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AFYONKARAHİSAR

Pilot Garage Oto Ekspertiz Şubesi Hizmetinizde!

ADAPAZARI
Pilot Garage Oto Ekspertiz Adapazarı Açıldı!

Pilot Garage Oto Ekspertiz,Türkiye’de her geçen gün
genişleyen bayi ağıyla ekspertiz alanında otomobil
Ekspertiz / Oto Check Up Franchise sistemiyle
kaliteli ve tarafsız araç alım satımı yapmak isteyen
müşterilerine, araçlarını işinin uzmanı sertifikalı
ustaların son teknoloji cihazlarla kontrol ederek
sonuçlandırdıkları ekspertiz raporlarıyla hizmet
veriyor.

Adapazarı

Pilot Garage Oto Ekspertiz, Sakarya Adapazarı’nda
yeni bayisi ile müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Gelişmiş bayi ağına bir yenisini daha ekleyen Pilot
Garage Oto Ekspertiz, kaliteli ekspertiz hizmetinde
Türkiye’nin bir numarası olmayı sürdürüyor.

87.ŞUBEMİZ

Pilot Garage Oto Ekspertiz, geçmişten gelen bilgi
birikimi ve tecrübelerle Türkiye’de her geçen gün
genişleyen bayi ağıyla ekspertiz alanında otomobil
Ekseprtiz / Oto Check Up Franchise sistemini
kurarak güvenli otomobil alım satımı yapmak
isteyen müşterilerine, araçlarını işinin uzmanı
sertifikalı ustaların son teknoloji cihazlarla kontrol
ettikleri araçların ekspertiz raporlarıyla hizmet
vermeye devam ediyor.

BARTIN

Pilot Garage Oto Ekspertiz Bartın Açıldı!

Bu kapsamda Afyonkarahisar’da yeni bayisi ile
müşterilerine hizmet vermeye başladı. Gelişmiş
bayi ağına bir yenisini daha ekleyen Pilot
Garage Oto ekspertiz, dünyada kullanılan son
teknoloji makinalar, profesyonel servis imkanları,
konusunda uzman kadrosu ve raporlu sunumları
ile müşterilerine kaliteli hizmet sunmanın haklı
gururunu yaşıyor.

Bartın’da gelişmiş bayi ağına bir yenisini daha
ekleyen Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye’nin
kurumsal ekspertiz markası unvanını hakkıyla alıcıya
ve satıcıya daha geniş alanda yaşatmaya devam
ediyor.

Bartın
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İMAS

İMAS

galericilerin dolandırıcılara itibar etmemelerini belirten Ertemel, “Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi için sınav
yapıyoruz. Galericiler kolaya kaçıp dolandırıcıların tuzağına düşmesin kendilerine verilen yeterlilik belgesini resmi
internet sitemizden araştırsınlar. Şüphelendikleri durumda polise ve yetkililere bildirsinler” dedi.

Yetkisi olan kurum MASFED
Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite olmuş kuruluş olan (MASFED)
federasyonumuzun vermiş olduğu belge ile meslektaşlarımız güvenle mesleklerini icra edebilirler. Bu konu çok hassas
çıkan yasa ile birlikte ön şartları yerine getirmeyenler 2. El otomobil satışı yapamayacak. Sınav süreci içindeyiz şu ana
kadar bizden ortalama 700 kişi yeterlilik belgesi aldı” şeklinde açıklamalarda bulundu.
HAYRETTİN ERTEMEL
İMAS BAŞKANI

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
DOLANDIRICILAR SINIR TANIMIYOR
Galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda çok fazla
dolandırıcılık şikayetleri aldıklarını ifade eden İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel,
meslektaşlarını uyardı.
Mesleki yeterlilik belgesinde dolandırıcıların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleri anlatan Başkan
Ertemel, “Bu süreçte galericilere büyük iş düşüyor ufak bir araştırma ile dolandırıcıların tuzağına düşmekten
kurtulabilirler. Kurumumuz tarafında yetkilendirilmemiş kişilere itibar etmeyip, alacakları belgeleri usulüne göre
alsınlar. Sahte belge satıcılarını ihbar etsinler” diye konuştu.

