
 

 خودرو اجاره در تسکو شرکت مزایای

 )دیگر شهری در آن عودت و شهر یک از خودرو دریافت امکان(  کشوری یکپارچه شبکه -

 عدم دریافت افت قیمت خودرو در صورت بروز تصادف.  -

 و ون مینی بلند، شاسی استاندارد، متوسط، اقتصادی، :نیاز مورد های کالس به توجه با خودرو انتخاب امکان متنوع، ناوگان  -

 تشریفات.

 کودک صندلی جانبی، تجهیزات اس، پی جی :مشتریان نیاز با مطابق خدمات و تجهیزات ارائه  -

 

 خودرو اجاره برای الزم مدارک
 

 ؛)حقوقی/حقیقی (اشخاص مشخصات فرم تکمیل- 

 ملی؛ کارت و رانندگی گواهینامه ارائه- 

 ارائه مدرک شغلی یا سکونتی - 

% ارزش خودرو بصورت ودیعه نقدی دریافت می گردد و در زمان 25) درصورت عدم ارائه چک  خودرو عودت ضمانت چک ارائه - 

 استرداد خودرو مسترد می گردد (

 ریال نقدی دریافت می گردد ( 5.000.000درصورت عدم ارائه چک مبلغ )  جرائم رانندگی  ضمانت چک ارائه- 

 شتاب؛ عضو کارتهای طریق از یا نقدی صورت به خودرو اجاره هزینه پرداخت - 

 

 خودرو اجاره شرایط

 باشد؛ می )ساعت 24 ( روز یک خودرو اجاره مدت حداقل  -



 باشد؛) کیلومتر اضافه مشمول هزینه مازاد می گردد ( می کیلومتر 300 روز خودروها برای هر حرکت مجاز مسافت  -

 توسط شده اعالم حساب به مربوطه مبلغ یا چک خودرو تحویل از روزپس 75 مدت به حداکثر رانندگی تخلف عدم صورت در  -

علی رقم بهبود سیستم جرائم راهنمایی رانندگی پلیس ایران ولی همچنان برخی از جرایم با ) .خواهد شد داده عودت حضرتعالی

 روز در سیستم پلیس ثبت می گردد (  75تاخیر بیش از 

 همچنین می گردد، هزینه مشمول که دهد تحویل دیگر ایستگاه در و گرفته تحویل ایستگاه یک در را خودرو تواند می مشتری  -

 می گردد؛ فرودگاه شارژ /تحویل هزینه شامل فرودگاه یا مشتری محل در خودرو عودت و تحویل

 باشد؛ می مشتری عهده به سوخت هزینه  -

 و Medium های بیمه تکمیلی پوشش ،(Basic) باشند می بدنه بیمه و ثالث شخص بیمه دارای شرکت خودروهای تمامی   -

Premium باشد. می خریداری قابل اختیاری بصورت 

 .میگردد تقدیم خدمتتان خودروها اجاره قیمت لیست پیوست به است ذکر شایان

 باتشکر

 

 :ایستگاه تهران

  ، طبقه اول8شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان گلها، کوچه ی گلهای یکم، پالک 

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

 
 :بین المللی امام خمینیایستگاه فرودگاه 

 تهران، اتوبان خلیج فارس، فرودگاه بین المللی امام خمینی، سالن پروازهای ورودی

 021-51007539تلفن:    021-55678243تلفن: 

 
 :ایستگاه فرودگاه مهرآباد

 ، سالن پروازهای ورودی 6و  2تهران، میدان آزادی، فرودگاه مهرآباد، ترمینال 

  09018380054تلفن:

 

 :ایستگاه اصفهان

 اصفهان، خیابان سپه، کوی تلفنخانه، مجتمع تجاری قائم : 1شعبه 

 031-32242127تلفکس:    031-32208683تلفن: 

 ٣٢، ساختمان١٣خیابان شریعتی غربی، نبش خیابان  اصفهان، : 2شعبه 

 09135500087تلفن همراه:   031-36279040تلفن: 

 

 :بین المللی اصفهانایستگاه فرودگاه 

 اصفهان، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، سالن پروازهای ورودی

   09134200980 تلفن همراه:  031-32323232تلفن: 

 

 :ایستگاه فرودگاه بین المللی شیراز

 شیراز، فرودگاه بین المللی شیراز، ترمینال پروازهای داخلی، سالن پروازهای ورودی

 071-37204539تلفن: 

 



:ایستگاه فرودگاه بین المللی مشهد

4، روبروی ورودی 1مشهد، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، ترمینال 

09152000542تلفن همراه:      051-33400542 تلفن: 

:ایستگاه فرودگاه بین المللی تبریز

تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی

041-32601565 تلفن: 

:ایستگاه بندر عباس

ستاره هرمز 5بندرعباس، بلوار امام خمینی، میدان انقالب، هتل 

09172111130 تلفن: 

:ایستگاه رشت

رشت، فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، ترمینال پروازهای داخلی

09112311900 تلفن: 

:ایستگاه یزد

یزد، بلوار آزادگان، فرودگاه شهید صدوقی یزد

09134608040 تلفن: 

ایستگاه کیش
 B1، 706خیابان پروین، مجتمع مروارید، ساختمان ،پالك  

تلفن: 09124555263


