MİNİ ONARIM - PLUS ONARIM HİZMETLERİ VE TEMİNATLAR
“Şeker Mini Onarım -PLUS” hizmeti kapsamında verilecek onarım hizmetlerinin tanımları ve
ölçüsel limitlerini gösteren Hasar Ölçü Limitleri aşağıdaki gibidir.

o
o
o
o
o
o
o

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta
göçükleri)
“Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme” (10 cm’ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve
ezikleri)
“Boya Tamiri, Mini Yama” ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye
kadar kaporta panel çizikleri ve sıyrıkları)
“İç Döşeme Tamiri” (deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara
yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları)
“Ön Cam Tamiri” (manda gözü, yıldız, kombine tip gibi 1 cm çapa kadar cam kırıkları)
“Leke Çıkarma” (5 cm çapa kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden
yüksek başarı ile çıkartılması)
“Plastik Tampon ve Parça Tamiri” (Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak
onarılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parça gibi plastik hasarları)

Hizmet kapsamına ilişkin Sigortalıya sağlanacak avantajlar aşağıdaki gibidir.
Toplam Onarım Limiti: Şeker Mini onarım – Plus hizmetinin toplam hasar onarım limiti, ilgili
poliçenin yürürlükte olduğu 1 (bir) yıllık süre içinde KDV dahil 1.000,- TL ile sınırlıdır.
Hasar Dosyasız İşlem: Hizmetin verilmesinde ŞEKER SİGORTA nezdinde hasar dosyası
açılmayacak olup; bu nedenle Sigortalı’nın kasko poliçesi yenilemesinde hasarsızlık indirimini
kaybetmesi söz konusu olmayacaktır.
Çoklu Kullanım Hakkı: Sigortalılar KDV dahil 1.000,- TL olan Toplam Onarım Limiti
kapsamındaki hakları doluncaya kadar parça değişimi gerektirmeyen onarım hizmetlerinden
farklı zamanlarda ihtiyaçlarına göre defalarca yararlanabilirler.
2 (iki) Parçada Hasar Ölçü Limiti İstisnası: Toplam Onarım Limiti olan yıllık KDV dahil
1.000,- TL içinde kalmak şartıyla azami 2 (iki) adet hasarlı parçanın değiştirilmeden
onarımında Hasar Ölçü Limiti uygulanmaz.
2 (iki) Yıl Onarım Garantisi ve Garanti Sertifikası
: Tüm onarım işlemleri malzeme ve
işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile AUTO KING’in ulusal garantisi altındadır.
Teslimatta Cilalı Şampuan ile Yıkama
yıkanarak Sigortalı’ya teslim edilir.

: Araç teslimatta, ücretsiz olarak cilalı şampuanla

Mini onarım Plus hizmetinden istifade edecek araç grupları aşağıdaki gibidir.
Özel binek otomobiller (günlük kiralık araçlar, taksi ve dolmuşlar hariç)
Özel 4x4 SUV ve Minivan’lar
Hafif Ticari Araçlar (Ticari Panel Van, Minibüs ve Kamyonet tipi araçlar dahil, hatlı
minibüsler hariç)

Filo araçları mini onarım hizmeti SÖZLEŞME kapsamına dahil değildir.

İstisna: Dolu yağışı ve sel gibi doğal afetler neticesinde meydana gelen hasarlar, mini
onarım hizmeti kapsamında değerlendirilmez.

HASAR ONARIMI
" Tüm bu hizmetler, aracın Auto King Servisleri tarafından, mini onarım kapsamı
dışında onarılması durumunda sağlanacaktır."
**Hasar Tamir Süresince Sınırsız İkame Araç
(Hasarlı araçların AUTO KING servis merkezlerinde onarılması durumunda,
Asistline’dan alınan 7 günün üzerine işleyecek şekilde verilecektir.*)
Hasar tamir süresince sınırsız ikame araç hizmetinden istifade edecek araç grupları
aşağıdaki gibidir.
Özel binek otomobiller (kiralık araçlar, taksi ve dolmuşlar hariç)
Hususi kullanımlı Hafif Ticari Araçlar (Kamyonet tipi araçlar, Koltuk sayısı 3+1 ve 4+1
olanlar)

* Yedek parçanın yurt dışı siparişi olduğu hallerde,
* Çarpışma hasarları haricindeki durumlar ( Dolu Hasarı, Sel Su baskını, cam değişim
gibi)
* Yedek parça tedarik süresinde, sigorta şirketinin tedarikçisi onarım süresini uzattığı
durumlarda, sınırsız İkame Teminatı geçerli değildir.

*Vale Hizmeti
il merkezi sınırları içinde olmak şartıyla, aracın sigortalının mekanından alınması aracın
sigortalın adresinde
teslim edilmesi gibi hususlarda vale hizmeti verilecektir. Bu hizmet
20 km sınırlı olacaktır.
*7/24 araç kabulü
Sigortalının kendi yapacağı başvurularda sigortalının talebine göre araç başvuru gününde
veya mutabık kalınan bir günde kabul edilir. Servis Merkezine çekici ile gelen hasarlı
araçların kabulü aynı gün yapılır. Ayrıca ağır hasarlı araçların 7 | 24 aracın muhafazası için
kabulü yapılır.
* 55 nokta Check-Up check – up hizmeti
* Diğer ürünler için %20 VIP özel indirimi (Seramik Kaplama, Boya Koruma vs.)

HİZMET NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
AUTO KING Servis Merkezinin güncel iletişim ve ulaşım bilgilerine www.autoking.com.tr
internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Her türlü soru ve istekleriniz için 0850 333 54 64 çağrı merkezimizden veya
info@autoking.com.tr mail adresimizden irtibata geçebilirsiniz .