Dolandırıcılara fırsat vermeyin
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13 Şubat’ta ikinci el otomobil satıcılarına mesleki yeterlilik belgesi
zorunluluğu getirildi. ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ ile ikinci el araç satışında yeni
bir döneme geçildi. Mesleki yeterlilik belgesinin de sahtesini üreten fırsatçılar birçok esnafı zor durumda bıkarak
dolandırdı. Dolandırıcılara karşı meslektaşlarına seslenen İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Mesleki Yeterlilik
Kurumu’nun internet sitesinde yer almayan firmalarla çalışmayın, dolandırıcılara karşı dikkatli olun, size verilen

İkinci El Araç
TİCARETİNE STANDART GELİYOR

mesleki yeterlilik belgesinin kare kodunu okutun” uyarısında bulundu.

Araştırsınlar şüpheli durumu şikayet etsinler

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINA BÜYÜK YENİLİKLER GETİREN YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME İÇEREN İKİNCİ EL
MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK, 13 ŞUBAT’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. İMAS BAŞKANI

Motorlu araç alım satım sorumlusu ve motorlu araç alım satım personelinin ulusal yeterlilikleri hazırlandı.

HAYRETTİN ERTEMEL, YASANIN İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMI YAPAN İŞLETMELERE YETKİ BELGESİ, SATILAN ARAÇLARDA

Hazırlanan meslek standartlarının ardından otomotiv sektöründe çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmeye

GARANTİ VE EKSPERTİZ ŞARTI VE ARAÇ ALIM SATIMI YAPILAN GALERİLER İÇİN YENİ STANDARTLAR GETİRDİĞİNİ

başlandı. Düzenleme ile sınavsız 2. El araç satışı olmayacak. Durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların etrafta

AÇIKLADI.

kol gezdiğini ve
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İMAS

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS), otomotiv sektöründe yer alan satıcıları bir çatı altında toplamak,
birlik ve beraberliklerini sağlamak ve sorunlarını her mecrada daha kolay çözebilmek için bu yılın ocak ayında İSTOÇ
Oto Ticaret Merkezi’nde kuruldu. Şubat ayında ise Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’na (MASFED) üye oldu. Şu
anda Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Belgesi veren tek kurumun MASFED olduğunu söyleyen Başkan Hayrettin Ertemel,
MASFED’in İstanbul üyesi olarak bu organizasyonu İMAS’ın üstlendiğini duyurdu. Hayrettin Ertemel ile kısa bir zaman
önce kurulan İMAS’ın yanı sıra, 13 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” hakkında konuştuk.

SINAV KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR.
Sınav, iki aşamalı olarak otomobil alım satımı ile ilgili hem teorik hem de pratik bilgileri ölçüyor. Teorik olan yazılı
sınav ve pratik olan ise değerlendirme sınavı olacak. Teorik sınav yazılı şeklinde 50 dakika, pratik sınav ise yarım
saat sürecek. Araç nasıl satılır, nasıl pazarlanır, nasıl fiyatlandırılır, fiyatlandırma sonrası araçta nelere bakılır,
hangi işlemler yapılır, ödeme şekilleri, banka ve noter işlemleri, sigorta, Tramer gibi araç satışı süreçlerinde
karşılaştığımız konuları kapsıyor. Sınavda başarılı olanlar, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın İl
Müdürlükleri’ne başvurularını gerçekleştirerek yetki belgelerini alabiliyorlar. Bu belgeyi alabilmek için tabii ki yasada
belirtilen adli sicil kaydı, işletme yeri ile ilgili şartlar gibi maddeleri de sağlama gereği var.
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N L A R Sİ

TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİN!

