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* Kendime ait aracın ya da kontrol amaçlı getirdiğim aracın ekspertiz işlemlerinin yapılmasına izin

veriyorum.Ekspertize gelen arac, sahibinin ve alıcı adayının rızasıyla merkezimize gelir, bu nedenle

yapılacak kontroller daha başında kabul edilmiş sayılır.

* Ekspertizde paketler ve içerikleri ve kontrol noktaları açık ve net şekilde alıcı ve satıcıyla

paylaşılmıştır.Seçtiğiniz paket içeriği ve kontrol noktaları çerçevesinde tüm incelemeler yapılıp raporları

işlemler bitince size teslim edilecektir.

* Araçla ilgili tüm kontroller TSE tarafından kalibrasyonları her yıl yapılmış makineler yardımıyla yapılır.

* Aracınızın hasar/pert kaydı ve km sorgulamasını ilgili yerlerde mutlaka yapınız/yaptırınız. Kilometre bilgisi

aracın km ekranından okunacaktır.Bu nedenle km bilgisinin yanıltıcı olmasından doğan ekspertiz raporuna

eksik-yanlış bilgilerden ve bunun sonuçlarından firmamız sorumlu tutulamaz.

* Ekspertizde motor performans testi yapılması esnasında olması ve ortaya çıkması muhtemel motor kol

çıkarması-turbonun devre dışı kalması -lastik patlaması/parçalanması araçta zaten var olan bir kusurun

ortaya çıkması anlamına gelir ve oluşacak masraflar tamamen araç sahibine ya da ekspertiz yaptırana

aittir.

* Ekspertizde kaporta-boya kontrolünde plastik ve cam aksam kontrolü yapılmaz.Araç üzerindeki ezik çizik

gibi aracın değerini etkilemeyen olası hasarlar ekspertizde raporlara geçirilmemektedir.

* Firmamız aracı üreten veya satan firma değildir.Kontroller cihazlar yardımıyla teknisyenlerin yaptığı

kontrollerin sonucu raporlara yansıtılmıştır.Bu nedenle verilen raporlardaki bilgiler aracı almak isteyenlere

gelecekte olabilecek muhtemel arıza ve hasarlarla ilgili garanti vermez.

* Firmamız aracın ekspertiz anında görünen hata ve kazalarını kontrol eder, sizi bilgilendirir.Aracın

ekspertizi hiçbir parça sökülmeden yapılacaktır.Bu nedenle motor içi, şanzıman içi, diferansiyel içi, hava

yastığı, triger kiti gibi kapalı kutular içinde olan gizli ve gizlenmiş kusurlardan firmamız sorumlu

tutulamaz.Araçta gizlenmiş ya da gözden kaçan bir kusur var ise, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun

uyarınca konunun muhattabı aracın satıcısıdır.Bu tür kusurlardan dolayı aracın olması gereken fiyattan

daha yüksek alındığı iddiası ile firmamız sorumlu tutulamaz.

* Ekspertizden önceki tarihte veya ekspertiz sonrası bir tarihte aracın Yetkili bayi haricinde bir yerde uygun

olmayan parçalar kullanılarak ya da tamir edilerek yapılan tamirat-tadilat-onarımlardan kaynaklanan her

türlü can ve mal kaybından firmamızın sorumluluğu yoktur.

* Mekanik-Elektronik-Araç altı kontrolü başlığı altında yapılan kontroller göreceli kabul edildiği için farklılık

arz edebilir. Bu kontrollerle ilgili görüşlerin bazıları tamamen tavsiye niteliğindedir.

* Oto ekspertiz yaklaşık 1 saatlik zaman diliminde önceden belirlenmiş kontrol noktalarının, sökme/takma

yapılmadan gözle görülen ve/veya test edilebilen kusurlu parçalarının tespitini yapma, yorumlama ve

bilgilendirme işini kapsamaktadır.

* Aracınızda sahibinin bile bilmediği gözle görülemeyen kusurlar test esnasında ortaya çıkabilir.Firmamızda

yapılan hiçbir test araca zarar vermez, TSE tarafından kalibrasyonları yapılmış cihazlar kullanılarak testler

gerçekleştirilir.Test esnasında ortaya çıkacak arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.

* Otokontrol tarafından alınan telefon numaralarıma ve mail adresime tanıtım ve kampanya amaçlı E-posta

ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.

* Raporlar 1 kez çıktı alınabilir ve ekspertiz sonrası hizmet alana teslim edilir.

ALICI / VEKİLİ / EKSPERTİZ TALEP EDEN

AD & SOYAD : MESUT AKKUŞ

GSM NO : 0(532) 220-5589

EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ PAKETİ

RUHSAT SAHİBİ / VEKİLİ

AD & SOYAD : MESUT AKKUS

GSM NO :

RAPOR NO : 0000025001



RUHSAT BİLGİLERİ
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ARAÇ GÖRSELLERİ

EKSPERTİZ YAPTIRAN / VEKİLİ BİLGİLERİ

AD & SOYAD :

MESUT

AKKUŞ

EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ PAKETİ TARİH & SAAT : 10.04.2021 10:01

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 20NR007

ŞASİ : WV2ZZZ2KZ6X027620

MARKA / MODEL : VOLKSWAGEN / CADDY

MODEL YILI : 2006

MOTOR GÜCÜ / (KW) : 77

KM : 234669

RENK : SİYAH

VİTES : MANUEL

YAKIT : DİZEL

PAKET İÇERİĞİ

MOTOR PERFORMANS TESTİ-BEYİN(OBD)KONTROLÜ-KAPORTA BOYA KONTROLÜ

ÖN KONTROL

Durum Not

 Motor Yağı Seviyesi Kontrol Sorunsuzdur. 

 Motor Soğutma Suyu Kontrol Sorunsuzdur. 

 Turboda Ses Turboda Az Ses Var/Takip Ediniz. 

 Egzoz Duman Kontrolü Siyah Duman Var/Takip Ediniz. 

 Yağ Çubuğunda Buhar Kontrolü Kontrol Sorunsuzdur. 

 Şanzıman Vites Geçiş Kontrolleri Kontrol Sorunsuzdur 

 Debriyaj Baskı Balata Kontrolü Yukarıda Kavrama Var / Servisinize Danışınız 

İkon Anlamları : : İyi : Orta : Kötü : Diğer
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PLAKA : 20NR007

MARKA / MODEL : VOLKSWAGEN / CADDY

MODEL YILI : 2006
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EKSPERTİZ PAKETİ : MİNİ EKSPERTİZ

PAKETİ

KAPORTA & BOYA KONTROLÜ
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ONAYLAYAN :

ARAÇLA İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ ALDIM.
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KAPORTA - BOYA KONTROL

Fabrikasyon Pütürlü

Boyalı

(120-1500)

Orjinal

(100-160)

Boyalı

(130-190)

Boyalı

(250-750)

Boyalı

(140-280)

Boyalı

(170-1500)

Orjinal

(100-160)

Sökme

(80-200)

Orjinal

(100-160)

Boyalı

(130-1150)

Boyalı

(180-1200)

Orjinal

(100-160)

Boyalı

(180-650)

Fabrikasyon Pütürlü

AÇIKLAMA / NOTLAR

* SÖKÜLMÜŞ PARÇALAR ÇIKMA ORİJİNAL PARÇALARLA DEĞİŞMİŞ OLABİLİR.

* SOL MARŞBİYEL HASARLI. MUHTELİF YERLERINDE GÖÇÜKLER ÇİZİKLER RÜTUŞLER VAR


