
 

გორი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 NEOTEK ცხინვალის გზატკეცილი 8 

 ი.მ "მაია ფალელაშვილი" ჭავჭავაძის 37 

 ი.მ "ქეთევან ძორელაშვილი" ცხინვალის გზატკეცილი 5ა 

 შპს ”დერციკა” სამეფოს ქ. #43 

 შპს ''CG-ITBS'' ა.სუროვოვის 14 

 შპს ”ქება 2010” ცხინვალის გზატკეცილი 4 

 შპს ''GLX'' ცხინვალის გზადკეცილი  14 

 Smiley ცხინვალის გზატკეცილი 10ა 

 ბეკო ცხინვალის გზადკეცილი №9 (წმინდა წყალი)   

 ტექნო ბუმი ცხინვალის გზადკეცილი #8 

 

 

თელავი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი. მ. ვანო მათურელი ქეთევან წამებულის 5 

 ი/მ  ''ირაკლი გემაზაშვილი''  ერეკლე 2 ის 21 

 ი/მ  სარქის კარტაშიანი  

 

ხომლელის 3 

 ი/მ "თამარი ლეკვეიშვილი"  მეტრო ღრმაღელეს მიმდებარე ტერიტორია 

 ი/მ ''გურამი ფარნაოზოვი''  ჩუბინაშვილის 5 

 შპს "ექსელ ელექტრონიქსი" ალაზნის გამზ. #6 

 შპს "ლიმბო" ქ. წამებულის #3 

 შპს ''4უ'' ჯორჯიაშვილის 3 

 შპს ''პაპ ჯგუფი'' ვარდოშვილის ქ 

 Smiley    ალაზნისგამზ. 6 

 ბეკო  ვარდოშვილის ქუჩა 

 ბაზრის მიმდ. ტერიტორია 

 ტექნო ბუმი აღმაშენებლის ქ. 14 

 

 

გურჯაანი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 



 ი.მ. ირინე კრაწაშვილი ნონეშვილის 18  

 შპს ''ელექტრეიდი'' წმინდა ნინოს 5  

 ი/მ ''ნათია ახალბედაშვილი'' ნონეშვილის 7  

 შპს "MNG" აღმაშნებლის 1  

 ბეკო ნონეშვილის ქ.№10 -  

    

 

 

ბათუმი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ი/მ გელა პატარაია ჭავჭავაძის 90/6  

 შპს "იბერია ჯგუფი" პუშკინის 51  

 შპს ”ექსბი” კონსტანტინე გამსახურდიას 
30 

 

 შპს ”ივიჯი” ჭავჭავაძის 66  

 შპს ”კომპუს ბათუმი” მემედ აბაშიძის # 62  

 შპს KTM ზურაბ გორგილაძის 66  

 შპს NEW ELECTRONICS იმნაძის 4  

 შპს ''მატრიცა'' ჭავჭავაძის 56  

 შპს ''მეფა'' ს.ხიმშიაშვილის 20  

 შპს "cscbatumi"  ზ.გორგილაძის86   

 შპს”საბატა”  ვაჟა ფშაველას 40   

 შპს NEW TECH  აღმაშენებლის N34ა   

 'შპს იტერა''  ა წერეთლის 44/46   

 ზუმერი ბარათაშვილის ქ. 57  

 

ალტა/ოქეი 

სავაჭრო ცენტრი „ბათუმი 

პლაზა“ (ჭავჭავაძის 5) 

 

 

ტექნო ბუმი 

გორგილაძის (ერას) ქ.  #90 
 

ჭავჭავაძის ქ. #5 (სავაჭრო 

ცენტრი პლაზა) 
 

ჭავჭავაძის ქ. #1 (ოდისეა) 

 

 

 

თერჯოლა 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ი.მ. ლაშა ჩაფიჩაძე სოფ. ზედა საზანო  



    

 

ქუთაისი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს "კომლენდი"  თამარ მეფის გამზ, #95  

 შპს "მეგაბიტი პრო" წმინდა ნინოს 11  

 შპს ” თელგი” ასათიანის #98  

 შპს ”Gicom Pro” თავისუფლების 124/ 

ი.ჭავჭავაძის 46ბ 

 

 შპს ”ირაკლი777” ჭავჭავაძის 69  

 შპს ”ნოვატელ+” ზვიად გამსახურდიას 30  

 შპს ”უნიკომი” ჭავჭავაძის 67  

 

შპს ”ჯენერალი” 

ცისფერყანწელთა 2 

ფალიაშვილის 4 

 

 შპს ლეო ჭავჭავაძის 50ა  

 შპს ორიგამი წერეთლის 192  

 ი/მ ''ნესტორაფხაძე''  ი. ჭავჭავაძისგამზ., N50ა    

 ი/მ ''დალიშავგულიძე''  ჭავჭააძის 50ა   

 ზუმერი თამარ მეფის ქ. 3  

 

ალტა/ოქეი 

სავაჭრო 

ცენტრი „ქარვასლა“ (წერეთ

ლის ქ. 4); 

 

 
ტექნო ბუმი 

ზვიად გამსახურდიას   ქ.#4

7 

 

    

 

ჭიათურა 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ი.მ. მანუჩარ ცერცვაძე ნინოშვილის ქ. #12  

 ი/მ ''დავით ჩხაიძე''  ნონეშვილის 12  

 ბეკო ნინოშვილის ქ. №6  

    

    

    

 

ლაგოდეხი 



 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ი/მ ''ალექსანდრე გელაშვილი'' 26 მაისის 16  

 ბეკო -ჩოლოყაშვილის ქ. №1  

 ი/მ შალვა სულაშვილი   

    

    

    

 

ახალციხე 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს ”დაგი” რუსთაველის 46  