İkinci el otomobil alacak kişilerin, özellikle internet üzerinden satışa sunulan araçlarla ilgili hazırlanan ekspertiz
raporlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların
üzerinde bilgisayar ortamında oynama yaparak yani aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya
parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar. Oluşturulan bu sahte raporlar, o
araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor.
Gerçeği yansıtmayan bu raporlarla araç alan kişiler kandırılıyor, vatandaşlar bu sahte ekspertiz raporlarına
güvenerek arabaları alıyorlar. Bu dolandırıcılık veya sahtekarlık olaylarıyla ilgili şikayetler son zamanlarda artarak
devam ediyor.
Bu nedenle hazır ekspertiz raporlarına güvenilmemesini gerekiyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar alacakları
aracı, bildiği veya bu işi profesyonelce yapan ekspertiz firmalarına götürmeleri ya da gösterilen ekspertiz raporlarının
üzerinde telefon numaralarını arayıp böyle bir araca ekspertiz yapıp yapılmadığını sormaları yararlarına olacaktır.

2. El Motorlu Kara Taşıt Ticaretinde
Yeni Dönem İle Birlikte Gelen 2. Elde
GARANTİ Mecburiyeti ile İlgili
Zorunluluklarınız İçin Sizin Adınıza
Biz Şimdiden Önleminizi Aldık.
İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÜZENLEME

MASFED / OTONOMİ.COM / TUR ASSİST / PİLOT GARAGE

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve
esnaf ile satış temsilcileri için ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik
belgesine sahip olma şartı getirildi. İkinci el otomobil veya arazi taşıtı
satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak ve raporun 5 yıl
saklanması zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığının “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan
gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret
şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en
az biri, şubelerde ise şube müdürü motorlu kara taşıtları alım satım
sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesi
edinmek zorunda olacak.
İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler,
motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu
kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine
dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olacak.
Bu kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara
taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda
mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

İkinci el otomobil veya arazi
taşıtı satışından hemen önce
ekspertiz raporu alınması
zorunlu olacak.

EKSPERTİZ RAPORU 5 YIL SAKLANACAK

Türkiye’nin En Genç Motorlu Kara Taşıtları Satıcıları Seri İlanlar Sitesi

Raporda asgari olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından
belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilecek. Rapor 5 yıl
süreyle saklanacak.
Söz konusu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel
ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre,
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin garantisi altında
olacak.
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HABERLER
Porsche - Audi TT

Po rs c h e

Porsche, 70’inci Yılına Özel
Olarak Geliştirdiği 911
Speedster Konseptini
Zuffenhausen’de Tanıttı

Porshe Motor Sporları Merkezi’nde geliştirilen 911 Speedster Concept, 911’lere göre daha kısa çerçeve uzunluğuna
sahip ve daha eğimli bir ön cam ve buna paralel olarak küçültülmüş yan camlar yer alıyor. Porsche’nin önceki
Speedster modelinden ilham alan bu araçta navigasyon, radyo ve klima sistemi bulunmuyor.
911 GT3 şasisi üzerinden geliştirilen bu araçta 6 ileri manuel şanzıman ile 6 silindirli boxer motor görev yapıyor.
Motor gücü ise 9000 d/d’de 500 HP’nin üstünde. Konseptin 2019’da seri üretime geçip geçmeyeceği önümüzdeki
aylarda kesinlik kazanacak.

