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iŞ EVni NO, 37SC577
PLAKA N0:

ŞASE N0:

YVLDz7o56B2L65664
ŞASİ NUMARALI 2. EL ARACIN

oToRAPOR
OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

Bu RApo& HAçIMAHMuToĞuLLARı oToMoTiv sAN.vE ric.ı_ro.şri şiRKETi TARAFINDAN ünrriı-ı,rişrin
HER oToRApo& ıaĞııısız FRANcHIsE işı-rrıırsioın. HER işLETME xıxoi ünrrriĞi naponoeı soRuMLUDuR.

,.,A,{^l!i ] lrl5 \t]i\l)ll,

Raporıa ilgili Destek istediginizde 90 (366) 220-o2-20 Numaralı Telefondan Bize Ulaşabilirsiniz

Plaka :37SC577
Motor No : D5244T10880601

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için

önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları,

ekspertiz sözleşrnesini, raporun orijinal olup olnıadığını

teyit etrnek için, Otorapor Mobil uygulaınasını android veya

iPhone işletin,ı sistemine sahip akıllı telefonlaıını;a indirip
bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporuııuzu
ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karckodu

tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapoı,com sitemizden rapor iş emri nuınırası
olan "KAS318915" kodu ile elinizdeki raporun

değiştirilrrrcmiş olduğunu teyit edebil i rsi ni z.
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oTOR^POR 0Eı{EL ExsPERİ|z B^KlM vı XU^YENE sARTLARI
1l TAR^FLAR
-0TORAPOR:TeknikTestveÖ[çümcihaztar|yta Donatıl,ml5otoEkspe.tizVeBaklmservisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapılmasl için otor4or'a getirilen moto.lu tas|t, ..

araç sahibi otmayan kişi de olabitir}.

2l KOı,au

otorapor'un sunduğu hizmeti kabut ettiüni beyan etmektedir
3ı KA8UL

MüŞteri bunu gayri kabul rücu eder
- Tektif sipa.is - Yapılması 9ereken i9{emle.in detaytafıyta betirtildiği bir beıge, - işlem vekil, aracıtlğı ite yapıtıyorsa vekilliği 96ste.en belge,

fotoğraflar| gerektiği takdi.de araç içinden ve dışlndan çeki[erek arşive konUlu(
4l ARAÇ lç|NDE BULUNAN E9YALAR

araÇ otorapor ta.ğftndan kabul edilmez,
- 0torap_of, araca taklIl ak5esuar ve cihaztai şahsi eşyalar ve yaklt miktarından ancak bunların i5 em.i kabuI eşna5ünda kaydeditmiş olması halinde sorum[uduı
5ı TErulF

harictirl otoraPor paketlerde her türlü değişiktik yapma hakkına sahiptiİ web sjtesinden Veya soSyaI medya hesaplarlndan duyu;;lur -

6l |sLERlıa YAP|ı.ll

onaytanacaktIr

- Raporlal sadece mü9teriye veya mİşterinin adlna arac| getiren Vekite teslim edileceklin
- Ekspertiz yapı[an aracln raporunun M,oto.apoıcom internet sitesinde ve üçüncü ki5i[ere payl,aşİtmaslna araÇ 5ahibi, aLlcl ve/veya mü5teri pesinen kabul etmektediI
-Her bayj [françhi5el ve teknikter kendi ekspertiz yapttğl araclardan 5orUmtudu. Hiçbir rapordan me.kez sorumtu değitdi.
?| TEKillK sARTt|AıtlE

ve veriter arac muayene. te5t Ve ö[cüm cihazla.ünln teknik Veri[eridir

teyit edilemez-

0} ANLA§}lAzLlKLAR

drylet sorgritsna tilgiletine ve otorapor'Un ekspertiz rcpcruna dayanarak yapdacak ticaret işlemterinin sorumtutuğu Otorapor'a ait değitdiı
- Otorapoı araÇ test ha1llndayken araçta olusab]lecek herhangi mekanik ve / Veya diğer probtemlerden so.umlu değr{di. N,{usterl bU kondda bilgilendirı|mistjı

oLma5ln 0torapor'un aracın ek5pertili, bakIm ve / veya muayenesi için tatep ettiği Paket ücretinj irdemeye, otorapol a kar5l me5utdür ucreti bdemeyi pe9inen kabut edeı

olmayan hiçbir metin. nüsha kapsamanda değerlendiritmeyeaektiı

d]r
- H_erhangi blr ihtilal durUmunda lstanbUI Anadolu Mahkemeleri ve icra 0ai.el,eri yetkitida.
,| oDE}lE

ypranmalar 0to.apor taraflndan 7o5 indirimli otafak tespit edilecekti.
ı0l TEBL|GAT

Tarattar sMs ve mail ite yapltacak bjtgilendirme ve tanttlm mesaj[ar|nl kabul ederlen

al.lnacaktıl TaraflnıZa teIefon. mesaj veya mait yoluyta d6nüŞ yaplLacaktlf"
1 1| MADDE BA5LlKLAR|

etmez.
1 2l GENEL EKsPERTlz, BAK|M Ye MuAYExE şARTLARl NÜsHALARl

5ağlamaya mecburdur
13} DEtlL sözLE5MEsl

AÇlKL^ı,lA

ye yıpranma[ar ekspertiz kapsaml d.şlnda tutulmuştu. Ekspertiz yapıldığında araç ytkanmlŞ otmaLıdlr Araç yolda te5t sarüsü yapllmaml5tır
YASAL uYARl

ve höva ŞarttaI sürücd hata[arl ve dretim kaynakll oLarak ortaya cIkabIlecek arlzatar ve hasarlar Ot(apor'un sorumiobEunda değiL;in
|(15lsEL vERlLERlN KoRUNı,lA5l HAKKlNDA BlLGlLENDlRıa E

veriLefiniz söz[ü, yazl[l veya etektronik ortamda toplanabi[ir Bu sözte9meyi imza{adtğlnlzda kabut etmig otursunuz.
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iŞ EMRi N0

PLAKA N0

ŞAsE N0

RİNİ AÇAN TEKNİSYEN

KABUL rAR]Hİ

KABUL SAATi

IŞ TARİHİ

TESLiM SAATI

GİRiŞ KM

ÇIKIŞ KM

DEL (cİNSİ)

,]i)

YAKIT cİNsi
Es TİPİ

37SC577

Wl DZ705682165664
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iş rııni / ARAç KABuL l resı_iı,ı i siıei FoRMu
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Bu RApoR, HAcıMAHMuToĞuıı_ını oroı,roriv sAN.VE ric.ıro.şri şinxrri TARAFINDAN
ünrriı_ı.ıişrın,
|r,LrZa.,.k(,,lt ı:ı,ltl iltıı.i;k !i.-]ül;|./] .]{,15i !7,Ah!, t]iJl./;|r] 11.1( ınralrünutOğulları Plaza No:33/F
,:l. j/:J ),!,:_ i

nnıç siıeiı_rni
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: YVlDz7056B2165664
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EL oTo C.ARANTI TEK|JFI IsTryoR [1USl]Nl.j,a]

KASKo VE TRAFİK siçoRrnsı rrxırl IsTryoR [4usL_]ı\u./

Eı§pERıiz oasçsi ırspir eoiı_rır uınııırın
] ***5664 §asi noh volvo xc60 24 D5 AwD STYLE GEARTRoNIC rrarkali aracin saM kayitlariıda ge€rİs hasari LıulunrErastir.
Araç, 7 yaşından büyük olduğu için nDtorl ııEkanik olarak garantl kapsanı dşındadır,
srÇiü eısnınrb PAKErİ Morü, MEKANix GARA rürbiıvi xepsaııaı,ıeKrA DrR. 8u EKspenr2 nıponu annclN ısrAsyonıfiıza cin§ çncş
riı-ouErneıtniıoerct vrniı-eni yı ıstTMA KTA DIR.

https://hgs.epttavııacom/arac-kmsorguh adresinde11 kiıonEtre sorgulaırası yapabilirsiııiz,

7 [vıl l.]A.4R
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YEDEK AMHTAR?

RUHSATIN ASU GÖRÜLDÜ MÜ?
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rtDiR. HiçBiR RAPoRuMuzDA NIl MANlAX]ADIR. It YAZIsI Il.t FKü ı:l,rri YAPIL4I8ll!!ı&LA8lıE§ERsİzDiR

l9ntrol edini,

8! İapor, HACIMAHuuıoĞuııını oToMoTıv 1ANVl TIa.ı Il)
şirke]i taraflndön ürctilmiştlr. Her otorapoü. ı).!g.ıır§l, r1,1lll
lşletmesidir. Her işletme kehdi üİettidi rapotda,, ıorunıluxt,ı.
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LOGOSU BULUNMUYORSA RAPOR .
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oToiAPOn 6EıIEL ExsPERTlz gAKlı, v. HUAYENE SARTL^R|
1ı T^n^f[^n
-0ToRAPoR:TeknikTestveOtçümcihaztarıyta DonatllmlsotoEkspertizveBakımServisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapılması için 0torapor'a getjrilen motorlu taŞüt.

a[aç sahibi olmayan kiŞi de olabitir],

2| ı(oNU

otorapoİ'un 5unduğu hizmeti kabuİ ettiğini beyan etmektedin
3ı KABul-

MüŞteri bunu gayri kabuI rücu eder
- Tektif sipariŞ - Yapllması 9ereken islemlerin detaylarlyla betirtitdiği bif belge, - lş[em vekit aracltlğl ile yapl{lyo.5a Vekittiği 9iiste.en belge,

fotoğ.attarl 9erektlği takd,.de araÇ icinden Ve dışlndan Çekile.ek arşive kooulun
4| ARAç |çıNOE BULUNAıl EsYALAR

araç otorapor taraflndan kabul editmez.
- otorap_oİ a.aca takı[ı aksesuar ve cihazla' sahsi esyalar ve yaküt miktar|ndan ancak b!nlar|n is emri kabul esnaslnda kaydeda{mis otmasl haIinde so.um[udut
5l TEKL|F

hariçtirl 0torapor paketlerde her tür[ü değişiklik yapma hakkına sahiptir Web sitesinden veya sosyaı medya hesaplafından duyuruLuı
6l|SLERlİü YAPlMl

onaylanacaktlr

- Raporlar sadece müşteriye Veya mü5terinin adlna aracı getiren VekiLe teslim ediLecektin
- Ekspertiz yapülan aracln raporunun M,otorapoIcom lnternet sitesinde ve ücüncü kişi[ere payta9lLma5lna araç saltibi, atıcı velveya müşteri peşinen kabul etmektedi.
-Her bay] lfranchise} ve teknikler kendi eksPertiz yaptlğı araçta.dan sorum[udur Hiçbi. .apo.dan merkez so.umtu değildjr
?l TE(NlK şARTNAME

Ve veriler araç muayene, test ve ölçüm cihazlarlnln teknik veraleridir

teyit edilemeZ.

0ı ANLA§ı4AzLıKLAR

dğıet sorgulğna biıgiıe.ine w 0torQ6.'un €kspertiz raporuna dayanarak yapılacak ticaret islemlerinin 9ofumluluğu 0lorapor'a ait değildir
- otorapo4 arac test hattlndayken araçla oluşabilecek herhangi mekanık ve l veya diğe. p.ob{emlerden sorumlu değ]Ldir [ıUsteri bU konuda bılgilendi.iimistin

otmasln 0torapor'un aracın ek5pertlzi. bakım ve / veya muayene5i içio talep ettiği paket üc.etini ödemeye, 0torapor'a karŞl mesu[dün ucıeti ödemeyi peŞinen kabut eder

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değertendiritmeyecekti.

dic
- Herhangi bir ihtiıaf durumunda lstanbut Anadotu Mahkemeterı ve icra Daireteri yetkitidir
9l öOEME

ylp.anmalar 0torapor tarallndan Yo5 indirimli oLarak tespit edltecektir
1ol TEBLlGAT

Taraflar sMs Ve mail iLe yapltacak bilgitendi.me Ve tanltım mesaj[arlnı kabuı ederteı

a[lnacaktlf, Tarafınıza telefon. mesaj Veya mait yotuyla dönüş yapltacakt,["
11ı MADDE B§LlKLARl

etmez.
12} GENEL EKsPERT|z,8AKlİ.,l ve ı,luAYEİ{E SARTLARl NÜSHALAR|

5ağ[amaya mecburdun
13| DELlL sÖzrEsı,lEsl

AçİKLAMA

ve ylpranma[ar ek5pe.tiz kap5aml dl9lnda tululmuştuı Ek5pertiz yaplldlğlnda araç ylkanmış olmalldtr Araç yo[da te5t 5ü.Üsü yapIlmaml5tır

YAsAL uYARl

ve hava §artlai ;ürücü hatatarı Ve üretim kaynaktl o[arek ortaya çlkabttecek arlzatar ve ha5aflar otsjpor'un sorumlikğunda değitdiı

KlŞlsEL vERlLERlN KORUılMAsl HAKK|tlDA BlLGlLENDlRME

ieriierlnız stıitı, yaz(ı veya 
-etektronik 

ortainda topLanabiiir Bu s6zteşmeyi imzatadlğünlzda kabut etmi9 o(ursUnuz,
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iŞ EMR| N0

PLAKA N0

SASE N0

SoYADI

N cEP :0(000) 000 0000

37SC577

wLDZ7056B2165664

iş erıni / ARAç KABuL / rrsıiı{ / eiıci FoRMu
TARnfslz, 8AGıMSIz Yı:TKı[ l

TALEp EDEN 7 ııüşrrni siıçiı-e ni (ALIcI} TALEp roiı_rr,ı pAKETLER

Il2L
@

VPAKt 
,I 

LLR

PAKET TUTARI
yApILAN öormr

550,ülj l L

550,00 lL
1111111 111 1

işı rv

soYADI

No / VERGİ

anıç seniıi 1nuxsırrn yAzAN) ARAcI KuLtAt{AN vEyA vr«iı xişt siı-eiırRi (sATIcI)

KUZEY ANADOLU KAL Ki tıll"1A A jı\N!]i

5270456729

i KASTAMoNU/MERKEZ

ADl SOYAD]

T t:|.1.1'ON CIP

sATIcI

^{)l 
soYADI

I lvlZA:

(Uili:Y At,JADoLU KALK]NMA AJANSI

ARAç HAKKINDA ARAç saı"ıisitüiıı BEvANI

0r505) 244 2683

KUZEY A|IADOLU KALKINMA

rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometrc vc merkczden çıkış yaptığı kilomctrclcr içcrisindc qeçcrlidir
kspertiz, motor s|cakken yapılmıştır

ğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol tcsti yapılmasını onaylıyorum

değildir

ği tüm
parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır,

'AraÇta tesPit edilmiŞ sorunlu ParÇaların, qcruklı bık ı- v(] ü]nc]TıIı]]aıü yalıılnıaoan Iraiigc çıkılması durumunda ortaya çıkabi|ecek
durumlardan OTORAPOR sorumlu rJcğildır.
.Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişı için qcçcrlıdir. 3.kışiicrc devür cc]ılcmc.,.
.Araç noter sauşl görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir. ı"l'.İi.
'iŞbu iŞ emri neticesinde, oto ekspertiz raporu allnması istcnen aracün oto ekspcrtiz raporu allndüktan sonra gerekli görüldüğü bkdirde bir
an önce i|gili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.

'httpsl//www.otorapor.com/ems adresindeki vc telefonuma gclcn "ol oRAl)oR o ro LKSPER,r il VE i,lUAYENE ŞARTLARI,,,nı kabul
ediyorum.
.Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm tıilqileı-ıcJirmt:]ı:r tarafınıa yapılmıştır.
.Airbag kontrolleri ilgili paketlerde oBt) yontcnllyi. clt_.r[ıoı-ıik vc [izjkl cılarak SoKUI t!Ft)r:N yaplImaktadlr,

iŞYerinde belirtilen işlemlerin yapılması ıçin O IORAPOR akspcrtız s.1vısıııi yel,kili kılıyorun1
sayfanın arkasında bulunan sözleşmcdc yazlll tum gcncl ckspertiz bakln,i vc n]udycnc şartlarlnl okudum, kabul ediyorum

amometre test cihazlndan ve diğer tcst cjhazlarından dolayı oluşabilccck motor, şan;/ıman vs, arızalardan oToRApoR sorumlu
'acınızın ekspertiz iŞlemi sonrasl, otorapor'un aracınlzda "Sorunlu', "tlatall" ya c]a "Baklm Yaptlrılr|asl Gereklidir,,olarak belirttj

kabuI cdıyorunı

(((

ALIcI
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\l\l\lVB! rapor, HACIMAHMuToĞuLLARI oToMoTiv sAMVt ric.l.
şirk€ti tarafndan üretilmişt|r. H€r otorapot, nağınıslı iı,l
lşletmesadir. Her işletme kendi !İettiği.apordan ıo-runlIuotı
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oToRAPoR GEı{EL ElGPERTlz BAK|ıl vc a{ı,AvEa{E ş^RTL^Rı
,ı TAnAFLAR
-oToRAPoR:TeknikTestveÖ(çümcihazLarıyta Donatıtml9otoEkspertizveBaklmservisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, baklm Velveya muayenesinin yapltmasl için otorapor'a getiralen motoflu ta9ıt.

araç sahibi otmayan kiŞi de otabitir].