 შპს ”ელეფანთი” კოსტავას 27  

 შპს მეგა შოპი ნიკოლაძის # 39  

 GALAXY  რუსთაველის 46   

 ი/მ ''შოთა თელიაშვილი''  თამარაშვილის 27  

 შპს ”სამბიტი”  პეტრიწის 2  

 ი/მ გაიანე კირაკოსიანი ნათენაძის 18  

 პაპირონი კოსტავას ქ.9  

 

სიღნაღი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი.მ. მარიამ მჭედლიშვილი კოსტავას ქ#13 

 შპს ''NEO.NET''  სოფ. მაღარო 

   

   

 

 

საგარეჯო 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი/მ ''მარიანა შიოშვილი'' მარჯანიშვილის 7 

 ბეკო  ლეონიძის ქუჩა 

 ს.იორმუღალო 

   

  



ხონი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი/მ მიხეილ ლიპარიძე ბაგრატიონის 2 

 შპს ტექნოლაიქი თავისუფლების მოედანი 3 

   

   

   

   

 

ყვარელი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი/მ''ზურაბი თურქაძე'' სოფელი ახალსოფელი 

 ი.მ. მაია ბუჯიაშვილი  თელავის გზატკეცილი მეურნეობის დასახლება  

   

 

ხაშური 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს "ანო და მარი" რუსთაველის 58  

 ი/მ ''მაია ხვედელიძე''  რუსთაველის 43   

 ბეკო რუსთაველის ქ. № 58  

    

     

    

 

რუსთავი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს "ატომ ელექტრონიქსი" შარტავას 19 

 შპს "ჯეობიტი" მეგობრობის გამზერი #10 

 შპს ”ემ-სი შოპი” მეგობრობის 9 

 შპს ''მადაგონი 2'' შარტავას 3 

 ბეკო თოდრიას ქ. № 19-101 

 ტექნო ბუმი მესხიშვილი-ლეონიძის ქუჩების  კვეთაზე. 

 



 

ხობი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს "კასკადი" სტალინის ქ. #2 

   

   

 

ზესტაფონი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს "ოპტიმალი” აღმაშენებლის #71  

 ბეკო ჭანტურიას №19  

 ტექნო ბუმი აღმაშენებლის  ქ.#85  

    

    

    

 

მარნეული 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს EUROLUX-2012 რუსთაველის 49ბ 

 შპს ''ელდორადო'' რუსთაველის 48 

   

 

ბეკო 

 -სულხან-საბას ქ.№3  

 რუსთაველის ქ. №31 -  

 -რუსთაველის ქ.№5 -  

   

   

 

დედოფლისწყარო 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს ელტეკა რუსთაველის #23 

   

 



სენაკი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს ''ვისტა 2010'' რუსთაველის 231 

 ტექნო ბუმი ნინოშვილის ქ.3 

   

 

მესტია 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს ''ნიუტექნიკსი'' თამარ მეფის 8  

    

 

ფოთი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს ''პოლო-ჯორჯია'' კოსტავას 7-8 

 ბეკო ფარნავაზ მეფის № 6 

 ტექნო ბუმი რეკვავას ქ. #31 

   

   

   

 

ახალქალაქი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს რეალ თავისუფლების #41 

 ტექნო ბუმი დარბინიანის ქ. #26 

 

ოზურგეთი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

  ი. მ ''გელა გუჯაბიძე'' ჩანტურიას 5 

 შპს მოდერნი 2012  წულაძის7  

 შპს ”მოდერნ 2009”  ექ. თაყაიშვილის  2  

   



   

   

 

ზუგდიდი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 ი.მ  "კახა თორდია" რუსთაველის 88 ბინა 2 

 შპს ''ი.ლ. დაკომპანია''  მეუნარგიასქ 2  

 შპს '' ციფრული სამყარო''  გამსახურდიას 19  

 ტექნო ბუმი დადიანის ქ. #6 

   

   

 

 

ბოლნისი  

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ი/მ ''მაიარეხვიაშვილი''  აღმაშენებლის 104   

 შპს ''მათე 2020''  სს ორბელიანის 101   

 ბეკო სულხან-საბას ქ. № 125  

  

წნორი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს ''ტექნოსამყარო''  აღმაშენებლის 27   

    

    

 

ჩხოროწყუ 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 შპს ჩხორბიზნესცენტრი  მშვიდობის2   

 შპს ''ჯაბა''  აღმაშენებლის14   

 შპს ჩხორკომფორტი კოსტავას 23  

  

 



სამტრედია 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი 

 შპს "comland+"  რუსთაველის10  

 ბეკო  ჭანტურიას № 5   

 სააკაძის №6   

   

  

აბაშა 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო  თავისუფლების №77  

    

    

 

ახმეტა 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო  რუსთაველის ქუჩა  

    

    

 

 

ბორჯომი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო მესხეთის ქ. N6  

    

    

 

გარდაბანი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო აღმაშენებლის 51  

    



  კაზრეთი-დაბა კაზრეთი  

 

კაზრეთი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო კაზრეთი-დაბა კაზრეთი  

    

  მარტვილი-ჭავჭავაძის ქ.№6  

 

მარტვილი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო მარტვილი-ჭავჭავაძის ქ.№6  

    

    

 

საჩხერე 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო კოსტავას ქ. № 11  

    

    

 

წალკა 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ბეკო არისტოტელეს ქ. № 3  

    

  ქობულეთის ავტოსადგური  

 

 

ქობულეთი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 



 ტექნო ბუმი ქობულეთის ავტოსადგური  

    

    

 

 

ლანჩხუთი 

 მაღაზიის დასახელება მისამართი მოდელი 

 ტექნო ბუმი ჟორდანიას ქ. 118  

    

    

 