Audi

2019 Audi TT Tanıtıldı.

Audi, 2019 yılı için TT modelinin coupe ve roadster gövde tiplerini güncelledi. Yeni TT ile mevcut jenerasyon TT’ler
arasındaki farklar ilk bakışta görülemeyecek kadar detaylı olsa da altyapısında bazı önemli değişiklikler var.
2019 Audi TT’nin motor seçenekleri de güncellendi. Bu otomobilin motoru ise 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli bir motor.
Bu motor iki farklı güç çıkışına sahip ve bunlar üç farklı seçenek halinde sunuluyor. Adlandırılmaları ise 40 TFSI, 45
TFSI ve 45 TFSI Quattro şeklinde.
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REKLAM

RÖPORTAJ - ANKARA

Pilot Garage

Oto Ekspertiz
Ankara Bayi’miz
Murat Büyükçakır ve Serdar Yurtsev
ile güzel bir röportaj
1) Merhaba, öncelikle okuyucularımız
için sizleri tanımak isteriz?
Merhaba, ben Murat Büyükçakır, 1980 Ankara
doğumluyum, lise mezunuyum. Ankara’da ikamet
etmekteyim, evli ve iki çocuk babasıyım. 15 yıldır ticaretle
uğraşıyorum.
Merhaba, ben Serdar Yurtsev, 1993 doğumluyum, 1
yıldır Ankara’da yaşıyorum. Erciyes Üniversitesi Makine
Mühendisliği mezunuyum.

Oto Ekspertiz işletmesi kurmaya nasıl
karar verdiniz?
Çocukluğumuzdan itibaren otomotiv sektörüne
merakımızdan ayrıca sektör hakkında araştırmalarımız
sonucunda oto ekspertiz sektöründe faaliyet göstermeye
karar verdik.

RÖPORTAJ - ANKARA

Oto ekspertiz sektörü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
İkinci el araç alım satımı ülkemizde çok büyük bir pazar
ve bu pazar var oldukça oto ekspertiz firmalarına ihtiyaç
olacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte sektörün
daha da gelişeceğine inanıyorum.

Sektörde Pilot Garage markası altında
kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her şeyden önce Pilot Garage Oto Ekspertiz’in kurumsal
kimliği, bayilerine verdiği güven ve destek, tarafsız ve
kaliteli ekspertiz prensibi ile bu yapının bir parçası olmak
bizim için gurur vericidir. Biz de bu markanın adı altında
hizmet vermenin bilinciyle müşterilerimize aynı prensiple
hizmet vermeye çalışıyoruz.

PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ

ANKARA

Oto ekspertizle alakalı yeni yasalar hakkında fikrinizi alabilir miyiz?
Ekspertiz sektörü Türkiye’de son yıllarda yapılanmaya başladı. Eskiden herhangi bir tanıdığımıza ya da sanayide bildiğimiz bir
ustaya götürüp baktırıyorduk. Şimdi bu işler daha kapsamlı olmaya başladı. Arabanın birçok noktasının test edilmesi lazım;
kaportası, boyası, motoru, mekaniği, beyni, geçmiş raporları… Bu yönetmelikle birlikte ikinci el oto ekspertizi disiplin altına
alınacak. Çünkü garanti ve ekspertiz mecburiyeti alıcı ve satıcı için birçok mağduriyetin önüne geçecek. Kurumsal olmayan veya
şartları sağlamayan oto ekspertiz firmalarının herhangi bir yükümlülüğü kalmayacak.

Peki Pilot Garage ile nasıl tanıştınız?

Son olarak sektörle ilgisi olan okuyucularımıza söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?

İnternetten, sosyal medyadan yaptığımız araştırmalar, televizyon reklamları aracılığıyla Pilot Garage Oto Ekspertiz’le tanıştık.

Otomotiv sektörüne merakı olan, müşteri memnuniyetini ve sistemsel çalışmayı önemseyen tüm arkadaşlarımızı Pilot Garage

Sonrasında Pilot Garage Oto Ekspertiz yönetimiyle yaptığımız özel görüşmeler aramızdaki bağı güçlendirdi.

Oto Ekspertiz bayilerimize bekleriz.