2l KOı,au

otor@or'un 5unduğ! hizmeti kabut ettiğini beyan etmektedin
3l KABUL

MüŞteri bunu gayri kabul rJcu edeı
- Tekli' 5iPa.iŞ - Yapılması 9ereken istemterin detayıanyta betirtildiği bir belge, - l9lem vekit aracıtığı ite yapıtlyorsa vekitliği gijsteren belge,

fotoğrafla.l ge.ektiği takdirde araç icinden ve dıştndan Çekiterek arsive konu[un
4ı ARAç |çlNDE BuLUXAN EşYALAR

araç otorapor taraflndan kabui edi[mez.
- otorapoi araca taklll aksesuaf Ve cihazlar. şahsi eşyala. ve yaklt miktarlndan ancak bun[a.ln i5 emri kabul e9nasInda kaydeditmi9 olmasl hatinde sorumludu.
5ı TEKLıF

hariçti[} oto.apor paketleıde her tür[ğ deği5iktik yapma hakkına sahiptir web 5itesinden veya soşyal medya hesapLarından duyu.uLuı
6| |sLERlN YAP|Ml

onaylanacaktlt

- Raporlar sad€ce müşteriye veya müsterinin adlna alacl getiren vekile tesLim edilecektiı
- Ekspertiz yapl[an aracın rapolUnun M,oto.apo.com internet 5iteŞinde ve üçüncü ki9i[€re pay{a9ıtma5loa araç 5ahibi, al]cl Velveya müsleri pesinen kabut etmektedar
-Her bayi (tranchise} Ve teknik[er kendi eksp€rtiz yaptığ| a.açtardan sorum[udur HiÇbir rapordan merkez 5orum(u değitdin
7ı TEKNlK ŞARTxAılE

ve veıi[er araç muayene, tesl Ve ölçüm cihaz[arlnln teknik Ve.ileridir

teyit editemez,

8l ANLAşMAzLlKLAR

dwlet sorgulama bi[$[erine ve otorapor'un ekspe.iiz rapofuna dayanarak yşı[acak ticaret islemlerinin sorumluluğu 0torapor'a ait deği(dir
- 0torapoıi araÇ lesl hattlndayken araçla oLuŞabllecek he.hangi mekanik ve / veya diğer pToblemlerden 50rumlu değ]{di. N,luste.i bU konUda bılgitendlri{mi5tır

o{masln otorapo.'un a.acın ekspertizi. bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket ücretini ödemeye, oto.apor a kar5l mesul.dur Ücreti ödemeyi peşinen kabut eden

o{mayan hiçbir metin, nijsha kapsamanda değerlendirilmeyecektir

dir
- H_erhangı bir ihtitaf durumunda lstanbul Anadotu Mahkemeleri Ve icra 0alreleri yelk;lldil
9! oDEME

ylpfanmalar 0torapor taratlndan vo5 indirimli oiarak te5pit edılecektir
1ol TEBLiGAT

Taraflar 5Ms ve maiı ite yapılacak bilğilendirme ve tanıtım mesaj[arlnl kabuI ederteı

attnacaktı[ laraflnlza teıefon, mesaj Veya mai1 yoluyta dijnü5 yapllacakttı"
1ll I,|AODE B§L|KL^RI

etmez.
12l GENEL EKSPERT|z,8AKlM ve ı,luAYEı{E ŞARTLARl NÜsHALAnl

5ağ[amaya mecburdUn
l3l DELlL sözLEsMEsl

AçlKLAMA

ve yıpranmaiar ekspertiz kapsaml dlŞında tutulmu5tur Ekspertiz yapıtdığlnda araç yıkanmıŞ oimalıdıı A.aç yo[da ıest sarüşü yaPItmamlŞtır

YASAL uYARi

ve hava gartla[ iurucü hatatarı ve Lreıim kaynaklı olaiak orlaya çlkabitecek arlza[ar ve hasarIar otodpor un sorumlÜhıgunda değildir

Ki5lsEL VERlLERIN KoRUı{ı,lAsl HAKxlNDA BlLGlLENDlRı,lE

İeİiİeriniz soİtı, yaz(ı veya elektro;ik ortamda topl.anabitiı Bu siizteşmeyi imzaLadığınızda kabul etmi9 olursuruz,

www"otora or.com
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özgr usTA eönüşı_rni
MoToR rxspenriz VE cHEcK-up

Intercooler Genel Durumu ı Hoıtumlarda yag kacagı mcvcuttuü
Turbo Borulan Genel Durumu : scrvis konturolu tavsiyc cdillr yaşi vc km ncd<ıniylc
Turbo BoruIarı Genel Durumu : Kötü

ALT / ÖN / ı,ırxııııİx rxsprRrİz ve CHECK-UP
Araca Rot-Balans Ayan ya da Kontrolü Gerekli Mi? : Ar.ıcııı rot balarıs vc ön
takım servis kontrol tavsiye ederiz
Araca Rot-Balans Ayan ya da Kontroiü Gerekli Mi? : t:vct
Airmatik : Yok

rrsprRriz pAKET TUTARI 55o,oo TL
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YALDIZLI OTORAPO
LocosU BU ORSA RAPOR
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ğ} @ otoıapor

B! raPor, tlAcıMAHuuroĞuı_ı,.anı oToMoTİv sANVı: Tic.ı
şirketi tarafından üİetilmiştiİ. Hel otolapoİ, ııd9lnü§l, t|.ı
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oToR^POR oEıaEL E(sPERTlz BAKıı{ v. HıAYEı{E şAnTl_ARl
lıTAR^Fıın
-oToRAPOR:TeknikTestveO{çümcihaztarlyta Oonatl(mlŞotoEk5pertizveBaklmservasi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya ruayenesinin yap|tmasl için otorapo.'a getar'len motorlu tasıt.

araç sahibi olmayan kişl de otabi(ırl.

2! xONu

otorQor'un sundUğu hizmeti kabut ettioni b€yan etmektedir
3| xABuL

Mü5teri bunu gayrl kabul.ücu eden
- Tektif sipariŞ - Yap|lması 9ereken iştemterin detaytarlyta betirtitdiği bir betge, - islem vekit aracıtığı ile yaplllyorsa vekiltiği gösteren betge,

lotoğrallarl 9erektiği takdirde araÇ icinden ve dl5indan Çekite.ek arşlve konulUI
4l ARAC lcıNDE BuLUNAıl ESYALAR

aİaç otorapor taraİ|ndan kabuI editmez.
- 0torap.ot afaca takılı aksesuar ve cihaztar, 5ah5i esyalar Ve yaküt miktarlndan ancak bunlann iş emri kabul esnasında kaydediLmiş otmasl halinde sorumtuduı
5l TEKL|F

harictinl Otorapo. paketlerde her türtü değişikLik yapma hakkına sahiplir Web sitesinden yeya sosyal medya he54tarından duyrİjtrı -

6ı |sLERlil YAP|MI

onay[anacaktlr

- Raporlar 5adece müŞteriye veya müşterinin adına aracl qetiren vekiLe testim edilecektjI
- EksPertiz yapllan aTacln rapo.urun M.otorapof,çom internet sit€sinde ve üÇüncü ki5ile.e paylagılmasına araç sahibi, alıcı ve/veya müsteri pesinen kabutetmektedic
-Her bayi {lranchise) ve teknikleı kendi ekspe.tiz yaptlğl araçta.dan 50.umluduİ Hiçbi. rapordan merkez so.umtu değitdir
7} TEKNlK şARTı{Aı.IE

ve verite. arac muayene. te9t ve ö[cüm cihaz[arının teknik ve.ileridir

teyit edjlemez.

8} ANLAŞı{AzLlKL^R

drylet sorgu[ama bilgiterine.ve otorapor'un ekçpertiz raporuna dayanarak yapı[acak ticaret islemlerinin sorumluluğu 0torapor'a ait değildir
- oto.apoi araÇ test hattlndayken araçta olusabilecek herhangi mekanik ve / veya dığer problemlerden sorumLu değJ|dı. Mu9teri bu konuda bilqllendlrllmiştln

otma5ln otorapo.'un araçln ek5pertizi, bakım ve / veya muayenesi icin talep ettiği paket ücretini ödemeye. otofapor a kar5l mesutdüı Ücretı odemeyi peşinen kabut edeı

o[mayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendiri[meyecektir

dir
- Herhangi bir ihtiaaf durumunda istanbuL Anadotu Mahkemet€ri ve icra Daireteri yetkilidiI
9| öDEılE

ylpranmata. 0torapor tarahndan %5 indirım{ı otarak tesplt edi[ecektir
10} TEBL|OAT

Ta.aflar 5Ms ve maii ite yapltacak bitgilendirme ve tanltlm mesaj[afınl kabuI ede.ler

at|nacaktlf, Taraflnlza tetefon, mesaj Veya mait yoiuyta dönüŞ yapllacaktıt"
11l MADOE B§ııKLAR|

etmez,
12} GENEL EKsPERT|z,8AKlM ve ı,luAYEı{E şARTLAR| ilÜSHALARl

5ağlamaya mecburdur
13l DELlL sÖzıEş}lEsl

Açl(LAı,IA

ye yıpranmalaı ekspertiz kapsaml d]51nda tutUlmuştur Ekspertiz yapltdığında araç yıkanmış olmalldlr Araç yolda test sü.tj5ü yaplImaml5tlr

YASAL uYARl

ve hava 5arttan ;ü.ücü hatatarı Ve üretim kaynakll olarak ortaya clkabitecek arlzatar Ve hasarlar otsepor'un sorumt.u|ğjğunda değiıdiı
KişlsEL'vERlLERlN KoRuı{MAsl HAKKlNDİ BlLolLENDlRME

veriierln;z stıiti.:. yazltü veya e(ektronik ortamda toplanabi[ir Bu sözteşmeyi imzaladlğlnlzda kabut elmi9 olutsunuz.

www.otorapor.com
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ARAÇ DO§YA EKSPERTİZ RAPORU

3l2L

KİLO METRE BİLGİSi SORGULAMA

Ü VAR ]YoK

.jti, .. ]. -.., l 9 5lYAH (SAFİRMETALiK)
VoLVo XC 60 2.4 D 5 AWD 119100

37sC577 20|I D

TRAFİK CEZA BORCU

i VAR a YoK

vERGi BoRcu

Ö,Ven YOK

Motorlu Taştlar VergEj
202001010 1FwE00062B7

2020 1 3u0ll2020
1.588,50 0,00 1. 5Bt], 50
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vAR a yoK 
]

AGIR HASAR KAYDİ
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o, BAKILMADI 
] VAR YoK

Tramer ekranlan ağr hasar (pert,çekıne
beğe|i) sorgulamasrıa kapatdnştil,

otorapor.coılı
İ(AYIT SORGULAMA

l ]VAR e YoK

NoTLAR / oiĞen BoRçLAR

Genel Açıklamalar :
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Bu İapor, HAcIMAHMuİolĞuLLARI oToMoTiV
şirketi tarafrndan üretilmişt|r. Her otolapoİ,
işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rap;rdn

ffiü @@@ğ Js
O,.ı!!@otoraoor

sAARtAİ0

aaa

WWW.otorapor,com

aaaaaaaaaaaaaaaaşşç

a\

,]-

Y
@

,[üg!

E

.ı

!

6=

oü
A

E

,ı
:5

o
ğo&
üo
Fo

o

o

nj

E

,a

€

1,

i

E

@
;

42B9
i

o
9

aaaaaaaaoa aıaaaıaa



oİOn^mn oEilEL ElGPERTlz BAK|M vr ı,luAYEı{E şAnTLAR|
1ı T^i^FııR
- 0ToRAPOR: Teknik Test ve otçüm cihaılarıyta Donatılmlş Oto Ek5pertizve 8aklm servisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapılması için 0tofapor'a getiriten motortu taşüt.

araç 5ahibl olmayan ki5i de otabitir),

2l KOİ,au

otorapor'un sunduğu hizmeti kabut ettiğini beyan etmektedin
3ı xA8uL

Müşte.i bunu gayri ksul rücu ede[
- Tektif siparis - YaplImasl gereken islemlerin detaytanyla belirtitdiği bir betge, - lştem vekit aracıtığl ile yapltryo.sa vekilLiği gösteren betge,

fotoğraİları gerektiği takdirde araq içinden ve dlŞIndan çeki[erek arşive konutur
4ı ARAo lçlİDE BUtuilAN EsYALAR

araç otorapor tafaİlndan kabut ediLmez.
- otor+oi araca taklIl aksesuar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yaklt miktarından ancak bun[arln iŞ emri kabuI esnaslnda kaydedilmi5 olmasI hatinde soaumtudu.
5ı TEKülF

harictir| otorapor paket[erde her lürIu değişik[ik yapma hakkına sahiptjr web 5itesinden veya sosyal medya hesaplarlndan duyurutur
6ı |sLERlıü YAP|ı,ll

onaylanacaktlI

- Raporlar sadece mü9teriye veya mü5terinin adlna a.acl getiren yeki[e teslim edilecektir
- Ekspertiz yapllan alacın rapo.unun ffi.oto.apotcom internet sitesinde ve ücüncü kişitere paytaŞı[masına araç sahibi, alıcı velveya mü5leri pe5inen kabuI etmektedir
-Her bayi [franchise} Ve teknikler kendj ekspertiz yaptlğl a.açtardan 50rumluduı Hicbir rapordan merkez sorumlu değildi.
7ı TEKıalK sARTİaAı,lE

ve veriter araç muayene, test ve ölçüm cihazlarlnln teknik Verileridir

teyjt edilemez.

Eı 
^ılt§ılAzllKlıR

drylet sorqulama bilgilerine w otorapor'un ekspertiz raporuna d3yanarak yapllacak ticaret işlemlerinin sorUmıuluğ! 0lorapor'a ait değitdi(
- 0torapoı1 afaç test hattlndayken araçta oluşabilecek herhangj meka.ik ve / Veya diğer probtemlerden 5orUmlu değütdi. lüü9teri bu konUda bilqitendi.ilmiŞtin

01masln otorapor'un aracln ekspertizi. bakım ve / veya muayene5i için tatep ettiği paket ücretini iidemeye, oto.apor a kar5l mesuldur. Ücretl bdemeyi peşinen kabut ede[

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendi.itmeyecekti.-

diı
- Herhangi bir ihti[at durumunda lstanbut Anado[u Mahkemeteri ve icra Dalreteri yetkitidir
9l EDEME

ylp.anma[ar 0tor4or taraf,ndan 9o5 ındirlmli o[arak tespit editecektir
1ol TEBLIGAT

Taraflar SMS ve mail ite yapltacak bilgilendirme ve tanıtım mesaj[a.ınl kabul ederter

a[lnacaklır Taraflnıza teLefon, mesaj Veya mait yotuyıa dönüs yapılacaktır"

11| MADDE 8AşL|KLAR|

etmez.
12} GENEL E(sPERTlz, BAt(lM ve }..lUAYEİ{E ŞARTLARl NÜsHALARl

sağ[amava mecburdun
ı3i DELIL sözlE5ı|Esl

AÇlKLA1,1A

w yıpranmiLar ekspertiz kap5aml dıŞlnda tutulmuŞtuı EksPertiz yaplldığlnda araç yıkanmlŞ otmatıdır Araç yolda test sürüsü yaPılmaml9t'r.

YASAL uYARl

ve'hava sarttaı iüıücü haiaları ve üretim kaynaktı otank ortaya çlkabitecek arızatar ve hasaıtar Otomiıor'un sorumtuluqunda değitdir

KlŞlsELYER|LER|N xoRuNMAsl HAKK|NDABlLGlLENolRME -

veriieriniz söirü, yazıl,ı veya elektronik ortamda toplanabilin Bu söztesmeyi imzaLadığınızda kabut etmi9 olursunuz.

@
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çoK ÖNEMLİ NoKTALAR

Triger Kayışı.Zinciri Ses Durumu

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Duruıı-ıu

Klima Kompresörü Genel Durumu

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Ust t3ölgt,

@'r,

Motor Elektrik Tesisatı ve kabloları

Motor Piston Kompresör tcsti c]crcklı nıir

@ir,

EgzozBölgesinde Siyah Duman Var ını? Q rıayır

37SC577

wIDZ705682165664

MOTOR EKSPERTIZ VE CHECK_UP RAPORU

4l2L

C *, ve Yaş Sebebiyle Servıs Müdahalesi
Gerekli

@

iyi

Iyı

l Jayır

l 1ayırEgzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mcvcut nru?

Egzoz Manifoltunda Gaz Kaçağı Var mı?

Motor Suyunda Yağ Var mı7

Motor Yağında Soğutma Suyu Var n-ıı?

Motorda Üfleme iv'levcut mu 2

@ rlayı,

@ ı,oı<

@ Hayır

O ıiayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcı.ıt mı"ı? Q ıayıı

Şarj ve Marş Dinamosu Rulnıarıı Scs L)urunıu Q ly,

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

Araçta Motor-Mekanik Olııık İşl, ı ı vt]v, .ıt
mu?

@ rıayır

Hayır

oRTA öı{ gı{ ı-İ NoKTALAR

Turbo Boruları Genel Durumu

Intercooler Genel Durumu

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırnıazliğı Q iyl

Akü(o/o)

Kötü

Yağ Kaçağı Mcvcut

lyı

EKSPERTİZ PAKET TUTARi 55o,oo TL

ı ı!! BURAD^ cüııuş yALDIzLI oToRApoR
toGosU BULII oRs^ RAPoR

:55

YAPILAN Ot)tMi: 550,00 TL

O YO@l oto,apor

Iyi

Bu rapor, HACIMAHMuToĞULLARt oToMoTiV
şirkcti tarafndan üİetiımiştiİ. }ler otorapor,
işlctmesidiİ. Heİ işletme kendi üıettiği ıaporda

seıuvr Tic,
bağımslz fra nchise

n §olumluduı.

