شرکت های اجاره خودرو فعال در کیش
ردیف

نام شرکت

شماره ثبت

شماره تماس

آدرس

1

یکتا شتاب کیش

10140

09347699982- 09127694959

میدان سنائی ،مجتمع بیست ،طبقه دوم ،واحد 208

2

هونام پارس کیش

9308

09122374571

مجتمع خدماتی شارستان ،طبقه اول ،غرفه 96

3

همسفر یاس کیش

9794

09347693789

4

هامان پرشین کیش

9937

09124972060

هتل صدف ،طبقه همکف ،غرفه A2

5

نوین کیش

1852

09347693087

هتل داریوش

6

نقش جهان سپاهان کیش

9585

09125885011

مجتمع خدماتی شارستان ،طبقه اول ،غرفه 72

7

موالئی شتاب کیش

13350

09347693235 - 0917600087

میداس پارس ،مجتمع خدماتی طلوع کیش ،طبقه دوم ،غرفه B211

8

لیموزین کیش

2192

09347698544

بازار پانیذ ،طبقه اول ،غرفه 170

9

لوتوس هخامنش کیش

10101

09347694392 - 09123021845

بازار ونوس ،طبقه اول ،غرفه 192

10

کیش توربو

2351

09332274933

بازار ونوس ،طبقه اول ،غرفه 312

11

کیان مهر کیش

1778

09347695208

بازار ونوس ،طبقه اول ،غرفه 255

12

کیان تندر کیش

10658

09347688210 - 09347687370

سالن ورودی فرودگاه بین المللی کیش

13

کیا کارن کیش

9443

09177697083

بلوار ساحل ،مجتمع دیپلمات ،طبقه همکف ،واحد 12

14

کوثر کیش

2448

09173314668

خیابان سنایی ،بلوار دریا ،هتل بین المللی کیش ،غرفه شماره 2

15

کسری پرشیا کیش

3865

09347698600

سالن ترمینال جدید بندرگاه ،غرفه 13

16

کرانه نوین کیش

4001

09347697086

هتل پارمیس ،غرفه A2

17

کرانه آریایی کیش

9681

09347685202

مرکز خرید فاز  4صدف ،طبقه اول ،غرفه 64

18

کجاوه کیش

2082

09347681861

هتل شایان ،واحد B102

19

کایت کار کیش

1567

09173009709

هتل کیش

20

کاتا کیش

9710

09347687101

بازار ونوس ،طبقه اول ،پالک 241

21

غزال سیر کیش

10744

09173039056 - 09128588003

گراند هتل کیش ،غرفه 2

22

صدرای کیش

686

09122182100

میدان پارس  ،مجتمع خدماتی طلوع کیش ،غرفه 13

23

شیماران کیش

9984

09347695057

مجتمع خدماتی شارستان ،طبقه همکف ،غرفه 22

24

شتاب سیر کیش

10396

09122976035 - 09347697978

بازار ونوس ،طبقه اول ،غرفه 209

25

سیر و سفر نوین کیش

9315

09121159003

مجتمع رویا مال ،طبقه دوم ،واحد203

26

سورتمه طالیی کیش

10515

09128971997

میدان پارس ،مجتمع خدماتی طلوع کیش ،غرفه 204

27

سام سیر نوین کیش

10769

09125882678

مجتمع خدماتی شارستان ،طبقه همکف ،غرفه 27

28

ساحل گشت کیش

9413

09355913525 - 09347683390

مجتمع خدماتی شارستان ،طبقه همکف ،غرفه 17

بلوار خیان .خ جامی ،خ باباطاهر ،مرکز خرید گنجنه  ،2طبقه اول ،غرفه
شماره 24

29

زاگرس کیش

799

09347692645

مجتمع خدماتی کسری ،غرفه 2

30

رهام راد سیر کیش

13923

09126946347

هتل کوروش ،طبقه همکف ،غرفه شماره 3

31

رویال طالیی کیش

9750

09347694009

هتل مارینا پارک ،طبقه همکف ،غرفه شماره 4

32

رامان کیش

9888

09127694661

بازار پادنا ،طبقه همکف ،غرفه شماره 35

33

رالی رنت کیش

3334

09173136495

هتل ایران ،غرفه شماره A1

34

رادین مهر کیش

9690

09347687790- 09347697598

هتل شایگان ،غرفه شماره 11

35

دیلمان کیش

3902

09125418200

خیابان رودکی ،پشت هتل سارا

36

درسای کیش

491

09124752433 - 0934769364

مرکز خرید فاز 4صدف  -ط اول  -غرفه 61

37

جام جم نوین کیش

2951

09347696620

هل آریان  -غرفه B

38

تیزران کیش

1959

09347691508

بازار ونوس -طبقه اول -غرفه 303

39

توسعه اندیش سفر کیش

13688

09124555263

سالن ورودی فرودگاه بین المللی کیش

40

تکران کیش

2425

09177072359

مجتمع دیپلمات  -طبقه اول -غرفه 113

41

تک صدف هالل کیش

11669

09122400140

هتل پارسیان  -البی هتل غرفه 25

42

تک صدف هالل کیش

11669

09122400140

هتل پارسیان

43

تشریفات برنا پارس کیش

10274

09347687070

هتل ویدا

44

پرشین گلستان کیش

9876

09347697970 - 09129319302

هایپر مارکت ( جنب بازار پانیذ )

45

پرشین کیش

2332

09376078019

البی هتل پارمیدا-غرفه 2

46

پرشین پاسارگاد کیش

6384

09305525414

هتل گامبرون پارس کیش  -غرفه شماره 3

47

پاریز پارس کیش

10062

09124502100

مجتمع پادنا  -طبقه همکف  -غرفه 30

48

پارسیان دیزل کیش

9915

09347694409- 0912157379

بازار ونوس  -طبقه اول  -غرفه 203

49

پارسا کیاکیش

8940

09392870177

هتل آرامیس

50

پارس کارمانیا

9872

09124896811

بازار ونوس  -طبقه اول  -غرفه 251

51

پارس دیهیم کیش

6229

09347683435

هتل آرامیس پالس

52

بهار کیش

868

09347697036

بلوار امیر کبیر  ،هتل سورینت مریم

53

باختر کاویان کیش

6119

09347694525

بازار ونوس  -طبقه اول -غرفه 316

54

آریا سورن کیش

9305

09347684010

مجتمع خدماتی آرین -طبقه اول  -غرفه 37

55

آریا توسن کیش

8653

09347694500

بلوار فردوسی ،خ ابن سینا  ،ساختمان گنجینه  ،طبقه دوم  ،واحد 12

56

آرمان توریست

9536

09122456852

هتل ترنج  -غرفه شماره 1

57

آرسام شتاب کیش

13502

09178050380

هتل لیلیوم

58

آپادانا گشت کیش

9870

09127693134

میدان سنایی  ،مجتمع بیست  ،واحد شماره 102

59

امروز طالیی کیش

10224

09347683211

بازار سارینا  -واحد شماره 11

60

الماس نگین کیش

9561

09123078505

بازار ونوس  -طبقه اول  -غرفه 268

61

الگانس کیش

1722

09129370616

بازار زیتون طبقه دوم  ،اداری شماره 9

62

اسپید تاپ کیش

3199

09124741201

هتل سارا

63

اتور مهر کیش

9705

09347692726 - 09347698756

خیابان کوشا -قطعه HTS95G

64

اتو رنت طالیی کیش

8715

09138230311

بلوار ایران-ساختمان کیان -قطعه  . EX3واحد 13