Bu Keyifli Röportaj İçin Pilot Garage Oto Ekspertiz Ankara Bayi’mize

PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ

ANKARA
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RÖPORTAJ - DENİZLİ

Pilot Garage

Oto Ekspertiz

RÖPORTAJ - DENİZLİ

Oto ekspertiz sektörü hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Çok hızlı büyüyen ve gelişen, şehir dışından gelen
insanların güvenilir bir şekilde hizmet alarak, araçlarını

Denizli Bayi’miz

gönül rahatlığıyla satın alabildikleri bir hizmet. Sanayide

Murat Öner
ile keyifli bir röportaj

ekspertiz adına ihtiyaç duydukları tüm hizmeti

usta usta gezmek zorunda kalmıyorlar, tek bir noktada
alabiliyorlar. Bu anlamda ihtiyaç her geçen gün artıyor
ve Pilot Garage markası altında kaliteli hizmet sağlamak,
firmamızın tanınırlığı ve güvenilirliğini oldukça artırıyor.

Merhaba, öncelikle okuyucularımız için
sizi tanımak isteriz.
1989 Denizli doğumluyum, evli ve bir çocuk babasıyım.
Muğla Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra otomotiv
sektöründe çeşitli alanlarda çalışmaya başladım. 2016
yılında ise Pilot Garage Oto Ekspertiz çatısı altında kendi
işletmemi kurarak hizmet vermeye başladım.

Sektörde Pilot Garage markası altında
kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pilot Garage Oto Ekspertiz, kurumsal kimlik olarak
sağlam ve kaliteli bir imaj çiziyor, markamız adı altında
biz de Pilot Garage ailesinin bir ferdi olarak işimizi daha
kusursuz şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ
Oto Ekspertiz işletmesi kurmaya nasıl karar verdiniz?
Daha önce araç alım satım işleriyle de uğraştığım için Türkiye’nin birçok farklı ilinde ekspertiz hizmeti alıyordum. Denizli’de de bu
sektördeki ihtiyacı ve açığı bildiğim için ekspertiz alanına yatırım yapmaya karar verdim.

DENİZLİ

Oto ekspertizle alakalı yeni yasalar hakkında fikrinizi alabilir miyiz?
Oto ekspertizde yeni yasalar hem araç satıcısının hem araç alıcısının hem de bizim gibi ekspertiz kontrol raporlama kısmında

Peki Pilot Garage ile nasıl tanıştınız?

yer alan firmaların mutlaka yararına olacaktır. Araçlarda sorunlar önceden tespit edileceği için alıcı ve satıcı arasındaki sıkıntılı

İl dışına araç satın almaya gittiğimde kurumsal olmasından dolayı tercih ettiğim köklü bir markaydı Pilot Garage Oto Ekspertiz.

durumlar son bulacaktır. Ayrıca ekspertiz işini merdiven altı yaparak alıcı ve satıcıyı hem maddi hem manevi olarak sıkıntıya

Sosyal medya, televizyon ve radyo gibi birçok mecrada da adını sıklıkla duyduğum için tanıyordum firmayı öncesinde de.

düşüren işletmelerin de zamanla ortadan kalkması sağlanmış olacaktır.

Son olarak sektörle ilgisi olan okuyucularımıza söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?
Pilot Garage Oto Ekspertiz tabelasının olduğu her yerde yani Türkiye’de 90’ı aşkın şubemizde sizleri kahve içmeye bekler,
hizmetimizi yerinde görmenizi dileriz.

Bu Keyifli Röportaj İçin Pilot Garage Oto Ekspertiz Denizli Bayi’miz Murat Öner’e

PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ

DENİZLİ
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PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ İSTOÇ ŞUBESİ
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PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ GENEL MERKEZ
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EKSPERTİZ NEDİR

EKSPERTİZ NEDİR

PEKİ NEDEN EKSPERTİZ YAPTIRILMALIDIR?
Almak istediğiniz araçta hatalar dışarıda onarılmış olabilir bu nedenle araçta herhangi bir kaza kaydı bulunmayabilir.
Bu nedenle alacağınız aracı oto ekspertiz işlemine dahil etmek ve ekspertiz raporunu detaylı bir şekilde incelemek
gerekmektedir.

