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Filozone Filo Kiralama 7/24 Destek Hattı
Filozone Filo Kiralama 7/24 Acil GSM Hattı

: 0850 480 77 66
: 0546 449 98 00

Filozone Filo Kiralama Müşteri Hizmetleri Hattı
Filozone Filo Kiralama Müşteri Hizmetleri Faks

: 0216 449 9 800
: 0216 449 9 802

E-POSTA BİLGİLERİ
Uzun Dönem Filo Kiralama Talebi
Günlük Araç Kiralama Talebi

: filo@filozone.com.tr
: car@filozone.com.tr

Periyodik Bakım Talebi
Lastik Talebi

: servis@filozone.com.tr
: lastik@filozone.com.tr

Hasar İhbar ve Yönetimi
Müşteri Hizmetleri

: hasar@filozone.com.tr
: mh@filozone.com.tr

Araç İade
Kılavuzunun Amacı
Bu kılavuz ile;
Şirketimiz ile yaptığınız sözleşme şartlarında
detayları ile belirtilen Eskime&Aşınma politikalarının
özetlenmesi…
Hasarların değerlendirilmesinin sağlanarak, sözleşme
kapsamı dışında olabilecek masraflar hakkında
yapılacak uygulama konusunda bilgilendirme…
Sözleşmeniz bittiğinde araç iade aşaması hakkında
size rehberlik etmek amaçlanmıştır.
Şirketimizden kiralamış olduğunuz araçların
sözleşme süre sonunda iadesi sırasında,
•
Aracın normal kullanımı dışında oluşan,
•
Dış görünümünü etkileyen,
•
Teknik işleyişini etkileyen,
•
Onarım gerektiren hasar ve yıpranmaların tespiti
sağlanmaktadır.
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Normal Kullanımdan Doğan Eskime ve Aşınma
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Kiralama süresi boyunca aracın kat ettiği kilometre göz önüne alınarak araçta
kaporta, mekanik aksam, elektronik tesisat, iç temizliği açılarından kabul
edilebilir eskime ve aşınma derecesi «normal, eskime aşınma» olarak
tanımlanmaktadır.
Kötü ve dikkatsiz kullanım, çarpma, bakım eksikliği gibi etkenler
araç üzerinde normalin üzerinde eskime ve/veya aşınmaya
sebep olabilir.
Araç iade aşamasında yapılan kontrollerde aşırı eskime
ve yıpranma tespit edilmesi halinde bu durumun
giderilmesi için yapılacak olan işlemlerden doğan
maliyetler müşteriye yansıtılacaktır.

www.filozone.com.tr

İyi Kullanım için Önerilerimiz

•
Haftalık olarak yağ, su, lastik havalarını kontrol ettirin. Bu
kontroller daha sonra oluşacak hasar ve arızaları engelleyebileceği gibi
size daha güvenli ve konforlu sürüş sağlayacaktır.
•
Aracınızın periyodik bakımını üretici firmanın tavsiye ettiği kilometre
ve sürelerde aksatmadan yaptırın. Periyodik bakımın zamanında yaptırılmaması
aracın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.
•
Aracınızın periyodik bakım ve servis hizmetlerini üretici firmanın kılavuzlarına
uygun şekilde ve Filozone Filo Kiralama tarafından yönlendirilen servislerde yaptırarak ilgili
işlemleri servis kitapçığına işlettiriniz.
• Düzenli olarak aracınızın kontrollerini, iç ve dış temizliğini yaptırınız.
•
Aracınızdaki hasarları, mekanik arızaları veya zamanla kötüleşen eskime ve aşınmaları Filozone
Filo müşteri hizmetlerini arayarak bildirin. Zamanında müdahale edilmeyen küçük problemler, zamanla yüksek
maliyetlerde sorunlara sebep olabilecektir.
•

Aracınızı taşıma kapasitesinin üzerinde ve uygun olmayan koşullarda kullanmayınız.
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Araç İadesinden Önce Yapılması Gereken Kontroller
Aracınızı iade etmeden 6 hafta önsesinde kılavuzda
yer alan «Kabul Edilen ve Edilmeyen Hasarlar»
bölümündeki kriterler çerçevesinde değerlendirmenizi
tavsiye ederiz. Yapacağınız bu değerlendirme tamir
gerektiren durumlar için size zaman kazandıracak ve
gecikmeden doğacak maliyetlerden kaçınmanızı sağlayacaktır.
Aracınızı Değerlendirirken;
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•

Gün ışığında aydınlatılmış bir yerde olmasını sağlayınız.