Tıİü @@ğ .}& 240004
sAAR[At0

WwW.otorapor.com
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oToi^Pon oEıaEL EK5PERT|Z BAI(M Y. HUAYENE 5ARTL^R|
lı T^nAFuR
- oToRAPoR: Tekoik Test ve Öıçüm cihaztarlyta oonat|(mlş oto Ekspertiz ve Baklm seryisi.
- ARAÇ: Ekspertız, bakım velveya ruayenesinin yapıtmast için 0torapor'a getirilen motorlu taŞıt.

araç sahibi otmayan kiŞı de otabıllrJ,

2l KOı{u

otorapor'un sundUğu hizmeti kabut ettiğini b€yan etmektediI
3l x^8ul

Müşıeri brru gayri kabul rücu eder
- Tektif sipafiş - Yapllmasl g€reken islemlerin detaylanyta belirtitdiği bir betge, - lslem Vekil afacttığl ite yapıt.yo.sa vekittiği gösteren betge.

fotoğraftan gerektiği takdirde araç içinden ve dl5lndan çekilerek a.sive konutur
4| ARAç |çlı{DE BuLUNAN EşYALAR

araç Otorapor taraftndan kabul edjlmez.
- otor+oI araça taklll ak5e5uar ve cihaz[a[ Şahsi e9yalar ve yaklt miktanndan ancak bunlarün iŞ em.i kabul esna5|nda kaydeditmi9 otmasl halinde sorumludur
5l TEKL|F

hariçtir} otorapor paketlerde her tür[ü deği9iktik yapma hakkına sahiptir web sitesinden veya 5o5yaı medya hesaplarından duyuruLuı
6l |SLERıİ YAP|Ml

onaytanacaktIr

- Raporlar sadece müşteriye Veya mü5terinan adIna aract getiren veki[e tesLim edilecektin
- Ekspertiz yapltan afacın rapotunun M.otorapotcom inte.net 5itesinde ve üÇüncü kişi[ere paylaşı[maslna araç 5ahibi, aLlcı velveya müŞteri pe9inen kabut etmektediI
-Her bayi {franchiseI ve teknikl€r kendi ekspe.taz yapt|ğü araçlardan sorumtudu. Hiçbi. .apordan me.kez soİumt! değlldir
?} TEKNlK 9ARTİ,lAİ,iE

ve verile. araç muayene, test ve öLçüm cihaztarının teknik veri[eridin

teyjl edİıemez.

8l AlltAŞl,|AZLll(LAR

devlet 50rgu[ama bitgilerine Ve 0torapor'un ekspert]z raporUna dayanarak yaplLacak ticaret islemierinin 5oruml!tuğu 0torapor'a ait değildiı
- 0to.apoı araç test hattındayken araçta oiu5abilecek herhangi mekanik ve / Veya diğer probtemlerden sorumlu değitdir Mü5te.i bu konUda balgi[endi.iLmiŞtin

o[ma5ln otorapor'un aracün ek5pertizi, bakım ve / veya muayene9i için talep ettiği paket üc.etini ödemeye. 0torapor a karŞl mesu[düt Ücreti ödemeyı pesinen kabut eder

olmayan hjçbir metin. nüsha kapsamanda değertendiritmeyecektiı

diı
- Herhangi bir ihlitaf durumunda lstanbUt Anadotu Mahkemeleri ve lcra oairel.eri yetkitidir
9l ğDEı,{E

ylpranma[ar 0torapor ta.aflndan %5 indirlmti o[arak tespit edilecektlr
1ol TEBL|GAT

Taraflar SMS ve mail ile yapıtacak bitgilendirme Ve tanltlm mesajl.arlnı kabuI ederıeı

a[ınacaktlI Taraflnlza telefon, mesaj veya maiI yotuyta dönti5 yapIiacaktür"
ı1| MADDE BAŞtlKL^RI

etmez.
12ı GENEL Et(sPERTlz, BAl(lM ve ı,UAYEİE şARTLARl NÜSHALAR|

saö[amava mecburdun
13i DELlL sözLE5HEsl

AÇiKLA1,1A

re ylp.anm;tar ek5pe.tiz kapsam] dıŞlnda tUtu(mu5tuf, Ek5pertiz yaplldlğında araç yıkanmı5 oLmalldlI Araç yotda test süİüşü yaplImamlŞtı.

YAsAL uYARl

ve hava şafttaı ;üfücü hataları ve üretim kaynaklı otaruk ortaya çıkabitecek arızalar ve hasarta. Otsaipor'un sorumlıilrğunda değitdin

l(lşlsEL vERlLERlı| xoRUı{ılA5l HAKK|NDA 8lLGlLE}lD|RME

İ"İiİ"İinı.,tıİı1,1, y".ılı veya 
-etektronik 

ortamda toplanabitin Bu sözlesmeyi imza[adiğınızda kabul etmi§ otursunuz,

www.otorapor.com_
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iŞ EMRi N0

PLAKA No

ŞAsE N0

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı
Durumu

Motor Yağ Seviyesi

yakıt sistemi ve sızdırmazlık

Radyatör Genel Durumu

Soğutma Fanları

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık

klima Boruları

37SC577

wIDZ705682l65664

MOTOR EKSPERİİZVE CHECK-UP RAPORU
@tr,

5l2L
@

Oir,

O'r,
Cır,

Emme Manifoldu Durumu Oi,,

Az öNEMLİ ııoxrıı_en

Ci,,

Iyı

iyi

Iyi

ı ı

Bu rapor, HAcıMAHuuroĞuııını oToMoTiV
şirk€tı taratndan üİctilmiştir. Her otordPor,
işlctmesidir. He. işletme kendi üİctti9i rapo.da

ORSA RAPOR

www.otorapor.com

: 30c

550,00 TL

O YEl @otorapor

Molor Koruyucu Kapağı

Antifiriz

Fren Hidroliği Durumu

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırınazlıgı

Sol Kule Bilyaları

Sağ Kule Bilyaları

rxspenriz pAKET TUTARI

iyi

ıyI

Iyi

Iyi

1y,

V\lıy
V

550,00 TL yApItAN oDt.lvlt

i 1,, ggp4p4 GUMUş yn ı Dtzl] oronapon
LocosU BU

E l

Tü{

e>saıuvı rıc.rro.$1§\
hağlm5|2 fİanchise v

@@@ğ J\s 00 4241
sAARtAı{0
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oTOR^PoR oEıaEL ExsPERTlz BAKlıl Y. Hı,AYEı|E sARTt]ıRl
1ı TAnAFlAn
- OTORAPOR: İeknik Test ve Ötçüm cihazlarlyta Donatltmlş oto Ekspertiz Ve Baklm seruisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya mayenesinin yapltmasl için 0torapor'a getiriten motorlu taŞlt.

araç sahibi oımayan kiŞi de otabi(irl.

2ı KOıaU

otorapor'un 5Unduğu hizmeti kabut ettiğini beyan etm€kt€din
3ı x^8ul

Müşte.i bunu gayri kabul rücu eder
- T€ktif sipariş - Yapltmasü gereken iş[emlerin detaytarüyla betirtiLdiği bir betge, - l9lem vekil aracıtığı ite y4ıtıyorsa vekitliğ gösteren betge,

fotoğrafla.ı ge.ektiği takdirde araç icinden ye dlşından cekilerek arşive konutun
4ı ARAç lçİılDE 8uLuNAN EşYAı-AR

araç oto.apor taraf lnd3n kabui edilmez.
- otor+o[ araca takiIl ak5e5ua. ve cihazlaı sahsi esyalar ve yaklt miktarından ancak buntarln iŞ emri kabut esnasünda kaydedilmiş olmasl halinde soaUmludur
5l TEKLlF

hariçti.l 0toraPor paketlerde he. türlü deo9iktik yapma hakk,na sahiptjI web 5itesinden Veya sosyaı medya hesaplarından duyuruluı
6l |şLER|N YAP|ıll

onay[anacaktln

- Raportar sadece mü9teriye veya müŞterinin adIna alacl getiren Vekite teslim edilecektiı
- Ekspertiz yapl{an aracln raporunun M.olorapof,com inte.net sitesinde Ye üçüncü kişilere pay[aşılmastna araç 5ahibi. alıgl Velveya müşteri peşinen kabut etoektediı
-Her bayi lfranchiseJ ve teknikler kendi eksperti? yaptlğı araçla.dan 50rUmluduf, Hiçbiı rapordan merkez sorum[U değitdir
?l TEıoılK SARTNAı,|E

ve verile. aGç muayene. test ve ötçüm cjhaz[aı!nln teknik verite.idi.

teyit ediiemez.

0ı Aİ{LAŞı4AZLIKLAR

devlet 5orguiama bitgit€rine ve 0torapor un ekspertiz raporuna dayanarak yapltacak tiçareı iştemlerinin 90rumluluğU 0torapo.-a ait değiLdin
- Otorapoc araÇ te5l hatt]ndayken a.açta oiusabllecek herhangi mekanik ve / veya diğer prob{emlerden sorumlu değ]|dir Muştefi bu konUda biLgitendı.ilmişti.

olmasln otorapor'un aracln ekspertizi. bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket üc.etini ödemeye, 0to.apor'a kar5l mesu[düı Ucreti ödemeyi pesinen kabut eden

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendirilmeyecektiI

dir
- Herhangi bir ihtitaf durumunda lstanbut Anadotu Mahkemeleri ve İcra Dai.Oleri yetki[idir
,|öDEİ'IE

y|pranmala. otorapor tarafından 0/o5 indirimli otarak tespit edilecektir
ı0l TEBLlGAT

Taraftar SMS ve mait ile yaPıtacak bitgi[endirme Ve tanıtüm mesajlafın, kabuI ede.[e.

a[lnacaktlı Taraflnlza telefon. megaj Veya maiı yoluyla dönüŞ yapl[acsktlr"

11ı ı4ADDE 8^şLIı(ARl

etmez.
r2l GENEL EKsPERT|z, BAK|M ve MUAYENE şARTLARl NÜSHALARl

5ağtamaya mecburdun
13l DELlL 5özLEsME5l

Aç,KLAı,IA

Ve yıpranm;tar ek5p;diz kapsaml dlşında tutUımuştuI Ekspertiz yaplldlğında aIaÇ y,kanmü5 olmalıdıı Araç yoLda tesl sürüşü yapllmamışttr

YASAL UYARl

ve hava 5artıaı 5üraicü hataları ve üreıım kaynaklı oLaiak ortaya cıkabitecek arızaiar Ve ha5artar O!trapoı'un sorumlÜkJğunda değitdiı

Kl5lsELvEnıLERlN KoRUı{ılAsl HAxı(lNoA BlLclLENDlRı'E - 
ndlğl çercevede; kaydedlLecek.saktanacak.günceltenecek.oiie say,ı Kişisel Verilerin Korunmasl Kanunu l"KVKK"] uyarlnca, oİORAPOR A.5. otarak, Veri 9orumtusu sıfatüyta, Rişisel bitgilerinizin aŞağlda açrkta

veriieriniz srıiü.ü, yazılı veya etektro;ik ortamda iop1anabitiı Bu siizleşmeyi imzatadığınızda kabul etmi5 oıursuruz.

@



iŞ EMRi N0

PLAKA N0

ŞAsE No

E
şIrketi taraflndan üıetiımistiİ.
işlctmesidir. Heİ işletme ke;di

37SC577

Wl DZ7056B2165664

6lzı
@

!

ALT / öıu / MEKAıuİx EK§PEnrİz ve CHECK-uP RAPoRu
çox öıırıq ıi ııoxraı-aR

@",Motor Karteri Yağ Sızciırma|ığı

Ön Krank Keçesi Yağ SızcJırmazlığı

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı

Yağ Sızdırmalık Ön Dıferansıycl

iyi

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı Q ıy,

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu C'r,
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırnıalık O lr'

Arazi Şaftı Genel Durumu a'u
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırnıalığı O irı

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı O'r,

oRTA öıırı.{ ı-İ NoKTALAR

Iyi

Iyi

i.ıl

AjrmaUk

On Fren Balata ve DiskIer

Arka Fren Balataları ve Disk|cr

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü

Sağ-So| Ön Fren Kaliperi 1-1ıdrclik SızcJıırnazlığı

Sağ Ön Fren Hortunıu

sol Ön Amortisör

Sağ Ön Amortisör

Turbo Alt Kontrolü

Motor ve Şanzıman Alt Takozları

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz

exsptRıiz pAKET TUTARI 55o,oo TL

ı
YAPILAN oDLMI 550,oo TL

Yok

Oıta

Oıta

(J Hasarsız

Oir,

@t,
C'r,
@i,
O Sorunsıız

,( ( (
(((
(((
l,,i
{((
i((

a((
i({(((
(({
(((
l((
t((
((1
(!.(
i((
(( (.

(( (

lü(

ai(
i((
.((
(1,(

iV
tV
ty
t,

iyi

Iyi

!!! BURADA cüııüş yALDIzLI oToRApoR
LoGosU BULt| ,oRs^ RAPoR

?
B0 rapoİ, HACIMAHMuToĞuLLARI oToMoTiV

Her otorapor,
ürettiği ıapordan sorumluduİ.

,o,*r. ,r..,.ro.fif
bağlms|ı fİanchise v

Tıİ{ @l@@ğ .]\i 0

OYr@otorapor
sAARtAl{0

www.otorapor.com
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oToR^mR oEı{EL ExsPEiTlz BAKlı,l w ılıAYExE s^RİııRl
1ı TAR^FııR
-oTORAPOR:TeknikTestveÖtçümcihaztariyla Donat!ımIsotoEk5pertizveBakımservi5i.
- ARAÇ. Ekspeftiz, bakım ve/veya mayen€sinin yaplLmasl için otorapo.'a getiriten motorlu taslt.

araç sahibl otmayan kiŞi de otabit|rl.

2| Koİ{u

otorQor'un sunduğU hizmeti kabut ettiğni beyan etmektedit
3l K^BUL

Müşteri bunu gayri kabut .ücu edeı
- Tektif sipariş - yapttma5l gereken işl€mterin detaylarlyl,a betirtitdiği bi. beıge, - ls[em vekit aracltığl ite yapılıyorsa vekittiği gösteren betge,

fotoğraİlar| gerektiği takdirde arac içinden Ve düşından çekile.ek ar9ive konuluı
4! 

^nAç 
|çıNDE BuLuNAı| EşYALAR

afac otoraportaraflndan kabul editmez.
- otorap.oI araca takItl aksesua. ve cihaılaı sahsi esyalar Ve yaklt miktarlndan ancak buntarln i5 emri kabuL esnaslnda kaydedilmi5 olmas| halinde sorumtudur
5l TExLlF

hariçtirl oto.+o. paket[erde her tür(ü deOşiklik yapma hakkına sahiptin Web sitesinden veya sosyaı medya hesapl,arlndan duyrirıuı -

6ı |sı-ERlx YAP|Hl

onaytanacaktlı

- Raporlar sadece müşteraye veya müşterinin adına aracl getiren Vekite testim edilecektin
- Ekspertiz yapllan a.acln rapo.unun ww.otoraporçom inte.net sitesinde !e ücüncü ki9ilere payl,aşı{masına arac sahibi, alıcı ve/veya müsteri peşinen kabut etmektedir
-Her bayi ltranchisel ve tekniklef kendi ekgpe.tiz yaptlğ| a.açta.dao sorumludu. HiÇbir rapordan merkez sorum(u değitdin
7ı TExNlK SARTNAME

ve veriler a.aÇ muayene. te5t ve ötçüm cihazıaınln teknik Veriteridi.

teyit ediLemez.

0ı AılLAŞı{AzLlKllR

dev[et 50rgu[ama biIgiterine Ve 0torapor'Un ekspertiz raporuna dayanarak yapiIacak tica.eı isleml€rinin sorumiuluğr 0torapo.'a ait değltdin
- 0to.apoi arac test hattındayke. araçta oiuŞabiiecek herhangi mekanik ve / veya diğe. Prob{emlerden 5orumLu değildi. Mu5teri bu konuda biLgilendirlImi5t,r

otma5ln otorapo.'un araçın ekspertizi, baklm ve / veya muayene5i için talep ettiği paket üc.etini ödemeye, 0toıapor'a karŞl mesu[düı Ücreti ddemeyi pesinen kabul eder

olmayan hiçbir metin. nü5ha kapsamanda değerlendirilmeyecektir

dir
- Herhangi blr ihtılal durumunda ls(anbul AnadoLu Mahkemeteri ve lcra Daıre(e.i yetkltıdln
,l öDEME

ylpranma[ar 0torapor tara'lndan %5 indirimIi o(arak tespit editeceXti.
10l TEBLIGAT

Taraflar SMS ve mait ile yapılacak balgilendi.me ve tanıtım mesajlarını kabul ederleı

allnacaktlı Taraf|nlza telefon, mesaj veya mail yotuyta dönüş yapllacaktln"
ı 1ı ı4AODE 8§LlxLARl

etmez.
12} GEİ{EL EKsPERTlz, BAK|il Ye MUAYEı{E ŞARTLARl NÜSHALARI

5ağ[amaya mecburdur
13} DELlL sÖZLEşMEsl

Aç|XLAı,l^

ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutuImu§tun Ekspertiz yapltdlğında araÇ yıkanmı5 otmaıüdı. Araç yolda te5ı sürü5ü yap|ımam|9tır

YAs^L uYARl

ve hava 5arttaı iürücü hata[arl Ve ü.etim kaynaktı olamk ortaya çlkabilecek anzatar Ve ha5artar Otsapor'un sorumlÜtıgunda değitdin

Kış|5EL vERlLEnlN KoRuı{ı,lAsl HAKX|NDA BlLclLENOlRı,lE ,

veriieriniz sözlü, yazıtı veya elektronik ortamda toplanabitiı Bu siizleŞmeyi imzaladlğlnlzda kabut etmi9 o(u.sunuz.

@
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iŞ EMRi N0

PLAKA N0

ŞAsE N0

37Sc577

wLDZ7a5682165664 @
7l2L

ALT İ ÖİU / MEKANİK EKSPERTİZVe CHECK-UP RAPORU
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak l}urç- O'r,
Fişekleri

El Freni Halatları

Arka Aks ve Ak Körükleri

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları

Sol Arka Amortisör vc Hclczon Yayl.ıı-ı

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperl Yağ Sızdırnıazlığı

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı

Cır,
(J Iv,v

Cir,

@tr,

Az öNEMLİ ıııoxraı_aR

e'r,
O'r,

Oir,

O'r,
@tr,

!!! BURADA cüııüş yALDıZLI oToRApoR
LOGOSU BUL lJ oRs^ RAPoR

Araca Rot-Balans Ayatı ya_da Kpııtrpjü Q evet
Gerekli Mi?

