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 گردد.شايان ذكر است به پيوست ليست قيمت اجاره خودروها خدمتتان تقديم مي

 دفاتر و ايستگاه هاي شركت تسكو (يوروپكار ايران)
 :ايستگاه تهران

  ، طبقه اول8كوچه ي گلهاي يكم، پالك  شهرك غرب، بلوار دادمان، خيابان گلها،

 021-88095501فكس:    09128366615تلفن همراه:    021-88366615تلفن: 

 :ايستگاه فرودگاه بين المللي امام خميني

 تهران، اتوبان خليج فارس، فرودگاه بين المللي امام خميني، سالن پروازهاي ورودي

 021-51007539تلفن:    021-55678243تلفن: 

 :ايستگاه فرودگاه مهرآباد

 ، سالن پروازهاي ورودي 6و  2تهران، ميدان آزادي، فرودگاه مهرآباد، ترمينال 

  09018380054تلفن:

 :ايستگاه اصفهان  

 اصفهان، خيابان سپه، كوي تلفنخانه، مجتمع تجاري قائم : 1شعبه 

 031-32242127تلفكس:    031-32208683تلفن: 

 32، ساختمان13خيابان شريعتي غربي، نبش خيابان  اصفهان، : 2شعبه   

 09135500087تلفن همراه:   031-36279040تلفن: 

 :ايستگاه فرودگاه بين المللي اصفهان

  اصفهان، فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان، سالن پروازهاي ورودي
   09134200980 تلفن همراه:  031-32323232تلفن:   

 :المللي شيرازايستگاه فرودگاه بين   

 شيراز، فرودگاه بين المللي شيراز، ترمينال پروازهاي داخلي، سالن پروازهاي ورودي  

 071-37204539تلفن: 

 :ايستگاه فرودگاه بين المللي مشهد  

 4، روبروي ورودي 1مشهد، فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد، ترمينال 

 09152000542تلفن همراه:      051-33400542 تلفن: 

 :ايستگاه فرودگاه بين المللي تبريز  

 تبريز، فرودگاه بين المللي شهيد مدني  

      041-32601565 تلفن: 

 :ايستگاه بندر عباس  

 ستاره هرمز 5بندرعباس، بلوار امام خميني، ميدان انقالب، هتل 

    09172111130 تلفن: 

 :ايستگاه رشت  

 سردارجنگل رشت، ترمينال پروازهاي داخلي رشت، فرودگاه بين المللي

      09112311900 تلفن: 

 :ايستگاه يزد  



  يزد، بلوار آزادگان، فرودگاه شهيد صدوقي يزد
      09134608040 تلفن: 

 
 

 