•

İç ve dış temizliğinin yapılmış ve kuru olmasına dikkat ediniz.

•

Aracın etrafında dolaşarak tavandan tampon seviyesine kadar karoseri
inceleyiniz.

•

Cam, ayna, far, stop ve sinyallerde çizik, kırık,çatlak yada eksik parça olup olmadığını
kontrol ediniz.

•

Jant, lastikleri ve stepneyi kontrol ediniz.

•

Araç döşemesinde sigara yanığı, delik ve yırtık olan kısımlar olup olmadığını kontrol ediniz.

•

Karoser üzerinde etiket, logo veya reklam bulunması halinde araç iadesinden önce özenli bir şekilde
söküldüğünden emin olunuz.

•

Araç iadesi sırasında, araç tesliminde size verilmiş olan tüm ekipmanların ve tarafınızdan istenen belgelerin
eksiksiz olduğunu kontrol ediniz.

www.filozone.com.tr

Kabul Edilen ve Edilmeyen Hasarlar
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Tek başına değerlendirildiğinde «kabul edilebilen hasarlar» niteliğinde olsa bile,
aracın farklı yerlerinde aynı özellikteki birden fazla hasarın bulunması halinde;
bu tür hasarların tek bir olayda meydana gelmesinin mümkün olmaması
sebebiyle «birikmiş hasar» olarak değerlendirilmekte ve hasar evrakları
tamamlanamadığından dolayı sigortadan temin edilememektedir.
Bu türdeki hasarların onarım maliyetleri müşterilerimize
yansıtılmaktadır.
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Kaporta Hasarları
Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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Araçta boyaya ihtiyaç duyulacak şekilde oluşan
kaporta hasarları kabul edilmez. Araç üzerinde
meydana gelen hasarlar üretici standartlarında tamir
ettirilmelidir. Tamir sonrası oluşabilecek boya farkı,
normal eskime olarak değerlendirilmemektedir.

www.filozone.com.tr

Başka bir araca veya sabit bir cisme dokunulması
veya sürtülmesi sonucu kaporta üzerinde oluşan ve
astar boyaya nüfuz etmeyen ve paslanmaya sebep
olmayacak 20mm den küçük göçük, ezik ve çukurlar
ile çapı 25 mm’den küçük hasarlar.

Boya Hasarları

Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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•
•

20mm den büyük göçükler, 10 cm den uzun
çizikler.
Kuşlardan ve ağaç özlerinden dolayı oluşan
dikkat çekici lekeler normal eskime olarak kabul
edilmemektedir.

•
•

Aracın yaptığı kilometreye bağlı olarak küçük bir
operasyon ile giderilebilecek taş çarpma izleri.
Astar boyaya kadar işlememiş, pasta cila veya
küçük operasyon ile giderilebilecek 10cm’den
kısa, 1mm den derin olmayan çizik ve sürtme
izleri.
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Cam Hasarları
Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar

Camlarda meydana gelen çatlak, delik ve Filozone
Filo onayı olmadan araca takılmış olan cam
filmleri normal eskime ve aşınma olarak kabul
edilmemektedir.

Sürücünün görüşünü etkilememesi, yağış yada
zayıf ışıkta sürüşü engellememesi kaydıyla çapı
10mm’den küçük taş izleri.

10

www.filozone.com.tr

Ayna Hasarları

Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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Aracın iç ve dış aynalarında meydana gelen tüm
çatlak ve kırıklar normal eskime olarak kabul
edilmemektedir.

Aracın iç ve dış aynalarında meydana gelen 5cm
uzunluğundan 1cm derinliğinden kısa çizikler.
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Aydınlatma ve İkaz Aksamı Hasarları
Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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Boyutu ne olursa olsun delik kırık buharlanmış far ve
eksik ekipmanlar normal eskime ve aşınma olarak kabul
edilmemektedir.

www.filozone.com.tr

Farların ve sis farlarının üzerinde yer alan, çalışmasını
etkilemeyen ve orjinalliğini bozmayan ufak çaplı çizikler.

Bagaj, Kapı İçleri, Koltuklar ve İç Döşeme Hasarları

Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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Genel temizlik ile çıkması mümkün olmayan aşırı
kirlenmeler, yanık, kesik ve yırtıklar kabul edilmeyen
hasarlardır.