Motor Muhafaza Cir,
@ir.

Sol Ön Rotil, Rot Ko|u ve Rot Başı

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı @i,
Sol Ön Salıncak Fişeği

Sağ Ön Salıncak Fişeği

Ön Aks ve Aks Körükleri

Taban plastik Bakalitleri

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu
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EKspERTiZ pAKEr TuTARI 55o,oo TL

ı
'/APILAN C)l)t:Mt 550,0O TL

ı
Bu İapor, HActMAHuuıoĞUı-ıını l

şirketi taraindan üretilmiştiİ, Her
işletmesidir. He. İşletmc kendi ürett

,
oToMoTİV
otoraPoİ,

iği lapoİdan §orumluduf

Tü{ @@@ğ www.otorapor.com

]s 00 4243
(l l.; |1 @ otoranor
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oToRAP]OR oENEL EX5PERT|Z 8Aı(lı,l v. HUAYEı|E sARTL^Rı
1l TAn^FuR
-OTORAPOR:leknikTestveO[Çümcihaz[arlyl.a Donat|tmlşotoEkspertizVeBakımservisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapltmasl için otorapor'a getiriten motorlu ta5|t.

araç sahibi otmayan kiŞı de olabitir|,

2l Koı{u

otorQor'un sunduğu hızmeti kabut ettiğini beyan etmektedit
3l xAauL

Müsteri bunu gay.i kabu[.ücu edeı
- Tekli' Sipariş - Yapülması gereken islemterin detaylarlyta belirtildiği bi. beı9e, - iştem vekit aracıtlğl l[e yapttlyorsa vekiuiği gi'ste.en betge,

fotoğrallarl 9e.ektiği takdlrde arac icinden ve dıŞından qekilerek ğrşive kooutun
4l ARAC lclı{DE BULUNAN ESYALAR

araç otorapor tarafından kabul edjtmez.
- otorapoı araca takıll ak9esuar ve cihaztaı Şahsi eşyatar ve yakıt miktanndan ancak bunaann iş emri kab!l esna5İnda kaydeditmiŞ otmas| ha[inde so.umtudut
5l TEKL|F

hariçtir.I Otorapor paket[erde her türtü değisiktik yapma hakkına sahiptir Web 5ate5inden veya sosyal medya hesapta.ından duyu.utun
6l |5LER|N YAP|Ml

onaylanaçaktlI

- Raporla. sadece müşteriye veya müşterinin adIna a.acl getiren vekite teslim ediLecektjn
- Ekspertiz yapıtan alacln rapoıurun M.oıoraporcom internet 5itesinde ve üçüncü kiŞil'ere paylaşı(masına araç sahibi, a[ıçı velveya mü5teri pesinen kabul etmektediı
-Her bayi ltranchise) ve teknik[er kendi ekspe.tiz yaptlğü araçLardan sorumtudur Hiçbir rapordan merkez sorumtu d€ğitdi.
7l TEXNll( sARİılAı,rE

Ve Veriter araç muayene. test ve ötÇüm cihaztarlnln teknik verileridin

tey|t edıtemez.

8ı At{LAşılAzLlKl-AR
-Ha5a. bitgiteri. 2003 yılIndan itibaren sigorta
(sl60RTA BiLGl MERKEZll gönderiten sigoıta

şirket[eri taraflndan yap|[an kasko ve t.afik sigortasl hasar ödeme bilgile.i ile slnlrlldlı Hizmetimizde suBtan si90.ta geçmi5
şirket(erinin kaylt[artna Ve internet bilgilerine dayanmaktadlı otorapor ötçümleri. E-devtet sorgüsu, vergi dairesi sorgusu, tramer sorgusu. diğer

deV[€t sorg!ıama bi[9]l€rine Ve 0to.apor'un eksperllz raporuna dayanarak yapülacak ticaret ]şlem[erünin 50rumIu[üğü 0to.apo. a ait değlldir
- 0torapoI arac iesl hattlndayken araÇta olusabilecek herhangj mekanik ve / vey3 diğeİ p.obLemleİden sorUm[u değildic Mü9teri bu konuda bitgitendi.ilmiŞtir

olmasln otor4or'un aracın ek9pertazi, bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiğ paket ücretini ijdemeye. otorapor a kar5l mesutdüı Ücretı ödemeyi peşinen kabu( ede[

otmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değeıtendirilmeyecektin

die
- Herhangl blr ihtitaf durumunda lstanbuL Anadotu Mahkemeterı ve icra Dai.elerl yetkilldin
9l öDEıi,lE

ylpranmalar 0tofapor taraflndan vo5 indirimli ola.ak tespit editecektir
10l TEBLlcAT

Taraftar SMS ve mait ite yapİtacak bilgi[endlrme ve tanltlm mesajlannl kabuI ederler

a[ınacaktır Tarafınıza telefon, meSaj Veya mait yoluyla diinüş yapllacaktır"
1 1ı uADDE 8AşL|KL^R|

etmez.
12| GENEL EKsPERTlz, BAt(lM ve MuAYExE sARTLARl NÜsHALARl

sağ[amaya mecburdu.
13} DELlL sözLE5MEsl

AçlKL^lrA

ve yıpranma[aı ekspertiz kapsamü dl5lnda tutulmu5lun Ek5pertiz yapltd,ğında alaç yıkanmlş olmaLıdü[ Araç yo[da test sü.ü5ü y3pllmaml9tır
YA§AL UYAR|

ve hava 9arttaI sü.ücü hataları ve üretim kaynakl.l o{arak ortaya çlkabilecek arlzatar Ve hasarlar o!trapor'un sorumIu[ğğunda değitdiı
Klşl5EL vEnlLERlN KoRUı{ı,lAsı HAKt(|NoA BlLGlLENolnı{E

verite.iniz söztai, yazl[ı Veya elektfonik ortamda toplanabilin Bu siizlesmeyi imzatadlğınlzda kabut etmi9 o(ursuruz.

www.otorapor.com_
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oTol^PoR oEı{El EıGPERTIZ BAKıX v. HuAYENE şARTLAR| -"
tıT^MFı-An
- oToRAPOR: Teknik Test ve Ötçüm cihaztartyla Donat|lmlş oto Ekspertiz ve Baklm seryisi. '^ '
- ARAÇ: Eİspertiz, baklm ve/veya muayenesinin yap|lmasl için otor+or'a getirilen motortu taşlt. ğ

araç sahibi otmayan kiŞi de ol*ilirl.

2ı KOı{u

otor4or'uo sunduğ! hizmeti kabut ettisni beyan etmektedir
3ltOBuL

Müşleri buru gay.i kabul rücu eder
- Tektif sipariş - Yapl[masl gereken iştemterin detaylanyta beairtitdiği bir betge, - iŞtem vekit araclIlğl ile yapılıyorsa vekilliği 9östefen betge.

fotoğafta.l ge.ektiği takdirde araÇ içinden ve dl5ından Çekilerek arsive konuluı
4l ARAç |clNDE 8uLUNAN E5YALAR

araç otorapor tarafından kabuI editmez,
- oto.apo4 araca takıll ak5esUar ve cihaztai Şahsi e9yatar ve yaklt miktarından ancak bUnlarln iş emri kabuI esnaslnda kaydeditmiş o(masI hatinde so.umtudut
5l TEKL|F

harıçtirl otorapor paketlerde her tür(ü değişiktik yapma hakklna sahiptir web sıtesinden V€ya sosyal medya hesaplarlndan duyu.uluı - i
6||SLERlıü YAPıMl

- Rryorlar sad€ce mü9teriye veya müŞte.inin adlna aracl getiren Vekı[e teslim edilecekti.
- Ekspertiz yapılan aıacln rapoıunun M.otorapo[çom internet sitesinde ve üçüncü kişilere payla5ı[masına araç sahibi, atıcı velveya müşteri peşinen kabut etmektediı
-Heı bayi llranchisel ve teknik[er keıdi ekspertiz yaptlğl araçlardan sorumtuduı Hiçbi. rapordan me.kez sorumLu değildi.
7ı TEKıllK 5ARTİ{Aı,iE

ve Veriler a.ac muayene, test ve iilcüm cihaz[arlnln teknik Verite.idir

teyit ediıemez.

Eı AıtLAsıl^ıLlKLAn

devlet 5orgutama bilgile.ine Ve 0toİapor'un ekspertiz raporuna dayanarak yapltacak ticaret işlemlerinin sorum[u[uğu oto.4or'a ait değitdir
- 0torapon arac test hattındayken araçta otusabilecek herhangi mekanik ve / veya diğer problemlerden sorumlu değrldi. Musteri b! koİ!da bitgitendi.itmistiı

olmasln 0torapor'un aracln ek5pertizi, bakım ve / veya muayenesi için tatep ettaği paket üc.etini ödemeye. 0to.apor'a karŞl mesu[dün Uc.eti ödemeyl pesinen kabul eden

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değerlendiritmeyecektir

dir
- Herhangi bi. ihtitaf durumunda lstanbul Anadotu Mahkemeleri ve icra Daire[eri yetkitidir
,ı öDEME

ylpmnmatar otorapor tarafından o/o5,ndi.lmt, otarak tespit edilecektir
İOİ TEBLlCAT

Taraflar SMS ve maiI ite yapltacak bilgalendirme ve tanltım mesajlarını kabuI edertec

ahnacaktlt Taraflnlza telefon, mesaj Veya mait yotuyla dönüş yapllacaktl."
,l1| MADDE BAŞL|KLAR|

etmez.
12ı oEı{EL Eı(sPERTlz, BAK|ı,l ve MuAYENE SARTLARl NÜSHALARI

saö[amava mecburdUI
13i DELlL söztEşiüEsl

Açlxı_Aı,lA

re ypranm;tar ekspertiz kapsamI dl5ında tutulmuŞtu. Ekspertiz yapltdığtnda araç yıkanmış olmatıdlı Araç yo[da test sü.üsü yapllmamlŞtır

YAsAL uYARl

ve hava 9artiai ;ürücü hata[arı ve üaetım kaynakLı otaİak ortaya çıkabitecek arızataı ve hasaflar Ot^ffii]or'un sofumldlüğunda değitdir

Kış|5EL vERlLERlN KoRuİ{MAsl HAKK|NoA BlLclLENOlRı4E -

veri[eriniz söu tü. yaz|tı veya etektronik ortamda toplanabi[iı Bu sözteşmeyi imzaladığlnlzda kabuI etmiŞ olursunuz.
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oTORAPoR oEİaEL EX5PEnT|z BAK|M Ye ıaUAYENE sARTLARl
1l TARAFLAR
-0TORAPOR:TeknjkTestveÖtçümcihaztarlyla Donatıtm|5otoEk5pertizveBaklmServi5i
- ARAÇ: Ekspertiz, bak|m velveya muayenesinin yapltması icin otorapor'a geti.ilen motoflu taslt. ' i'

araç sahibi olmayan kişı de otabilir).

2| KOxu

otoı@or'un 5unduğu hizmeti kabut ettiğini beyan €tmektedir
3ı XABUL

Mü5teri bunu g3yri kabuI rücu eden
- Tektat sapariŞ - Yapllması gereken islemle.in detaytanyla beli.titdiği bir betge, - |ştem vekil aracıtığl ite yaplıyorsa vekitliği giisteren betge,

lotoğfafLar,9e.ektiği takdlrde araç icinden ve d|5lndan Çekilerek arsıve konulur
4l AR^ç |çlı{DE BULuNAı{ E5YA|-AR

afaç otoraportaraflndan kabul edi[mez.
- otorapol araca takl[| ak5esuar ve cihaı[ar, 9ahsi e9yalar ve yak|t miktarından ancak bunlarln i5 emfi kabul esıa5ında kaydediımi5 olmasl halinde so.um[udun
5! TEXL|F

hariçtir.l oto.apor pakeıterde her tür[ü değişiktik yapma hakkına sahjptir web sitesinden Veya sogyal medya hesaplarından duyuıuluı
6| |slEnlıü YAP|ı,lı

onaylanacakttr

- RaPortar sadece müŞte.iye veya müŞterinin adtna aracl getiren veki[e testim edilecektir
- Ekspertiz yapllan aıacln raporunun wW.otorapo.com internet satesinde ve üÇüncü kisi[ere paylaŞı[ma5lna araç 5ahibi, a[ıcl Velveya müşteri peşinen kabul etmektedir
-Her bayi llranchise) ve teknikte. kendi ekspeıtiz yaptlğl araclardan sorumluduı Hiçbiı rapordan merkez so.umtu değitdir
7l İExıth( şARTNAME

ve veri{e. araç muayene. te5t ve ötçüm cihaz[aıının teknik verileridiı

teyit editemez.

8ı ANtAŞMAztlKLAR

1
{
1
l
,ıl

-Ha5ar b 
jtgiaeri, 2003 yllından itibaren sigorta

{siGORTA BlLGl MERKEzl} göndeİit€n sigorta
Şifketleri taraflndan yapl[an kasko ve trafik sigortasl hasar ödeme bi{9iLeri ile slnlriıdİr Hizmetimizde
5irkette.inin kayltlarına ve internet bil(ilerine dayanmaktadlr oto.apor öıçümleri. E-dgtet 5orgusu, tramer sorgusu, diğer

devlet 5orgulama bilgi[erıne ve 0torapor'un ekspe.tlz raporuna dayanarak yap|[acak tlcaret iş{emLerinin 5orumtuluğu 0|orapor a ait değitdin
- Oto.apoÇ aİaÇ test hattlndayken a.açta o[usabilecek he.hangi mekanik ve / veya diğer p.oblemLerden sorum[u değıldir Müşteri bu konuda biLgitendirilmiŞti.

o{ma5ln otorapor'un aracln ekgpertizi, bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket üc.etini ödemeye, oto.apor a kar5l mesuldü( Üc.etI ddemeyl pesinen k*ut eder

otmayan hiçbif metin, nüsha kapsamanda değertendiritmeyecektir

daI
- Herhangi bir ihti{af durumunda lstanbut Anadolu Mahkemeteri ve icra Daireteri yetki[jdir
,} öDEME

y|pranmatar 0torapor tarallndan %5 lndirimti ola.ak tespit ediLecektir
1ol TEBLlGAT

Taraflar sMs ve mait ite yapıtacak bitgitendirme Ve tanıtlm mesaj[anni kabut ederleI

atlnacaktı[ Taraflnlza telefon, mesal veya mail yo[uy[a dönü5 yapılacaktlr"
11| ı,^DDE 8A5L|KLAR|

etmez.
12| GENEL EKsPERTlz, BAKlı,l Ye MuAYENE ŞARTLARl NÜsHALARl

sağtamaya mecburdu.
13ı DELlL sözLEsMEsl

AçlKLAı,|A

Ve yıpranma[ar ekspertiz kapsaml dl5lnda tutUımuştun Ek5pertiz yaPütdtğlnda araç yıkanmış oLmalüdır Araç yoıda test sürüşü yapı[mamlŞtle

YASAL UYARİ

ve hava Şartlaı ;ürücü hatalarl ve üreıim kaynakll otarak ortaya clkabilecek arıza[ar Ve ha5arla. otoĞpor'un sorumlutoğunda değitdir

KlşlsEL VERILERIN KoRuı{MAsl HAxxlNDA BlLOlLENDlRıüE

veri[e.iniz 5özlü, yaz(ı veya etektronik ortamda toptanabiliI Bu söz[esmeyi imzaladlğtnlzda kabuI etmis olursunuı.
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oToRAPoR oEİ{EL ExsPEnTlz BAK|ıl Y. iluAYEilE sAnT[Anl
1ıT^ıAun
- oToRAPoR: Teknik Test ve 0tçüm cihazlarıyta DonaİtmlŞ oto Ekspertiz Ve Bakım servisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, baklm Ve/veya muayenesinin yapllması için otorapor'a getiriten motortu taşlt.

arac 5ahibi oımayan kiŞi de otabitir).

2| Koİ{u

oto.apor'un 5unduğu hizmeti kabul ettiğini beyan etmektedir
3l xABuL

Mü5teri bum gayri kabu{.ücu edeı
- Tektif sipariŞ - Yap|tmasl gereken iŞtemtefin detaytarıyta belirtildjği bir betge, - lştem vekit aracıtığı ile yapılryo.5a VekilLiğa gösteren belge.

fotoğfattarl 9erektiği takdl.de araÇ içinden Ve dlşlndan çekiLerek a.9ive konu[uf
4l ARAç |ÇlNDE BuLuNAN EşYAI-AR

arac otorapor tara{|ndan kabuI ediLmez.
- otorapon a.aca tak!ıı aksesuar ve cihaztaı şahsi eşya{af ve yakit mjktanndan ancak bunlann i5 emri kabul esnaslnda kaydeditmiş o(ması halinde sorum[uduı
5ı TEKL|F

hariçtirı otorapor paketterde her tür[ü değiŞiklik yapma hakklna 5ahiptj( web 5itesinden veya sosyal medya hesaplarından duyurulun
6l |5LER|ıa YAP|Hl

onayfanacaktlI

- R4orla. sadece mü9teriye veya müŞterinin adına aracl getiren veki[e testim editecektiı
- Ekspertiı yapıtan alaçln rapo.unuo M.otorapoIcom internet sitesinde ve üçüncü kişi[ere payla9ıl.mas,na araÇ sahibi, ahct Velveya müşteri pesinen kabut etmektedir
-Her bayi {franchiseI ve teknikler kendi ekspe.tiz y4tlğü araçtaldan 5orUmluduı Hicbir fapordan merkez so.umtu değildjı
7ı TEKNlK şARTı{Aı,IE

ve veriler araç muayene, test ve öLcüm cihaz[artn!n teknik veriteridin

teyit edilemez.