EKSPERTİZ NEDİR?
Ekspertiz, köken olarak Fransızca bir kelimedir. Expert kelimesinden türetilmiş ve Türkçe’ye eksper şeklinde
çevrilerek lugatımıza dahil edilmiştir. Eksper, belirli bir konuda teknik bilgisi olan uzman kişi anlamını taşımaktadır.
2. el oto ekspertiz ise alanında uzman ve sertifikalı uzmanların teknik araç ve ekipmanlarla otomobilleri detaylı bir
biçimde inceleyerek sonuçları bir düzen içerisinde raporlaması demektir.
Oto ekspertiz işlemleri ilgili aracın geçmişte yaşadığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan
yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinden oluşmaktadır.
Oto ekspertiz işlemleri son bulduğunda ise bu işlemin yapılmasını isteyen kişiye yazılı rapor ve bilgi sunumu
gerçekleştirilmektedir.
Aracın önemli noktalarına ekspertiz işlemi yapılmadan ikinci el aracın satın alınması durumunda ilerleyen süreçlerde
sıkıntılı sonuçlarla karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Bu nedenle oto ekspertiz oldukça önemli bir işlemdir.
Ne yazık ki tüm bakımlarının aksatılmadan yapıldığı ve kazasız olduğu ileri sürülen araçların aslında birçok sıkıntıya
sahip olduğu gerçeğiyle alımdan sonra yüzleşen birçok mağdur müşteriyle sektörde sıkça karşılaşıyoruz.
Almak istediğiniz aracı öncesinde oto ekspertiz işlemine sokmak ve rapor almak aracın hasar durumunu daha
tarafsız bir biçimde öğrenmenizi ve dolayısıyla aracın geçmişteki kayıtlarına ulaşmanızı sağlar.

İkinci el araç alım satımında, araç kilometresini düşüren satıcılardan değişeni, boyayı saklayan satıcılara kadar birçok
kötü niyetle ticaret yapmaya çalışan insanla karşılaşabilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz aracın kilometre tespitini
tam olarak yapmak şu anki teknolojiyle pek mümkün olmasa da geçmiş bakım ya da muayene kayıtları size aracın
kilometresiyle ilgili fikir verebilmektedir. Özellikle Pilot Garage Oto Ekspertiz’de, alanında uzman personeller ve son
teknoloji cihazlarla yapılan ölçümler sonucunda aracı daha detaylı inceleyerek size aracın kilometresiyle ilgili önemli
tespitler yapılabilir.
İkinci el otomobil sektöründe birçok problemle karşılaşabilirsiniz burada önemli olan nokta kaliteli ve tarafsız oto
ekspertiz hizmeti alabileceğiniz firmayı tespit etmek. Pilot Garage Oto Ekspertiz, bu bağlamda ekspertiz sektöründe
kaliteli, tarafsız ve güvenilir hizmetiyle her zaman müşterilerinin hizmetinde bulunuyor.
İkinci el otomobil sektörünün genişlediği Türkiye’de kullanılmış araç alırken sadece kaporta görünüşüne ve motora
bakmanın yeterli olmadığını unutmamalıdır.
İkinci el otomobil alıcıları genelde beğendikleri aracı sanayiye, tanıdığı bir ustaya ya da kendince bu işten anlayan bir
dostuna göstermekle yetinebiliyor. Fakat bu şekilde araçta bulunan birçok ayrıntı ve sorun gözden kaçırılmaktadır.
Sonradan ortaya çıkacak bir hasar müşterinin zarara uğramasına neden olacağı için bu tür adımlar atılmamalıdır. İkinci
el otomobil alırken aracın komple teste sokulması gerektiğini ve aracın bölümlerinde yer alan yıpranma durumuna göre
belirli bir fiyat aralığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Pilot Garage Oto Ekspertiz olarak biz, araç alırken öncelikle tramer, pert ve kaza kaydı olup olmadığının kontrol
edilmesini ve daha sonra teknik oto testinin gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Birçok araçta kaza ve hasar kaydı
olmamasına rağmen araçların ağır hasara sahip olabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Tüm sorgulamalar almak
istediğiniz aracı Pilot Garage Oto Ekspertiz noktalarına getirdiğiniz zaman eksiksiz yapılmaktadır.