•Bagajda,kapı içi döşemelerinde, pandizotta, koltuklarda,
tavan döşemesinde, paspas ve halılarda bulunan genel
temizlik ile çıkabilecek kirlenmeler.
•Bagaj ve kapı içlerindeki boyalı bölümlerde meydana
gelen astar boyaya nüfuz etmemiş ve paslanmaya neden
olmayan göçük ve çizikler.
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Torpido ve Ön Panel Hasarları
Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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•Torpido ve ön panelde orjinalliği bozacak nitelikte
meydana gelen delik ve yırtık.
•Emniyet kemerlerinde ve bunların kilit veya tokalarında
meydana gelen yırtılma, kırılma, fonksiyonunu kaybetme
normal eskime ve yıpranma olarak kabul edilmeyecektir.

www.filozone.com.tr

Torpido ve ön panelde temizlik sonucu çıkabilecek lekeler.

Jant ve Lastik Hasarları

Kabul Edilmeyen Hasar

Kabul Edilen Hasar
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•Jant kapaklarında ve jantta meydana gelen kırılma,
çatlama normal eskime olarak kabul edilmemektedir.

Jant ve kapaklarında günlük kullanımdan dolayı oluşan
küçük çizik ve sürtülmeler.

•Araç lastikleri standartlara uygun olmalı. Kesik, delik
vb. aşırı hasarlı lastikler kabul edilmeyen hasarlar olarak
değerlendirilmektedir.
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Mekanik Hasarlar

Kabul Edilmeyen Hasar

•

Aracın garanti belgesi ve kullanıcı el kitabında
belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi
sonucunda zarar gören parçalar…(örneğin;
normlara uygun olmayan yakıt kullanımından
doğan motor ve yakıt sistemi hasarları)

•

Metal yüzeylerin teması sonucu fren
disklerinin aşınması…

•

Aracın yetersiz soğutucu, yağ ve bozuk iç
aksamla yürütülmesi sonucu oluşan motor
hasarları…

•

Özensiz kullanıma bağlı olarak vites ve
debriyajla ilgili kavrama, sesli çalışma ve
benzeri arızalar…
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Kabul Edilen Hasar

Aracın yaptığı kilometreye bağlı olarak
mekanik sistemde doğal aşınmalar
olacaktır.100.000- KM sonrası eskimiş
debriyaj setleri gibi sarf malzemesi olarak
adlandırılan, kullanıma bağlı olarak eskiyen
malzemeler…

Egsoz ve Yağ Sızıntıları

Egzoz sistemi düzgün ve
çalışır durumda olmalıdır. Yağ
damlatır halde olması kabul
edilemeyen hasarlar olarak
değerlendirilmektedir.
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Araç Altı Hasarları
Paslanmaya sebep olmadığı sürece
küçük taş izleri kabul edilebilir
hasarlar olarak değerlendirilir.
Ancak şasede oluşan tüm hasarlar
kabul edilmeyen hasarlar olarak
değerlendirilmektedir.
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Araçla Birlikte İade Edilecek Ekipman ve Belgeler
Asıl ve daha önce sunulduysa yedek anahtarlar.
Ruhsat, trafik sigortası, garanti kitapçığı, kullanıcı kılavuzu
vb. tüm orijinal belgeler.
Filozone Filo tarafından onaylanmış servislerde aracın
düzenli olarak yapılması gereken bakımlarının yapıldığını
gösteren imzalı/kaşeli servis belgeleri.
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Motorlu taşıt muayene belgeleri.
Radyo kodu kartları.
Araçla birlikte verilmişse uydu navigasyonuna ait orijinal
Cd’ler.
Kriko, bijon anahtarı, ikaz levhası, ilk yardım seti, çekme
halatı, yedek lastik seti gibi acil durum ekipmanları.

www.filozone.com.tr

Araç iadesinde kontrol edilmesi gerekenler

Şahsi anahtarlarınız
Gözlükleriniz
Müzik CD’leriniz
Yol haritaları
Yakıt kartları
Ve diğer özel eşyalarınız.
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Son kontroller
Aracın bagajı, koltuk altları, kapı cepleri, koltuk arkası cepleri, torpido gözü, kol
dayama bölümü gibi tüm saklama gözleri kontrol edilmelidir.
Aracınızın üzerinde kurumsal kimlik, logo vb uygulamalar varsa iade sürecinde
bunlar araçtan sökülmeli ve temizlenmelidir.
Araç üzerinde akaryakıt tanıma sistemi, araç takip sistemi vb. varsa aracı iade
etmeden önce sökülmelidir.

F İ L O

K İ R A L A M A

20

Power of
Partnership

F İ L O

K İ R A L A M A

Bahariye Caddesi No:43/1 Kadıköy / İstanbul
+90 216 449 9 800
+90 216 449 9 802
info@filozone.com.tr