0ı 
^tt^jşıtAzuKr-rn

devlet 5orgulama bitgjLerine ve 0toİapor'un ekspertiz raporuna dayanarak yapıaacak tıcaret i9[emIeainin gorumluIUğU 0torapor'ğ ait değitdi.
- otorapoı a.aÇ test hatt,ndayken a.açta otuşabitecek he.hangi mekanik ve / veya diğe. problemierden so.Um[u değiLdi. Mü5te.i bu konUda bitgitendiriLmi5tln

olma5ln 0torapo.'un aracın ek5pertizi. bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket ücıetini ödemeye, otorapor'a kar5l mesutdü. Ücreti ödemeyi pe9inen kabut eder

otmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değertendiril.meyec€ktir

dir
- H_erhangü btr ihtiLal durumunda lstaobul Anadolu Mahkemeteri ve icra oaireteri yetkitidir
9ı 0DEılE

ylpranmatar 0torapor taraflndan %5 indirimli o(a.ak tespit edi[ecektir
1o! TEBL|GAT

Taraflar 5MS ve mail ite yapltacak bitgilendirme ve tanltüm mesai[arlnı kabuI ede.le.

atlnacaktlI Taraflnlza telefon, mesai veya mait yoluyla dönüŞ yapllacaktl["
l1! I,|ADDE BAşL|KLAR|

etmez.
12l oEİ{EL EKsPERTİZ, BAK|M ve MuAYENE şARTLARl NÜsHALARl

sağLamaya mecburdur
,l3| DELıL sözl€şılEsİ

AÇlxLA},lA

ve yıpranma[ar ekspertiz kapsaml dl5lnda tutu(muştut Ekspertiz yaplldığ|nda aıaç yıkanmış otmalldlı Araç yolda test sürüşü yapllmaml9tlr
YAsAL ırYARl

ve hava şartlan sürücü hatatarı ve üretim kaynakIl oiarak ortaya çlkabilecek arlzatar Ve hasa.ta. Otsapor un sorumtüı0ğunda değiLdir

xl5İsELvERlLERı}l xoRuı{ı4Ası HAKX|NDA BlLclLENolRı,lE "

veriteriniz 5öz(ü, yaZ|{l Veya etektronik ortamda toplanabili. Bu sijzlesm€yi imzatadığınızda kabut etmiş otursunuz.

www.otora por. com
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Ori_linal,Ezik Mevcut

orilinal, Kırı k-Çatlak-Taş İzi

Orijinal,Izik Mt:vcııt

Plastik

Plastik

Plastik l)arça

Plastik Parça

I layır

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK_UP RAPORU
48 Ön Kaput

53 Araçta NçktasaI Ezik:Çizik Mevcut @ evet
mu? Fotoğraf

31 Sol Arka - Kapı

17 Sağ Marşbiyel

16 Sol Marşbiyel

52 Ön Tampon

51 Arka Tampon

54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcul mu?

50 Tavan

49 Tavan Tipi

47 Sol On - Şasi

46 Sağ Ön - Şasi

45 Sol On - Podye Saçı

44 Sağ Ön - Podye Sacı

43 Sol On - Kule

42 Sağ Ön - Kule

41 On Panel

40 Arka Sol Şasi

39 Arka Sağ Şasi

38 Arka - İç Panel

EKSPERTİZ PAKET TUTARI 55o,oo TL

@ ori;ınaı

( j ,,]Ormal

@ orilınal

G) clri;ınal

@ orilinaı

Orijinal

Orijinal

Orijin.ıl

@ orılinaı

O orı;ınaı

Q ori;ınal

C Orl;ınai

ynpıı-eıı öot,ılu 550,00 TL
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8u rapor, HAcıMAHMuToĞuLLARt oToMoTiV
şirketi taİafından üretilmiştar. Her otorapor
işletmesidir, Her işletme kendi üİettiği rapoİda

ı!! BURAD^ cütıuş yALDIzLI oToRApoR
LOGOSU BUL ORSA RAPOR

7 ('>
sııtvt rıc.ırı:,§i1\,
bdğlntsl, franchı5ğ \J,

n (orumluduİ.

Tü{ Js 00 4247

O fl @otoranor
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sAARl,At0 @ı@ WWW.otorapor.com
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oToR^PoR oEıaEL EıGPERT|Z 8Al(ıt Y. ıaUAYENE şARİı_ARI
tıT^n^FııR
-OTORAPOR:TeknikTestveÖ[çümcihaıtarlyl,a Donatltm15otoEkspertizveBaklm5eryisj.
- ARAÇi Eksperliz, bakım ve/veya muayenesinin yQltmast için otorapor'a getirilen motortu taştt.

arac sahlbl olmayan ki5i de otabitir).

2ı KOııU

otorapor'un 5unduğu hizmeti kab!ı ett|ğini beyan etmektedir
3ı KABuL

MüŞteri buru gay.i kabul rücu edeı
- Tektif sipa.is - Yapltmasl gereken iŞ(em{erin detaylanyta belirtitdiği bir betge, - lşlem vekil aracl(lğl ile yap,lryorsa vekiltiği gösteren betge,

totoğraftarl 9erektlği takdirde araç içlnden ve d|9ından Çekalerek arsive konutuı
4l ARAc |çlı{DE BuLuNAı| EsYALAR

araç otoraportaraİlndan kabuI edilmez.
- otorapoi araca takltı ak5e5uar w cihazlaf, şah5i eşyalar ve yaklt miktarlndan ancak bunlann is emri kabul esnasında kaydeditmiş otmasl hatinde sorumludun
5ı TExrlF

hariçlirl 0to.apo. paketterde her lür[ü değişiktik yapma hakklna sahiptir web 5itesinden veya 5o5yaI medya hesapta.lndan duyuruLun

6| |sLERlN YAP|Ml

onaytanacaktlr

- Raporiar sadece mü9teriye veya müşterinin adlna arac, getiren veki[e testim edilecektiı
_ Ekspertiz yapülan aracln rapolunun ww.otoraponçom internet sitesinde ve üçünçü ki§itere paytagı[ma5lna araÇ 5ahibi, alıçı velveya müşteri pe9inen kabuI etmektediI
-Her bayi {franchiseI ve teknikler kendi ekspertiz yaptığl araç[ardan sorum[uduİ HiÇbir rapordan merkez sorumlu değitdaı
7ı TEXN|K sARTxAı.lE

ve reri[er araç muayene, test ve ölçüm cihaz[arlnln teknik verileridir

teyit editemez.

8ı AılllşılAzLlKııR

devtet sorqUtama bitgite.ine ve 0torapor'!n ekspertiz rapo.una dayanarak yapltacak tIcareı i5lemlerinin 50rumluluğu 0torapo.-a ail değitdir
- otorapoı araç test hattı.dayken araçta otuşabitecek he.hanqi mekanik ve l veya diğe. prob|emte.den 50rumtu değildi. Mü5ten bu konuda bilgitendı.ilmi5tın

olma5ın otor4or'un aracln ek5pertizi, bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretani ödemeye, otofapor'a karşl mesu[dür ucreti ödemeyi pesinen küu( eder

oımayan hiçbir metin, nüsha kaPsamanda değertendaritmeyecektir-

dar
- H_erhangi b|. lhtital durUmunda lstaobUI Anadotu Mahkemeleri ve icfa Dalreleri yetkitidir
9! oDEHE

ylpranmaıar otorapor taraflndan %5 indirim[i o(a.ak tespit editecektir
loı TEBL|GAT

Taraftar sMs ve mait ite yapütacak bitgitendi.me Ve tanltlm meSaj[a.lnl kabuI ederteı

aılnacaktlI Taraflnlza telefon, mesal veya mail yoluy{a dönü9 yaPIlacaktür"

11ı M^DDE BAşL|KLAR|

etmez.
12ı GEİ{EL EXsPERT|z, BAK|M ve iiuAYENE şARTLARl NüsHALARl

sa§[amaya mecbu.dun
ı3ı DELıL sözLEşiiEsl

AÇlI(LAı,|A

w ylpranmataı ekspertiz kap5amı dl5lnda tutu(muştu. Ekspertiz y+l[dığlnda aİaç yıkanmı5 olmaıldlr Araç yolda test sürüsii yapılmamı9tlc

YASAı uYARl

ve hava §arttaı ;ürücü hatalarl Ve üretim kaynakı otarak ortaya Çlkabitecek ar!zataf Ve hasarlar 0tQĞpbr'Un sorumlu[ğİıJnda değitdir

Kl5lsEL vERlLERlN KoRuNıiAsl HAKKlNDA 8lLclLENDlRME

veriteriniz 5öz{ü, yazlb veya elektronik ortamda toptanabitiİ Bu sözle5meyi imzaladığınlzda kabuI etmiş otursuruz.

@
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35 Sol On - Kapı

34 Sol Ön - İç Direk

33 Sol Orta İç Direk

32 Sol Arka Kapı İçi

29 Sağ Arka Çamurluk

28 Sağ Ön Iç Direk

20 Sunroof

19 Arka Cam

ı ı

ı
B! rapo., HAcıMAHuuıoĞuııını oToMoTiV
şiıketi tarafindan üretilmiştir. Heı otorapoı,
işletmesidir. Her işletme kendi ürottiği İnpordn

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU
37 Arka Havuz Içi Q ori;inal

@ orilinaı

( .) ()rlJln,jl

@ orilınaı

Q orı.lınal

@ orılinaı

36 Sol Ön - Çamurluk

30 Sol Arka - Çamurluk Ori;inal

@ orılinaı

@ ori;ınal

27 Kapı Fitil Lastikleri ve Kapı Gergilerı C'r,
26 Sağ Arka - Kapı Q orı;ınaı

25 Sağ Arka Kapı İçi @ ori.linal

24 Sağ Orta İç Direk @ orı;inaı

23 Sağ Ön Kapı @ orıiinaı

22 Sağ Ön Çamurluk

D

OrijinaI

Sorunsuz

Ori;inal
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18 Arka Bagaj @ orılinaı

15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapılriıl

14 Araç "FİİLEN nĞln İŞlrlVLİ" Kategorisinrle Q Araçta Ağır işıcnı Görülmtınıiştir
mi? (Bu yorum usta görüşüdür,)

13 Araç Alt Tabanı Kontrolü Q ü.ııı,lıııaı

EKSPERTıZ PAKET TUI,ARI 55o,oo TL

Araç'Iemizdi

YAPlLAN ol)tlvlt 550,00 TL

ı|! BuRADA cüııüş yALDtzLI oToRApoR
LOGOSU BUL !YoRsA RAPoR
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oTOi^PoR oEıaEL ExsPERTlz BAKtıl Y. ılu^YEıaE ş^RİI_ARI
ıı T^RAFL^R
-oToRAPOR:TeknikTestveÖtçümcihaztarlyıa Donatltml9otoEkspertizveBaklmseryisı.
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapı[ması için 0torapor'a getirilen motorlu tasıt.

araç sahibi otmayan kişı de otabıtirl.

2l l(oı{U

otor+or'un sunduğu hızmeti kabut ettiğini beyan etmektediI
3|ıoBuL

MüŞteri buru gayr| k*ul rücu eder
- Tekti' sipariŞ - Yapı[masl gereken işlemterin detaytanyla belirtitdiği bir belge, - lstem vekil aracıLığl ile yaplllyorsa Vekiltiği göste.en betge,

fotoğraflan gerektiği takdirde araç içinden ve dışından çekj[erek a.9iYe konulur
4| ARAç |çlı{OE BuLuNAN EşYALAR

a.at otorapor taraf lndan kabul editmez.
- otorapoI araca takllt ak5esUar ve cihazlar, §ahsi eşyalar ve yaküt mikta.lndan ancak bunlann iŞ emri kabul e5na5|nda kaydeditmi9 otmasI haiinde sorumludut
5t TEKL|F

hariçtirl otoraPor paketterde her lürlü değişiktik yapma hakklna 5ahiptir Web site5inden veya sosyal medya hesaplarından duyurulur
6ı |sLERlıa YAP|ı,lı

onay[anacaktın

- R@odar sadece mü9teriye veya müşterinin adlna a.acl getiren VekiLe teslim edilecektiı
- Ekspertiz yapıtan aracln rapor!nun M.otorapoıçom inte.net sitesinde ve üqüncü kişilere pay[aşıtmastna araÇ 5ahibj, allçl velveya mü5teri peşinen kabut etmektedi(
-Her bayi lfranchisel ve teknikler kendi ekspertiz yaptlğı araç[ardan sorUmtuduı Hiçbir rapordan merkez sorumlu değitdjı
7ı TEKN|x sARTıiAı,lE

ve veriler araç muayene, test ve ötçüm cihazlartnln teknik veriteridir

teyit editemez.

8ı Axıı§ı{Aztlı(tAR

devlet 9orgUlama bilgile.ine ve 0torapor'un ekspertiz raporuna dayanarak yapllacak ti.aret iş[emlerinin soıumtuluğu 0torapor'a ait değildi.
- 0torapor, araç test hattlndayken araçta o[uşabitecek herhangi meka.ik ve / veya diğer problemlerden sorumiu değildi. Mü5terl bu konuda bıt9ılendirilmi5!lr

olma5ln oto.apor'un aracln ek5pertiZi. bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket üc.etini ödemeye, Otoıapor a kar5l mesu[dü. Ücreti odemeyi pe9in€n kabuI edeı

otmayan hiçbir melin. nüsha kapsamanda değeıtendiritmeyecektia

diı
- Herhangi bi. lhtital dururunda lstanbut Anadotu Mahkemeteri ve icra 0aireteri yetkitidiI
,| EDEIüE

ylpranmalar 0to.apor taralından %5 indirimIi ota.ak tespit edilecektir
1ol TEBLloAT

Taraflaı SMS ve mait ite yapıtacak balgitendirme Ve tanltlm mesajtarlnl kabuL ederle.

at|nacaktl( Taratlnlıa telefon, mesaj veya maiı yotuyla d6nüş yapılacaktlr"
11ı ı4ADDE BAşL|(LAnl

etmez.
12t GEİ{EL EKsPERT|z. BAK|ı,l ve MuAYEı{E SARTLAR| NÜsHALAR|

sağtamaya mecburdUr
13l DELh- sözlEşı,lE5l

AçlrLAı,A

ve yıpranma(ar ekspertiz kapsaml d|Şında tutulmuştuI Ekspertiz yapıtdığİnda araç yıkanmıŞ olmalıdlr Araç yo[da test sürüşü yapttmamlştır

YASA|.uYARl

ve hava şarttaı sürücü hatalarl Ve üretim kaynak1l otarak odaya çlkabiIecek arızalar ve hasarlar otof3por'un sorumtulgğunda değitdir
xl5lsEL vERlLERlN xoRuNxAsl HAKxıNDA BlLGlLENDlRıaE

veri(eriniZ 5özl,ü, yazl(l veya e[ektronik ortamda top(anabi[in Bu s6zteşmeyi imzaladığlnlzda kabul etmi§ o[ursunuz.

www.oto ra pOr.com_
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11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)

10 Sol Frangart (Sol Üst Dırck)

<P-

KAPORTA _ BOYA EKSPERTIZ VE CHECK_UP RAPORU
12 Karalama Kağı-dı Q Karalama Kağıdı Fotoğr_afı

Eki

6 orı;ınal

O rıri;inal

8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu? O Hayır

7 Direksiyon Simidi Airbag Kı_ırıtrt"ılü

6 Aracın Torpido Bölgesinde-Göğiıslükte
Kaplama ya da İşlem Mevcut nıu?

4 Perde Airbag Kontrollcri

3 Araç Alt On Ksım Fotoğrafı

2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğraiı

1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı

EKspERTiZ pAKET TU,I,^R] 55o,o0 TL YAPILAN öDü.ML 55o,oo TL

ı
LoGosU BULl ORSA RAPOR

Sorunsuz

(Ş Sorrns*

Sorunsuz

7
8u rapor, HA
şiİketi tarafündan üretilmiştir. tleİ otorapoİ, hnğ|nrslı tr.r

cıı.lıxı.,tuToĞuıLAnı oToMoTiV §ANvt lic.ı
işletmesidi.. Her işletmc kenda üİcttiği rapordan (orUnıludur.

ı!! BuRADA cüı,ıüş yALDIzLI oToRApoR

@ nraç Alt Ön Kısım Fotoğrafı

Q nrac Alt ()(a Kısını Fotoğrafı

Q nraç Alt Aıka Kısım Fotoğrafı

Www.otorapor.com
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oTonAPıOn oEı|EL EKsPERTlz BAK|M ve HUAYEi|E SARTLAR|
tı TAiAF!^R
-oToRAPoR:TeknikTes|veÖtçijmcihaztarıyta Donatl{ml9otoEkspertizveBakImseryasi.
- ARAÇ: Ekspe.tiz, bakım ve/veya muayenesinin yapıtması için otorapor'a getiriten moto.lu ta9lt.

araç 5ahibi olmayan ki9i de otabitir|.