Pilot Garage Oto Ekspertiz,
geçmişten gelen tecrübe ve kalite, güvenilir ve tarafsız hizmet
prensibiyle Türkiye genelinde 90’ı aşkın bayisiyle size en yakın noktada hizmetinizde!
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FİYAT LİSTESİ

Pilot Garage Oto Ekspertiz Paketler

KAPSAMLI PAKET
KAPSAMLI PAKET

Kaporta Ekspertiz, Boya ekspertiz,
Motor Ekspertiz, Mekanik
Ekspertiz, İç Konfor Ekspertiz, Dış
Ekspertiz, OBD Diagnoz Beyin
Test, Süspansiyon Test, Fren Test,
Yanal Kayma Test, Dyno Motor
Performans Test. Toplam: 135
Nokta Test
MİNİ OTO EKSPERTİZ MOTOR PAKETİ

STANDART PAKET

STANDART PAKET
4X4 EKSPERTİZ

Kaporta Ekspertiz, Boya
ekspertiz, Motor Ekspertiz,
Mekanik Ekspertiz, Dış Ekspertiz,
Süspansiyon Test, Fren Test,
Yanal Kayma Test, Dyno Motor
Performans Test.
Toplam: 85 Nokta Test

MİNİ OTO EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ

VALE EKSPERTİZ

Boya ekspertiz,
Motor
Ekspertiz,
Vale
Kaporta Ekspertiz, Boya ekspertiz,
MİNİ OTO
EKSPERTİZ
MOTOR PAKETİ
MİNİ OTO EKSPERTİZMüşteri
KAPORTAAdresine
PAKETİ
Mekanik Ekspertiz, Dış Ekspertiz,
Dış Ekspertiz,
Hizmeti,
Süspansiyon Test, Fren Test,
Plus Ekspertiz,
Toplam: 39 Nokta Test
Yanal Kayma Test, Dyno Motor
Araç Teslim ve Rapor Sunumu
İNCELENECEK AKSAMLARIN
Performans Test.
DETAYLARINI WEB SİTEMİZDE
Toplam: 45 Nokta Test
BULABİLİRSİNİZ.
İNCELENECEK AKSAMLARIN
DETAYLARINI WEB SİTEMİZDE
BULABİLİRSİNİZ.

TUV MUAYENE PAKETİ

24 SAAT EKSPERTİZ

TUV Muayene öncesi aracın Ağır
kusurlardan dolayı muayeneden
geçemeyeceği aksamların
durumları TUV Muayene öncesi
kontrol paketi kapsamında
bakılmaktadır.
Toplam: 83 Nokta Test

Plus Ekspertiz veya 4x4 Ekspertiz,
Sıcak-Soğuk Motor ve Şanzıman
Testi,
TUV MUAYENE PAKETİ
Koltuk ve Tavan Döşeme Kontrolü,
İç ve Dış Elektirik - Elektronik
Kontrolü,
İç ve Dış Aksesuar Kontrolü,
Direksiyon ve Torpido - Airbag
Döşeme Kontolü

HASAR EKSPERTİZ

VİP EKSPERTİZ

MUAYENE ÖNCESİ KONTROL

TUV Muayene öncesi aracın Ağır
kusurlardan dolayı muayeneden
geçemeyeceği aksamların
durumları TUV Muayene öncesi
kontrol paketi kapsamında
bakılmaktadır.
Toplam: 83 Nokta Test

Araç Çekici Hizmeti
Plus Ekspertiz
Araç Teslimi ve Rapor Sunumu

Motor Mekanik ve Fren Testi
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FİLO EKSPERTİZ
AYRICA FİYATLANDIRILIR.

En Az 10 Araç Filo Kapsamına
Alınır.

