com/nacitaac All models ناسيتا اوتوكير
info@celltek.com.

eg
224158587 جميع المركات

kfarouk@celltek.c
om.eg

222913195 All models

E-mail عناوين مراكز الخدمة نوع المركبه اسم الشركة
ibrahim-

rizk@elrizk-
trading.com

1065503998
طريق مصر األسكندرية الصحراوى كم 25 قبلى 

– محافظة األسكندرية
 All جميع المركات- تويوتا

models - Toyota
شركة الرزق للتجارة 1

ahmed.wagdy@al
adham-eg.com

1100330010 جميع المركات

1100330020 All models
wagdy@aladham-

eg.com
 012869926

12
جميع المركات

1224724445 All models

1111118618 جميع المركات
0100611271

6 
0233020286

All models

E-mail عناوين مراكز الخدمة نوع المركبه اسم الشركة
ك 28 طريق اسماعيلية الصحراوى-العبور
زهرإ المعادى-المنطقة الصناعية-قطعة 180

20ش تومنباى-سراى القبة 
مدينة قباء-المنطقة الصناعية-جسر السويس

طريق القبانى-امام مرور االوبرا-االسكندرية

TOYOTA Toyota Egypt
2

1

م/ رضا خضر
م/ ياسر نبيل

م/ كريم رحمى

توكيالت سيارات ووكالء
تليفون/فاكس المدير المسئول

ghetany_1@hotm
ail.com

19542 46300000

م/ اسامة سعد
جيب-دودج-كريسلير-
 - Jeep  سوبارو

  Dodge - Chrysler
- subaru

ابو غالى موتورز

broradco@gmail.
com

م/ مجدي البرلسي
 - طريق مطروح بجوار بنزينة أويل لبيا 179

الكيلو 16 االسكندرية
االسكندرية المتحدة - برو راض 4

األدهم لنظم األمان 2

aswancars2@gm
ail.com

م/ محمد راشد 

أ/ وليم فخرى سعيد
أ/ مراد منير وهيب

 محطة تموين الوقود – أمام موقف األقاليم   
بأسوان – أمام الجامعى السيل- محافظة أسوان

مركز أسوان لخدمات السيارات  3

مراكز المحافظات األخرى
تليفون/فاكس المدير المسئول

م / سامح

عميد/ وجدى عبد الحميد

م/ احمد وجدى
برج 3 - شقه 343 - ابراج بشائر الخير, شبين 

الكوم - المنوفية

1158053713 احمد جمال
 عبد دراز – ارض الجولف – مصر الجديدة 9

الدور التاسع –
سيلتك لالستشارات والخدمات المتكاملة 16

13

mohamed.nageh
@alamin-
auto.com

1028722855 14

19725 15

19970
أ/ محمد أحمد

مطار القاهرة الدولي – امام صالة وصول رقم 1 
– المبنى الخدمي

مطار القاهرة لخدمات الركاب



تويوتا تويوتا ايجيبت

PORCHE الشركة الهندسية لخدمة السيارات

بورش SMG Engineering Automotive Co.

MITSUBISHI Diamond Motors
ميتسوبيشى دايموند موتورز

4

2

3