2l KONU

otoragor'un sund!ğ! hizmeti kabut etti(İni beyan etmektedi(
3l KABuL

MüŞteri bunu gayri kabut rücu eden
- Tektit sipariş - Yapltmasl g€reken iş(emlerin detaytarlyla beti.titdiği bır betge, - |slem vekil aracılığl ile yaplttyorsa vekittiğ 965te.en betge.

totoğrattar! 9erektiği takdlrde araç |Çinden ve dlŞündan qekilerek ar9ive konu[un
4l AR^c lclı{DE BULuNAN ESYAI-AR

araç otorapor taraflndan kabuI editmez.
- otorapoÇ afaca takl[ı aksesuar ve cihazlaı şahsi esyalar ve yakıt mlktanndan ancak bunların is emri kabuI esnaslnda kaydedilmi5 olmasl halinde so.umludu.
5l TEKL|F

hariçtarl oto.şor paketlerde her türtü değisiklik yapma hakkIoa sahiptiı web 5jtesinden veya sosya1 medya hesaplarlndan dUyu.utun
6ı |ŞLERIı{ YAPlt l

onayıanacaktln

- RaPorlar gadece mü9te.aye veya müşterinin adlna arac, 9etiren Vekite teslim edilecektir
- Ekspertiz yapllan a.acln rapotunun ww.otorapotcom internet sitesinde ve üçüncü kişil,ere paytasııma5lna araÇ 5ahibi, alltl Velveya mğ5teri perinen kabut etmektediI
-Her bayi {lranchise} ve teknikler kendi ekspeİtiz yaptlğl aıaçla.dan so.um[uduf, Hiçbir rapordan me.kez sorumlu değlldiı
7ı İEı$lK şARTNAME

ve veri[e. araç muayene, test ve ölçüm cihazlarının teknik veriieridar

teyit editemez_

8ı 
^İlışır^jlllxt.Aİ

devlet 9orqu[ama bilgilerine ve Otorapor'un ekspertiz raporuna dayanaaak yapliacak ticaret iş[emlefinjn 50.umtuluğU 0torapor a ait değitdir
- otorapo., a.aç test hattlndayken araçta olu9abitecek herhangi mekanik ve / veya diğer probtemlerden sorUmtu değitdir Mü5teri bu konuda bilgilendı.ilmişti.

olmago otor4or'un afaclı ekspertizi, baklm ve l veya ruayenesi için taıep ettiği paket ücretini ödemeye, olorapor a kar5l mesu[düı Ücreti ödemeyi pesinen kabuI ed€n

otmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değe.tendiritmeyecekti.

diı
- Herhan9 bır ihtilaf durumunda İstanbut Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairete.i yetkilidir
9l EDEME

ylpranmaıar otorapor tarafııdan %5 indirimti olarak tespit ediıecektiI
1oı TEBL|GAT

Taraflar sMs ve mait i[e yapltacak bitgitendirme ve tanıtlm mesaj[arınl kabuI ederleİ

allnacaktlt Taraflnlza tetefon, mesaj Veya mait yoluyta dönüŞ yaplıacaktır"
1rl },|ADDE B§tlKLARI

etmez.
l2l GENEL EKsPERTlz, BA(|ıi ve MUAYENE şARTLARl NÜSHALARI

saö[amava mecburdun
13i DELli söztEsılEsl

AÇl|(LAI.iA

"" 
y,pr"n.it", 

"rrp"rtiz 
kapsamı dışında tutUlmustun Eispertiz yapıtdığında a.aÇ yıkanmlŞ olma[ıdlı AraÇ yo[da te5t sürüŞü yapttmam|Ştır

YASAL UYARİ

ve hava şarttaı İüricü hİtatarı ve üretım kaynaklı otaEk ortaya çtkabitecek arızala. ve hasarla. Oioiapor'un sorumtutüğunda değitdiı

Kl9lsEL vERlLERlıl xoRUNılAsl HAxxlNDA 8lLGlLEilOlRı,lE

veriieriniz söitü, yazl1,1 veya e(ektronik ortamda toplanabitir 8u sözteşmeyi imzatadlğlnızda kabuI etmis oıUrsuruz.

@
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oBD/BEYIN TEsT

çoK öNEMLi noırnı-eR
*****

100% (14 puan üzerinden 14 puan)

ez öııı rı,ı ı_i NoKTALAR

*****
100% (10 puan üzerinden 10 puan)

1 Hava Yastığı Elektroniği
Anza Kaydı Yok

2 Motor işığı
YanmIyor

'_'i 3 ABS /ESP/ESR Elektroniği
Arıza Kaydı Yok

4 Klima Elektroniği
Aıza Kaydı Yok

ı

oRTA Öırı,llİ NoKTALAR
****.*.
10()0/O (2 puan i]/crindcn ] pual])

TÜM NOKIALAR

**,&&ğ
r 009! (26 p!,lül ( .,|r ndf,n .)(] puall]

!!! BuRADA cüı,ıüş

..", 5 Motor Beyin Elektroniğinde
Arıza Kaydı Var mı?

Yok

EKSPERTİz iizgıi t/E GENEL DURUM NOTLARı

6 Elektrikli Dıreksiyon
Arı;/a Kaydı Yok

7 Lastik Basınç Elektroniği
Arlza Kaydl Yok

8 Şanzıman Elektroniği
A,l,,a Kayd] Yok

9 Gövde Elektronik Arızası
Mevcut nıu?

|-layır

YAPIL^N oDt,Mt

YALIrıZLI oToRAPoR :

LoGosU BUL! YoRsA RAPoR

((

Aracın OBD beYin kontrolünde arıza kayıtları ile karşılaşılmış, gcçici olantar silirınıiştir. ]ckrar kontrolü tarafımızca tavsiye
olunur. "Servis Kontrolü Gereklidir," ya da "Acil Olarak Servis Bakımı GcrekIidır." itıaresi bulunan araçların, servis bal«mları
YaPılmadan trafiğe Çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalcsi ge reKircn problemlerden doğacak durumlardan otorapor sorumlu
değildir. "ChiP tuning, ateŞleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman bcyni update ve modifikasyonlar garantimiz
dışındadır, Araç servis beyin günccllemesi aImalıcjır. t]Lr hust,]slar sorumluluğumuzrja değildir. Ekspeıtiz hizmetimizde bu
noka|ar kontrol edilmelidir,''

Usta GörüŞÜ: Araçta şuan ltibarl lle herhangl blr arza kaydl bulunamamlstir
EKspERTiZ pAKET TUTARI 55o,oo TL

ıV
V\lıy

550,00 TL

?
gu İapoİ, HACIMAHMUToĞuLLARI oToMoTiV sANVü Tic.lTD.
şiİk€ti taraftndan üretilmiştlr, Hel otorapor, bağlnı5|, fra
iş|etmesidir. Hcİ ışletme kendi ürettiği rapordan sıirunıluduı

nchi5e
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ı

Tü{ @ G'6, ffi 00 4250
sAARUlı{0
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oıoR^PoR oEılEL ExsPERTIz BAK|M v. ı,luAYEı{E şARTL^RI
ıı TAnAFLıR
-oTORAPOR:TeknikTestveÖlçümcihazlar|yıa oonatl(mlşotoEkspe.tizvegaklmservisi.
- ARAÇ: Ekspertiz, baklm ve/veya muayenesinin yapllmasl için otorapo.'a getjrilen motorlu taşlt.

araç 5ahibi olmayan kişi de otabitir).

2l Koı{u

otorapor'un sunduğ! hizmeti kabut ettiğini beyan etoektediı
3|ı(ABu[

Mü5teri bunu gayri kabul rücu ede[
- Tekl,if sipariş - Yapl[masl gereken i9[emterin detaytanyta beljrtildiği bjr bel9e, - istem Vekıl aracltlğı i[e yapıtıyorsa vekiltiği göste.en betge,

totoğra{tan 9erektiği takdirde araç içinden ve d|şından Çekilerek a.siv€ konu(ur
4l AR^c lclNDE BULuNAN ESYALAR

a.aç otoraPor taraf|ndan kabul editmez.
- otorapoİ araca taktt| aksesuar Ve cihazLar, şahsi esyalar ve yakıt miktarından ancak bun[ann i5 emri kabut esnaslnda kaydedilmi5 otmasl halinde sorumludun
5t TEKı|F

hariçtir.} 0torapor paketterde her tür[ü d€ği9ik[ik yapma hakkına sahipti( web sitesinden reya sosyaI medya hesaptaründan duyurutur
6l |5LER|ıü YAP|xl

onaylanacaktlr

- Raporlar sadece mü9teriye veya müşterinin adüna aracl getiren VekiLe te5ljm edilecektjn
- akspertiz yapltan aracln raporunun ffi.otoraporcom internet sitesinde ve üçüncü kisilere payla5ılmasına araç sahibj. aIlcl velveya müşte.i pesinen kabul etmekİediC
-Her bayi lfranchisel ve teknikter kendi ekspertiz yaptlğ| araçlardan sorum[udUf, Hiçbir rapordan merkez so.umIu deği[dir
?ı TEmalK şARTiiAı4E

ve veıiler araç muayene, test ye ö[çüm cihazta.lnln teknik verileridir

teyit editemez.

El AxL§ı{AıLlxı^n

devtet 5orgutama biigite.ine ve 0torapo.'un ekspertız raporuna dayanarak yapl[acak ticaret i5temlerinin 5orumluluğu 0torapor'a ait değildin
- otorapo( araç test hattındayken afaçta oluşabiteçek herhan9i mekanik ve / veya diğer problemlerden sorUmtu değitdiI Müsteri bu konuda bülgitendiri{miştin

olma5ln otorapol'un aracIn ekspertizi. baklm ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretini ödemeye, otorapor a karŞl mesutdüı Ücreti ödemeyi p€şinen kabut edeı

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değ€ılendiritmeyecektir

diı
- Herhangi bir ihtitaf durumunda lstanbUl, Anadotu Mahkemeleri ve icra 0aireteri yetkitidi.
9ı öoEıaE

y|p.anma[ar 0torapor tarafından %5 indirimti olarak tespit edi[ecektir
1oı TEBL|GAT

Taratıar sMs ve mait ite y4llacak bitgitendi.me ve tanltım mesaj[arlnl kabuI ederleI

aınacaktlı Taraf!nlza telefon, mesaj veya maiı yol,uy(a dönüş yapltacaktlr"
l1l ı4ADDE sA§LlKLAR|

etmez.
12ı GENEL EK5PERT|Z, BAK|ı4 ve ı,lUAYENE şARTLAR| N()SHAL^R|

sağtamaya mecburdun
13l DELlL sözLEşMEsl

AçlKLAı4A

w ypranm;tar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştuı Ek5pertiz yaplld|ğlnda aıaç yıkanmı5 olmatıdın Araç yolda test sürüsü yapltmamlstlr

Y^sAı UYAR|

ve hava saıttaı iürücü haia[arı ve üretim kaynakll otoEk o.taya çlkabilecek arlzalar ve hasarlar otffa}or'un sorum[Üı9ğunda değitdir

ı(lşl5EL vERlLERlN xoruNı,lAsl HAKxlNoA 8lLGlLEılOlRı4E

veriteriniz stıitü. yazltı veya elektronik ortamda toptanabi[iı Bu söz[e9meyi imza[adlğınızda kabul etmi§ olursuru:,

Www. oto ra po r 
" 
c o m



iş EMRi N0: ]/§ç§/7
PLAKA N0: yylp77 a56B2165664

ŞASE N0:

\

L5l2L

@
\
\ş

SoL SAG

SoL

ffi W
sAĞ

1 Sağ Ön Süspansiyon
Iyj

.,2 Sol Ön Süspansiyon
Iyi

3 Sağ Arka Süsparısiyon
Iyi

.4 Sol Arka Süspansiyon
Iyi

6 Scrvıs Fren Verimliliği
i
üyl

7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
iJy,9 u n

8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygu n

ORSA RAPOR

/^\w

.5 El Freni Verimliliği
Iyi

9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test ÇıKısı

i,,.,, 'Su,pansryon
I cst Çlktl Görse]i

EKsPERTiz iizrıİ t,E üENEL DURı.JM NOTLAR| il$i&§İM[ğ uiruıişÜı

oToMoTiV sANVt
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Bu rapor, ılAcIMAHMuToĞuLLARI
şirketi tarafindan üretilmiştir. Heİ

!!ı BuRAo^ cüııüş yALDIZLı oToRApoR
LOGOSU BUL

E
?

otoİapor, bağlm5|. frnnchise
iş|etmesidir. Her işletmc kendi ürettiği rapordan sorumIudu.

§üspANsiyox rgsri

ffi@ ğ
,\! 00 4251

www.otorapor.com f' ffi föoto,.po,
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oToR^PoR oEıaEL Eı(5PERT|Z B^ı(ıı{ Y. ı{ı|AYEı|E şAiTı^Rl l
]LHtf;rbtlr"*"'*Testye0lçümcihaztarıyta DonatıtmışOtoEkspertizveBaiımsenisi. j
- ARAÇ: Ekspertiz. bakım velveya muayenesjnin yapılmasl için otorapor'a getiraten motortu taŞlt. ' ri
araç sahibi olmayan kişi de ol.abitir|. İ

2lKoı{U l
otorQor'un sunduğu hizmeti kabul ettiüıi beyao etmekt€dir
rl KABuL

Müşteri bun! gayri kabuI rücu edeı
- Tektif sipariş - Yapl(ması gereken i9ıem(erin detaylarıyla belirti[diği bir belge, - istem Veklt aracltlğl ite yQltıyo.sa vekillaği gösteren betge,

fotoğrattan gerektiği takdirde araç içinden ve d,şından çekiterek arsive konutur {
4ı ARAç lçlNDE ButuNAN EşYALAR

araç otoroor taraf Indan kabul editmez.
- otor+oı: araca takl[ı aksesua. re cihazıaı Şah5i esyatar ve yakIt miktanndan ancak bUntann iŞ emri kabul esnasında kaydeditmiş o(ması halinde sorum(ud!r
5ı TEKLlF

haıictir| Otorapor paket{erde her lürtü değa9iktik y4ma hakkına sahipii. Web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyurulur J
6ılşLEnlıüYAPlı.ı 1

onaylanacaktlr n

- RaPorlar sadece mü9teriye veya mıŞtelinin adtna arac, getiren vekite teslam edilecektiı j

-Her bayı l1ranchisel Ve tekniklef kendi ekspertiz yaphğı araçlardan 50rumtuduI Hiçbir rapordan me.kez so.umlu değitda.
7! TEKN|K sARTNAME

ve Veriler arac mOayene, test ve ölçüm cihaztannın teknik verilefidıı

teyit edatemez.

0ı Aı{L§ılAlLll(ıİ

devlet 50rgulama bilgiterine ve 0to.apor'un ekspe.ti2 raporuna döyana.ak yapltacak ticaret i9temlerinin 90rum[UlUğU 0torapor'a ait değildiı
- otorapoü; araç test hattlndayken a.açta olu9abi[ecek herhangi mekanik ve / veya diğer probtemlerden sorumtu deği[dir Mü5teri bu konuda bi[9iLendlriLmi5tjn

olmagln otorapor'Un aracln ek5pertizi, baklm ve / veya muayenesi için tatep etİiği paket ücretini ödemeye, 0torapor'a kar5ı mesuldilr Ücreti ödemeyi peşinen kabut edet

otmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değertendiril,meyecektia

dır
- Herhangi bir ihtilaf durumunda lstanbut Anadotu Mahkemeteri ve icra Dalreteri yetkitidir
9l öDEİ.IE ;

ylpranma[ar 0torapor taralından %5 indirimti olarak tespit editecektir
1ol TEBLIGAT

Taraflar sMs ve mait ite yapllacak bitgitendirme ve tanltlm mesajlarınI kabuI ederlen

ahnacaktlI Taraflnlza telefon, meŞaj veya mait yoluyla dönüŞ yapllacaktı.-"
ılIMADDE B§L|KLAR|

etmez.
12l GEı{EL EKsPERTlz, 8AKlM ve MuAYEİ{E 5ARTLARl NÜsHALARl

5ağ[amaya mecburduı
13l DEL|L sözlEsMEsl

AçlKLAı4A

w yıpranmalar ekspertaz kapsaml dışında tutulmu5tun Ek5pertiz yaplldlğlnda araç ylkanmı5 olmaıdı[ A.aç yo[da test sürüsü yapılmamlştır
YAsAL uYARl

ve hava Şarİlaı sürücü hatalarl ve üretim kaynakll oLarak ortaya çlkabiLecek arlzalar Ve hasa.ta. Otprapor'Un sorumtulğğunda değitdir

KlşlsEL vERlLERlN xoRuNı,lAsl HAKKINDA 8ILGıLEı|DIRı.IE -

veriieriniz sdztü, yazlL veya elektronik ortamda top(an$itir Bu sözleşmeyi imza[adlğınlzda kabut etmis o[u6uruz.

www. oto ra por.com



iŞ EMRi N0

PLAKA N0

sASE N0

37SC577

WlDZ705682165664

L6l2L
@

çoK öNEMLi ıroıreı_an
*****
100% (0 puan üzerinden 0 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

*****
100% (120 puan üZerinden 120 puan)

DYNo TEST

oRTA öıı rr,ı ı-i N oKTALAR

**,&**
100o/b (40 puan !/crinden 40 puan)

rüıq ııoxralan
l] ]Ji l

]ilı]', ]iı,l ll ,i,1,1 .]i,

1 Motor Güç Ölçünıü (kW,hp)
]yı

2 Motor Tork Ö|çümü (Nm,

. kgm)
]yi

4 lvmelenmı. Kontrolü
so r rı nsıı,ı

5 Araca Ait Anlık Dinamometre
Ölçum Çıktısı

,.,3 Vites Geçişleri Kontrolü
Vtes Geç§bri
Sorunsuz

EKSPERTİz fizrıi l/E üENEL üURUM NOTLARI §,Hpİ*ffiH§ rÜİRiişÜı

')Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi
bulunan araÇların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakınca|ıdır. Servis
müdahalesi gerektiren prob|em|erdcn doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

Usta GörüŞÜ : 4x4 oldugu icin arac yol testl yapllmistlr her hangi blr arza gorulmemistir

EKsPERTiz PAKET TUTARİ 55o,oo TL YAPILAN oD[Mt 550,00 TL

Dinaınonıetıe
Çlkt Görseli

ı!! BuRADA cüı,ıüş yALDIZLI oToRApoR
LOGOSU BUL ORSA RAPOR

ı ı

Bu rapor, HACıMAHMuToĞuLLARI oToMoTiV sAMVt: Ttc,l T
şirketi tarafından üretilmiştiİ. Hel otoraPor,
işletmesİdir. Hcr işletme kendi ürettiği raporda

bağlmslz fİanch|se
n §orunılldur.

Tu{ J\3 00 4252

OYOf6l oto,apor
sAARIAI0
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oTOR^POR oEıIEL EK5PERT|Z BAKIı{ Y. ı4ıAYEı|E şAiİl_ARl
tıT^RAFıın
- oTORAPOR: Teknik Test ve Ötçüm cihazlarlyla DonatltmlŞ oto Ekspertiz ve Baklm seryisi.
- ARAÇi Ekspertiz, bakım ve/reya muayenesinin yap|[masl için Otorapor'a getirilen motorlu taşıt.

araç sahibi olmayan kişi de otabitirl.

2l xoxu

otorpor'un sunduğu hizmeti kabut ettiğini beyan etmektedin
3ı x^8uL

MüŞte.i bUnu gayri kabu( rUcu eder
- Teklif sipari§ - Y@llması 9er€ken |9lemtefin detaytarlyta be[irtildiğ bir belge. - i5tem vekil aracıtığl iıe yapıtıyorsa vekilliği gösteren betge,

fotoFaftan gerektiği takdirde araç içinden ve d|5tndan Çekilerek arşive kooutu.
4l ARAç |çlNDE BULUNAN EşYALAR

a.aç otorapor taraflndan kabuI edilmez.
- otorapoI araca tak|[l ak5esuar ve cihaztaı şah5i eşyala. ve yaktt miktarlndan ancak bunlaın iŞ emri kabul e5n35lnda kaydedi[maş o[masü halinde sorumtUdut
5l TEKllF

hariçtiı| otorapor paketlerde her lürtü değişiktik yapma hakklna sahipti. web 5itesinden yeya sosyaI medya hesaplarınd3n duyu.ulut
6ı |ŞLERlil YAPıHl

onaylanacaktlI

- R+orlar sadece müsteriye veya m!sterinin adlna aracl getiren veki{e testjm edilecektin
- Ekspertiz yapltan aıacln raporunun ww.otoraporcom internet sitesinde ve üçüncü kişilere paylaşl[maslna araç sahibi, aLlcı yelveya mü5te.i pe5inen kabut etmektedir
-Her bayi ltranchise] ve teknikler kendi ekspertiz yaptığl a.aclardan 5orum[udun Hiçbir rapordan merkez so.umLu değitdi.
7ı TExillK sARTNAı,lE

ve veriler araç muayene, test ye ö[çüm cihaztarlnln teknik Ve.i[eridir

teyit edilemez.

8ı 
^xt^sı{Azlın^n

devtet 50rgutama bilgiterine ve 0to.apor'un ekspeıtiz raporuna dayanarak yapl[açak tacaret islem(erinin 5orUm[utuğu 0torapor'a ait değiLdiI
_ otorapoi araç test hattlndayken aracta o[u9abilecek herhangi mekanik ve / veya diğef p.oblemıe.den 5o.um[u değitdiI Müsteri bu konuda bitgitendi.ilmi5tin

olmas|n otorapor'!n aracln ekspertizi. bakım ve / veya mayenesi için tatep etti(l paket ücretini ödemeye. otorQor'a kar5l mesutdür Ucreti ödemeyi pesinen kabut eder

olmayan hiçbir metin, nüsha k4samanda değerlendiritmeyecektir

diı
- He.hanqi bir ihtiıaf durumunda lstaıbut Anadotu Mahkemeleri ve icra Dai.eleri yetkilidiı
9ı öDEı4E

y!pranmatar 0torapor tara'lndan %5 indirim[i olarak tespit editecektjn
ıol TEBLloAT

Tanftar sMs Ve mait ite yapltacak bitgitendi.me ve tanltlm mesailaİlnl kabuI ederlen

aLnacaktlİ Taraf,nüza telefon, mesaj veya mait yoluyla dönü9 yapllacaktln"

t 1ı i4ADDE B§LlKLAR|

etmez.
,|2| GEı{EL EKsPERTlz, BAK|ıl vc ı,luAYENE SARTLARi ilÜsHArARı

saö[amava mecburdun
13i DELlL sözLEsMEsl

AÇll(AlılA

w yıpranm;tar ekspertiz kapsam! dl§lnda tututmuŞtur Ek5pertiz yapl[dlğlnda araç ylkanmlş o[matıdlr. Araç yolda test 5ü.üsü yapllmam|9tır

YAsAL uYARl

ve hava sarttaı iürücü haiatarı ve üretim kaynaktl otarak ortaya çlkabileçek arlzatar Ve hasa.lar otffipor'Un sorum[ütuğunda değitdİn

xi5l5EL'vERlLERlıl KoruNı,lAsl HAKKlNDı BlLolLENolRıü€

veriteriniz söiüü, yazlk veya etektronik ortamda toplanabitiı Bu söz[eşmeyi imzaladığlnızda kabut etmis otursunuz.

@



iŞ EMRi N0

PLAKA N0

SASE No

37SC577

wlDZ7056B2L65664

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (nın,ı)

Sol Arka Lastik Diş DerinIiğı

Sağ Arka Lastik DerinIiği

Sağ Ön Lastik Derinlığı

On Sol Far

On Sağ Far

sol Ön Lastik yılı

Sol Arka Lastik Yılı

Sağ Arka Lastik Yılı

Sağ Ön Lastik Yılı

Jantlar

Araçtaiz_ik_§ıak:Göçük M evc ııt ın u iı

;l-
Un Panjur

Ön Sol Sinyal

On Sağ Sinyal

Ön Sağ / Sol Sis

Far Yıkama

ön silecekler

Sol Ayna

C Qal,§,vo,.

Q eul,§,vo,-

@ rar Lastiği Mevcut

Q Xar l astiği Mcvcut

@ rar Lastiği Mrvcut

Q Xar lastiği Mrvcut

A ivi\y,

Az öNEMLİ ıuoxraı_aR

L7l2L
@

ENEL KONPİSYÇİV / DXŞ rKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Orta

Orta

Oıta

ofta

:3,8

: 3,9

:3.8

: 3.8

: 3476

: 3476

: 3476

: 3476

Q,e

((

]

Arka Sol

So| Kapı Kolları

EKSPERTIZ PAKET TUTARI 55o,oo TL

7
Bu rapo., HAcıMAHMuToĞuLLARr oToMoTİV sııtvt: ıic,ııo.
şirketi taİafından ürctilmiştar. Heİ otorapor, ha

YAPüLAN öDtML 55o,oo TL

LOGOSU BUL ORSA RAPOR

ğ|mslz franchi5€
işletmesidir. Her işletme kenda ürettiği İapordan n1l
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oToMPoR oEİEL EıGPERT|Z BAKIı{ v. ıtlUAYEı,aE ŞARTLARI 
--' 

'': ' ''

-OTORAPOR;TeknikTestveÖtçümcihazlarıyla DonatllmlsOtoEkspertizveBakımseryisi.
- ARAç: Ekspertiz. bakım velveya muayenesinin yapı[masl için otorapor'a g€tiriten motorlu taş|t,

afaç sahlbl olmayan ki5i de olsitir|.

2l (0ı{u

otorapor'uo sundUğu hizmeti kabut ettisni beyan etmektedir
3lıOBuL

Müsteri blnu gayri kabut rücu edeı
- Tektif sipariş - Yapı[ma5l gereken işlemle.in detaylarlyta belirtitdiği bjr bel,ge, - lşlem Vekit aracllığ| ite yapıt|yorsa vekilliği gösteren belge,

fotoğrafla0 gerektiği takdirde araç içinden ve d|Şından Çekiterek a.şive konu(u(
4|ARAç |çlııDE BULuılAN EşYALAR

arcç oto.apor taraf lndan kabuL edi[mez.
- otorapoi araca takllI ak5esua. ve cihazlaı şahsi esyalar ve yaklt miktar|ndan ancak bun[ar|n i5 emri kabuI esna5lnda kaydedilmi5 otmasl halinde so.umluduı
5l TEKL|F

hariçtir,l 0tor+or Paketterde her tür[ü değa9ik[ik yapma hakklna sahiptir web sitesinden yeya sosya1 medya hesaplarından duyuru[un
6| lsLERlıü YAP|ı,ll

onaytaıacaktır

- Raportar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracl getiren veki[e testim edilecektit
- Ekspertiz yapllan atacln rapofunun ffi.otoraponcom internet 5itesinde ve ücüncü kiŞi[e re paylaşılmasına araÇ sahibi, alıcı velveya müşteri peşinen kabul etmektedin
-Her bayi {franchisel ve teknikler kendi ekspertiz yaptığl araçtardan sorum[udu. Hiçbir .apo.dan merkez so.umtu değitdin
7l TEı(NlK 9ARTNAı,IE

ve veri[er araç muayene. test ve ölçüm cihazlarınln teknik ve.i{eridir

teyit editemez.

tı AılL^şılAıLlKL^n

devlet 5or9ulama bilgiterjne Ve 0torapor'un ekspertüz raporuna dayanarak yapl[acak ticaret istemlerinin 5orum[utuğu 0torapo.'a ait deği[diİ
_ otorapoıi araç test hattlndayken araçta oiuşabi[ecek herhangj mekanik ve / veya diğer p.ob|emte.den sorumlu değiıdin Müştefi bU konuda biığitendıfilmi9tir

olma5ln otor4or'un a.acln ekspertizi, bakım ve l veya muayenesa için tatep ettiği paket ücretini ödemeye. otorapor'a kar9l mesutdüı ucreti ödemeyi petinen ksu( edsı

o[mayan hiçbir metin. nüsha kapsamanda değertendiritmeyecektir

diı
- HerhanQ bir ıhtital durumnda lstanbuI Anadotu Mahkemelerı ve icra Daıre(eri yeıkıtıdir
9l öDEMğ

yıpranma[ar Otorapor taraflndan %5 indirimti olarak tespit edilecektiı
l0ı TEBL|GAT

Taraflar sMs ve mail ite yapılacak bjtgitendirme Ve tanltüm mesajlaflnl kabuI ederler

a!nacaktln Taraflnlza telefon, mesaj Veya maiL yol,uyla dönüş yapılacaktür"

11l ı,|ADDE BAşllKLARI

etmez.
12l GENEL EKSPERTİZ, BAKıı,I Ye ı.luAYENE şARTLARl NÜsHALAR|

sağlamaya mecburduı
,l3| oELlL sözLEsMEsl

AçıKLAMA

re yıpranmi[ar ekspertiz kapsamı dışında tutUlmuŞtur Ekspertiz yapltdığlnda araÇ y,kanmı5 oımaıld,ı Araç yoLda te5i sürüsü yapllmamlŞtlt

YAsAL uYARl

ve'hava şarttaı iüıücü hata{arı Ve üretim kaynakı olarak ortaya çıkabitecek arızaLar Ve ha5a.tar otQ6por'un sorum[uluğunda değiLdir

KişlsELvERlLERlN KoRuNMAsl HAKKIHD^B|LG|LENDiRME .

veriıeriniz söitü, yazlu veya e[ektronik ortamda topLanabjli. Bu siizle9meyi imzaladlğınlzda kabuI etmiş otursunuz.
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GENEL roıuoisyoN / DIş EK§prnriz vE cHEcK-up RApoRu_

Davlumbazlar

Avadanlık ve Stepne

Arka Sağ Stop

Plaka Aydınlatma

Arka Sis Farları

Sağ Kapı Kolları

Sağ Ayna

Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu

Arka lampon ReflckLoı

Geri Vites Lambaları

ersprRıiz eAKET TUTARI 55o,oo TL

ı ?
Bu rapor, HActMAHııuıoĞuııını oToMoTiV sAMV| TlC.l.T
şirketi tarahndan üİctilmiştir.
işletme5idir. Her işletme keİdi

, Hel otolapoİ, hağlmsıı fıanchıic
üaettiği rapordan §oruİrludur.

O Yanıyor

!!! BuRADA cüııüş yALDIzLI oToRApoR
LocosU BU |YORSA RAPOR

YAPIL^N oDtMt_ 55o,oo TL

Arka silecekler

Arka 3. Stop

Dörtlü Flaşör

Bagaj İçi Genel Durum

lyi

Çalışıyor

Çalışıyor
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@ Qrl,s,vo'"

@ eaı,s,vo,.

C Coı,9,vo,

Q Cal,ı,vo,.

@ euı,§,vo,

@ nrae Yıpranma Durumu Yaşına Göre
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oToRAPOR GENEL EKsPERTlz 8AKlM vr ıauAYEı|E şARTLAR|
1ı TARAFLAn
-oTORAPOR:TeknikTestveÖLçümCihazlarıyla DonatllmlsotoEk9pertizveBaklmservisi.
- ARAÇ; Ekspertiz, bakım ve/Veya muayenesinin yapllmasl için otorapor'a geti.ilen motorlu ta9lt,

araç 5ahibi olmayan ki5i de olabitirı.

otorapo.'un 5unduğU hizmeti kabut ettiğini beyan etmektedin
3l KABuL

Mijsteri bunu gayri kabut rücu eder.
- Tektif sipariş - Yapıtma5l gereken istemlerin detaytanyta belirtildiği bi. be[9e. - i5tem VekiL aracllığl ite yapıtlyo.sa vekilliği giisteren betge,

fotoğraflarl gerektiği takdifde araç içinden Ve dlŞtndan çekilerek a.şive konu(uı
4l ARAç lÇlıaDE BULuNAN E5YALAR

araç otorapo. taraf ı ndan kabul editmez.
- otorapoI araca takıll ak5e5uar ve cihaztan 5ah5i eşyaıar ve yaklt miktarlndan ancak bun[arln iŞ emri kabut e5naslnda kaydeditmiş olmasl haIinde so.um[udut
5l TEKL|F

hariçticl Otoıapor paketlerde he. türtü değişiktik yapma hakkına 5ahiptiı web 5jtesinden Veya sosyat medya hesaplarından duyurUlur
6ı |slEnlil YAPıM|

onaytanacaktlr

- R+oal3r sadece müşteriye veya müsterinin adlna a.acı getiren vekite tesLim ediLecektin
- Ekspertiz yapıtan aracln raporunun M.otoraporcom inte.nğt 5itesinde ve üçüncü kişilere payLa5ılmasıoa araç 5ahibi, allcı velveya müşteri pe5inen kabul etmektedin
-Heı bayi {franchisel ve teknikteı kendi ekspertiz yaptlğı araç[ardan sorumtudun Hiçbir fapordan me.kez so.umtU değildi.
7İ TEKN|ı( şARTİIAİ.|E

ve veriler araç muayene, test ve ölçüm cihazlarloın teknik veriLeradin

teyit editemez.

8ı 
^ıat§ılAzllKun

devlet 5orgulama bilgiterine ve 0torapor'un ekspeıtiz raporuna dayanarak yapl[acak ticaret i5iemlerinin sorumluluğu 0ıorapor-a ait değitdiı
- oto.apoı; arac test hattündayken a.açta o[u5abilecek he.hangi mekanik ve l veya diğe. problemte.den 50rUm[r değitdi. Mü9teri bu konuda bitgitendi.ilmiŞtir

olma5ln otorapoİ'un aracln ekgpertizi, bakım ve / veya muayenesj için tatep ettiği paket üc.etini ödemeye. Otofapor'a kar5ı mesuıdür Üc.eti ödemeyi pesinen kabul eden

olmayan hiçbif metin, nüsha kapsamanda değerlendiritmeyecektir

dir
- Herhangi bir ihtilaf durumunda istanbul Anadotu Mahkemeteri ve icra 0ai.eleri yetkilidir
,ı öDEME

yıpranma[ar otorapor taraf|ndan %5 indirimti ota.ak tespit edilecektir
l0ı TEBLlGAT

Taraftar SMS ve mait ite yapııacak bitgilendl.me ve tantt!m mesajlarlnı kabuL ederle.

allnacakhI Tarafınlza telefon, mesaj Veya mait yoluyta dilnüş yaplıacaktır"
ı1| MADDE BAşLıKLARı

etmez.
l2l oENEL EKsPERTlz. BAK|M Ye MuAYENE şARTLARl NÜsHALARl

sağ[amava mecburduı
13i 0ELIL sözLEsMEsl

AçıKLAı,IA

ye ytpranm;[ar ek5pertiz kapsaml dış,nda tutUImuştun Ek5pertiz yapltdlğünda araç yıkanmış olmalıdın Arac yolda test 5üfüşü yapıLmamlŞtl.

YAsAL UYAR|

ve hava 5arttan İüıücü hataları ve üretim kaynaklı ol,arak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Otofapor-un sorumtulğğunda değitdir

KiŞlsELvERiLERlN KoRuılMAsl HAKK|HDAB|LG|LEND|RME ^

veriieriniz söitü. yazl{l Yeya etektronik ortamda toplanabitir Bu 56zieşmeyi imzaladlğınlzda kabul etmi9 otursuruz.

w\\M.otorapor ^com
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Klima ve Izgaralar

Silecek Far ve Diğer Kollar

Sağ On - Cam Düğmeleri

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut nıu?

Radyo ve Ses Sistemı

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma

Arka Cam Rezistans Gencl Durumıı

Bardaklık

Çakmak

El Fren Kolu ve ya Düğmesi

Tavan Aydınlatması

Tavan Döşemesi

Sunroof Düğmesi

Korna

Direksiyon Simidi Tuşları

Güneşlik Aydınlatmaları

Sağ-Sol Ön - Güneşlik

pedal Lastikleri

Sol Ön - Cam Düğmeleri

EKSpERTiZ pAKE-T ı-UT^Rı 550,00 TL

iç rxspERTiz vE AtiEcK-up RApoRu
ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR
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oRTA öıırı4Lİ NoKTALAR
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@ Qa|,9,vo,.

Az öNEMLİ ıvoxraı_en

Hayır

Cılışıyıır
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O Coı,9,vo,

Cir,
O Cuı,ı,vo..

C',,
O Caı,§,vo,

@ Caı,s,vo..

Q Coı,s,vo,

(o) Çalışıyor

O eaı,9,vo.-

@ Caı,s,vo,

O'r,

@ eaı,s,vor

İ!! BURADA CÜİ"İÜŞ YALDIZLI OTORAPOR
LoGosu BULt oRs^ RAPoR

ynpırAıı Ö»uı,ır 55o,oo TL

ı

ı
Bu İapor, llAcIMAHMUToĞuLLARI oToMoTiV
şirketi taİafindan üretilmiştiİ. Her otoİapor,
işlctmesidir. Hcİ işletmc kendi ürettiği raporda

t /--\
sor*vu rlc..ro.\5§
hağlmslz franchise v,

www.otorapor.com
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oToRAmR oEİlEL EıGPERTİZ BAKlı,l va ı,|uAYENE şARTLAR| , .*;;*-"
ll İAn^FıAR
-oToRAPOR:TeknikTestveÖtcümcihazlar|yl,a DonatltmlsotoEkspertizvdBaklms€rvisi.
- ARAÇl Ekspertiz. baklm ve/veya muayenesinin yapl[masl için otor4or'a getirilen motorlu taşıt.

2l Koİ{U

otorapor'un sunduğu hizmeti kabut ettiğinj beyan etmektedin
3| KA8uL

Müsteri bunu gayri kabul rüçu eder
- Tekti' siparis - Yapltmasü gereken işlemlerin detayla.ıyla betirtitdiği bir belge, - iŞtem vekiI aracltlğl ıle yapltlyor5a vekıtliği 9iisteren betge,

fotoğraflarl gerektiği takdirde araA içinden Ve düşlndan ÇekiLerek arşive konulun
4l ARAç |ÇİNDE ButuNA}l EşYALAR

araç otorapor taraİ|ndan kabul ediLmeı,
- otoroo[ araça taklIl aksesuar ve cihaztaı sahsi eşyalar ve yaklt mikta.lndan ancak bunların iŞ emri kabut esnaslnda kaydeditmiş otması halinde soaumluduı
5ı TEKilF

hariçtirl otorapor paketlerd€ her tür|.ü değsiktik yapma hakkına sahipliI web 5itesinden yeya 5o5yal medya hesaplarından duyuruIur
6ı |ŞLERli YAP!ıiI

onayİanacaktlr

- Raporlar sadece müşteriye veya müşterinin adına aracl getiren Veki[e teslim edilecektjr
- Ekspertiz yaplıan aracln raporunun ww.otorapotcom internet 5itesinde ve üçüncü ki5il.ere payla5ılmasına araç sahibi, alıcı velveya müsteri pe9inen kabuI etmektedin
-Her bayi {franchise} ve teknikle. kendi ekspertiz yaptığl afaçta.dan sorum[udut Hiçbir rapordan merkez 50rumtu değildir
?! TEı(NIK şARTNAME

ve veri[er araç muayene, test ve ölçüm cihazlarlnln teknik verileridin

teyit ediIemez-

8l Aılt^şıl^jzllKın

devlet 50rgUtama bi[9iterjne ve otorapor'un ekspertiz raporUna dayanarak yapltacak tica.et iştemlerinin 90rumluluğU otorapo.-a ait değitdı.
_ oto.apoı araÇ test hattlndayken araçta oluşabitecek herhangi mekanik ve / veya diğer probiem[erden sorumtu değildin Müşteri bU konUda bilgilendi.ilmiŞtı.

otmasın otorapor'un aracın ekgpertizi. baklm Ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket ücretini ödemeye, 0torapor'a ka.şl mesuldür Ücreii ödemeyi pe9inen kabul eder

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değertendiritmeyecektir

din
- Herhangi bir ihtilal durumunda lstanbut Anadotu Mahkemeteri ve İcra Dairete.i yetkitidic
,ı öDEı,lE

ylpranmalar 0torapor taraflndan yo5 indirimli o(arak tespit edllecektin
1o| TEBLloAT

Tanftar SMS ve mait ite y4ltacak bilgitendi.me ve tanltlm mesajla.ünl kabul ederlet

atlnacaktlI Taraflnlza telefon, mesaj veya mail yotuyta dönüs yapllacaktür"

1 1ı ı4ADDE BAŞLıKLAR|

eımez.
,t2} GENEL €K5PERT|z, BAK|M ve MuAYEı{E 9ARTLARl NÜsHALARl

saölamava mecburduı
13i DELlL sözLEsMEsl

AçlxLAı,lA

ve yıpran-aüa. ek.pe.tiz kapsaml dışlnda tutUlmu5tun Ek5pertiz yaplLdlğlnda a,aç yıkanmıŞ oLmalldlı Araç yoLda test sürüşİ yapllmamı5tır

YA§AL uYARl

ve'hava sarttaı iüıücü hataları Ve üretim kaynak11 oiarak ortaya çıkabitecek arızaLar ve hasa.lar otpİ8por'un sorUmluloğunda deği[diı

Ki9lsEL vERlLERlN KoRUNMA5| HAKK|NDA BlLGiLEilDlRME , :a . .

veriieriniz siıitu. yazl[l veya elektronik ortamda toptanabiti. Bu 5öz[e9meyi imzaladığlnlzda kabul etmiso(ursunuz.

Vlww. otora por.com_
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iç rxsprnriz vğ crıEAK-up RApoRu
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşcnıc

sol Ön - Elektrikli koltuk

Sol Ön - Emniyet Kemeri

Sol Ön - Yan Airbag Döşeıneleri

sol on koltuk Isıtma

Sol Ön - Cam. Düğmeleri Merkezi

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü

Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri

Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Koll;ıı- vc [)oşcııııt:

Arka koltuk Ekranlar kontrol

Arka Koltuklar Isıtma ve Elcktrık

Arka perdeler

Sağ-Sol Arka - Emniyct Kcrııtıricri

Sağ Ön : Yan Airbag Döşemesi

Sağ Ön - Koltuk Isıtma

Sağ Ön - Elektrikli Koltuk

Sağ Ön - Emniyet Kemeri

Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeıııt:

Araca Acil Olarak Detaylı Tcnıiziık Gt:ıı:kjı iııj'

Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut nıu?

Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı
Deformasyon Mevcut mu?

EKSPER],ıZ PAKET TU],ARI 55o,oo TL

ı

@ 9aı,s,vo'.

O Caı,s,vo,

@ Quı,§,vo,.

O liayıı

C Sorunsuz

Sor unsuz

LoGosU BULlt ORSA RAPOR

ynpırAN ö»tI,4ı 55o,oo TL
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Q euı,§,vo..

Oır'
Q euı,s,vo,-

Cir,
Oır,

@ eul,ı,vo,

@ vot

Iyı

Yok
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iyi

Çalışıyor
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ı

Bu rapor, HACIMAHMuToĞuLLARI oToMoTİV sAltVE Tİc.L
şirketi tarallndan üİetilmiştir,
işletmesidir. Hcr işletme kendj

Her otoİapor, bağlmsız fİa
üİettiği rapoldan sorumlUdur.

SeriE N} 00 4256ı

www.otorapor.com O ffiföoto,upo,
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oİoR^Pot oEt{EL EK5PERT|Z BAK|ı.| Ya ı,luAYEıaE 5ARTı-AR|

-bToRAPoR,T"kniıTestveÖtçümcihaztarlyla DonatıtmlsotoEkspe.tizveBakımservi5i.
- ARAÇ: Ekspertiz, baklm re/veya muayenesinin yapıtması için otorapor'a getarıten motortu ta9|t.

araç sahıbi olmayan kigı de otabitirl, - i '

2ı Koı{U

otorapor'Un sundUğu hizmeti kab!{ ettiğni beyan etmektedir
3ı xABuL

Mü§teri bunu gayri kabuI rücu edeı
- İektif siPariş - Yap|[masl gereken islemterin detayaafıyla betini[diği bir betge, - islem vekiL araclllğı iLe yapılıyorsa vekiltiği gösteren betge,

lotoğaftarı 9erektiği takdirde arac icinden ve dışından çekilerek arşive konU[ut
4l ARAG lclNOE BuLUNAN ESYALAR

araç otorapor taraflndan kabut edj[mez.
- otorapoi araca takı[ı aksesuar ve clhazlaı Şahsi eşya[ar ve yakıt miktanndan ancak bunlann i5 emri kabul esnasında kaydedilmiş olmasl ha[inde sorum[udun
5ı TEKLıF

hariçtirl oto.+or paketlerde her türlü değisIktik yapma hakkİna sahipti. web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyuruluı
6ı |sLERlıü YAPlı,ll

onaytanacaktlr

- Rryorlar 5adece müşteriye Veya mü§terinin adlna aracl getiren Vekite teslim edi{ecektin
- Ekspertiz yapı[an alacln raporurun wW.o1orapotcom internet sitesinde ve üÇüncü kiŞiLere paylaŞ|lmasına araç sahibi, alıcı velveya müşıe.i peşinen kabu{ etmektedir
-Her bayi lfranchisel ve teknikl€r kendi ekspertiz yaptlğl araÇtardan 5orumludui HiÇbir .apordan merkez sorumtu değildiI
7ı TExxlx sARTı{Aı{E

ve veıile. araç muayene. test ve ölçüm cihazlarlnln teknik verileridir

teyit edilemez.

8ı 
^ı{tAşırAıuı(ıR

devlet sorgulama bitgi[e.ine ye 0to.apor'un ekspe.tiz raporuna dayanarak yaplLacak ticaret istemle.inin 50rumlUl'uğu 0tofapor'a ait değildiı
- otorapoı araÇ test hattlndayken araçta o[uşabilecek herhangi mekanik ve / veya diğer problemterden sorumtu değildin iıüsteri bU konuda bitgitendiriLmiştin

o[ma5ln 0torapor'un aracln ekspertiZi, bakım ve / veya muayenesi için tatep ettiği paket ücretini ödemeye, otorapor'a kafŞl mesuldür uc.eti ödemeyi peganen kabut eder

otmayan hiçbir metin. nüsha kapsamanda değerlendiriımeyecektir

dic
- Herhangi bir ihtilaf durumunda istanbul Anado[u Mahkemeteri ve icra Dalreteri yetkilidir
9ı öDEıaE

yıpranmalaf 0torapor tarallndan %5 indirimti olarak tespit edilecektin
10| TEaLlGAT

Tanftar sMs ve mait ite yapltacak bitgil,endirme Ve tanütım mesaj[arünt kabuI ederlen

atlnacaktlı Taraflnlza telefon, mesaj Veya mait yoluy(a dönüŞ yapl[acakİlr"

11ı tlADDE 8AşLlKLAR|

etmez.
12ı oENEL EK5PERT|Z, BAK|M Ye MuAYENE sARTLARl NÜsHALARl

sağ[amava mecburdur
13i DELlL söztEst{Esl

AçlKLAı,lA

," y,pr"n.itr, 
"kupertiz 

kap5amı dlşlnda iutu[muŞtui Ek5pertiz yaplldığlnda araç ylkanmtŞ olmaIldlr A.aç yolda te5t sürüşü yapıımamıŞtıL

YAsAL uYARl

ve hava 9arttaı iürücü h;taları Ve üretim kaynaktı olar-ak ortaya çıkabitecek arızaial ve ha5arlaf otoEpor un sorumlululunda değitdir

KlşlsELvERlLERlN xoRuNMAsl HAKK|ı|DABlLGlLEilDıRı.|E _ -,t

veriİeriniz söİlü, yazılı yeya etektronik ortamda toplanabiliı Bu sözleşmeyi imza[adığınızda kabul etmis o[U.sunuz.

(Eu@
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ı(APoRTA.BoYAGARANrİsenrİrİxAsI(ExpertAssİst)

MüŞterinin garanti .Şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmcsi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamap çalışması
P||S|i|.9§,9$n[İ^Ü__eksoertiz paketinde sunulan garanİi şaııları geçersiz kaİacaktır Böyle bir tİşebbüsün tespiti halinde
GARANTI SAGLAYICISI tarafından savcılığa hıaŞvurularak, mijşteri hakkında sigorta dolandırİcılığına teşebbüsten ııutuı<i yoııaİa
başvurulacaKır

HATAUEKSPERTİZ BAşI MAKSİMIJM 3.000 1t oı,ĞrR xayı]ı öotı,,ırı.ı KApoRrA_BoyA GARANTisiDiR.
HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYtsI rABtos|.J L:S^S ALINTR.
1 sene 1000 km. geçer|idir. (hangisi önce clolarsa) :

GARANTİ ŞARTLARI İÇİıı: rıttps:77otorapor.com/2--c1-otomobil-garantisi

İŞ bu sertifikayla araonlzln yapılan ekspertizinde, kaporla boya ilc ilgili cksik hatalı bilgilendirmeden dday almlş olduğunuz
9laÇtaki oluŞacak değer kaybı teminat altlna alınmıştır, Dcğer kaybı lespiti KARAYoLLARI ı,ıoroRı_u ARAçIAR zoni.ınıı_u,"ıuıİ
SORUMLULUK (TRAFİK) sigoılası gcncl şaıtlarıncla bc|irti|«ın csas|ara göıc yapılacaku,: GAÜNİİü 

"Gp",tıİ 
prt"İ;;;İİ;

alan Kaporta - Boya ekspertizi, sadece bu ckspoıtlzdcn kaynaklaııabilccek, ckspertiz raporunda ercik tespit eoılen boya've
değiŞen parÇadan dolayı oluşacak ınacldi dcği_,ı kıyıpl:rını karşılar olOR^P()R (]^R^NTi taranndan sağlanan bu hizmet ile
ekspertiz yapılan araÇ 1 scne vcya ]000 kn-ı (lıaııqisi oncc clolars;l) qaranli kapsanıındadıı: Kapoİl.a boyj ebpeıtiz garantisi,
el€Peitiz kaPsamı dıŞında tutulan ve araç r-lcğcrinc ctkı ctmcyccok ıninı oııarını vt_-/veya pasta cila işiemi i|e gioeriıenııecek
vuruk ve Çizikleri kaPsamaz. Bu garanti bir l,rafık siqo(ası dcğildir Kasko poliçcsi dcğjldir Bu qaranti araİın herhangi bir kazaya
kanŞması durumunda,geÇersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARAN]] kapsamına alınmaz. BJna ilaveten, ikinci el iracın model
ylı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal ku|lanım şartları dahi|inde araçta oluşan, aracın görsellğini ve teknik işleyişini
etkilemeYen aŞlnma Ve ypranmalar kapr-ırta boya ekspeıliz garantisı kapsaını dıjında tutulmuştur İraç eı 

-oegiştirip, 
notd,",.İ,İ,

gördükten sonra garanti geÇersiz kalır GARANliLi ekspertiz pakotinde yer alan Kapoıta-Boya Garjntisi, 
-ımaıaiç, 

tarafrndan
üretilen aracın daha sonradan üzerınde yapıları tadi|atların aracın ori.;inalinc uygun olmaması veya montajı yİpıljn,y.çd,ek
parÇalann orijinal olmamasl Veya gcrek|i tcknık biIgi v<: ytİkinliğc sahip yetkili servis tarafindan montajının vip,im'amasir,eptamir Şeklinin imalatÇı veya yetkili scrvis tarafından kabul ı.ditmiş tcknik özelliklere uymaİİas| 9ibi durumlar halinde geçeili
olmaYacaktıı: GAMNTİLİ ekpcrtiz paketinc qörc araç ckspcttizi yapılan ikınci cl araçlarda cksğertiz muayenesi sonrasında
ortaya Çıkan mÜŞteri Şik6yet|erinin ç;iderilmesi linkc bclırtilen metotlar izlencrek sağlanir: https://otorapQı:com/2-e1-otomobil_
garantisi

Öneri ve şikayet durumunda : https ://otorapor.comi arac/sikayet

MüŞterinin garanti Şartlarını kötü aınaçla kullanmaya teşebbüs ctmesı ve/veya bundan maddi gkar sağlamaya çalışmas_ı
11||;'lil*,9§|TTl}Leksnertiz paketindc sunı_ılan garar]ti şadları geçersiz kaİacaktıı: tJöyle bir tlşebbüsün tespiti halinde
GARANT] SAGI-AYICISI tarafından savcılığa başvur,.ılarak, nrüştori hakknda sigorta dolandırİcılığına teİebbüsten hukuki yollalİ
başvurulacaKır
Aracın aynı gün noter satıŞının gerçckleşmış olınası şaıttıı:[:kspcrtiz yaptlran kişinin aracı noterden satın alması durumunda
geçerlidir.

iiu7oa haıaıi
0I o Ek5pcr I la hl!mc ıl ıle Rapo' unua Gir.]nli alllDJ elınlyot

l ya da clsiİ bjl9iler bulunnta5l duİumunda at|çlntn uğradlğl zarar,
lığlnlı 0TORA POR Bayamiz tataf .ndiı kaİ5llanıyat

§AfiANTİ ALT!ruDAsıNIZ!§ru
f,ffiş
b,d/

LoGosU BUı l ORSA RAPOR

,
Bu .apoİ, HACIMAHMuToĞuLLAR! oToMoTiV SANVE T[c.l
şirketi tarafindan üretilmaştir. Her otorapor,
işletmesidir. Her işletme kendi ürettaği raporda

bağlmsl2 
'İanchasen (orunlludvr,

.}i 00 4257

OYO@otoranor

-

Www.otorapor.com
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]Lhffbf;r"a'*Testveötçümcihaztarıyla oonatttmı9otoEkspertizvegakımservisi 
-; --' 

ğ
- ARAÇ: Ekspertiz, bakım ve/veya muayenesinin yapllmasl için otorapo.'a getirilen motorlu taŞıt. 

=
araç sahibi olmayan kisi de otabitirl. -

- 2ıKoxU a

otorapor'un sUnduğu hizmeti küjl ettiğni beyan etmektedir
3ı K^8uL

Müsteri b!nu gayri kabul rücu eder
- Tektif sipariş - Yapl(ma5l gefeken iŞlemterin detaytarıyta beti.titdiği bir betge, - isIem Vekit aractIlğı lle yaplIlyorsa Vekiltiği gösteren betge,

fotoğraf[arl 9erektlği takdı.de araÇ icinden ve dışından cekiterek arsive konUlu(
4l ARAC lclNoE BULuNAı{ ESYALAR

araç otorapor taraflndan kabu( editmez,
_ otorapoi araca takllı ak5e5Uar Ve cihazlar, 5ah5l esya[ar ve yaklt miktarından ancak buntafın iŞ emri kabut esna5ında kaydedaımi9 otmas| ha[inde so.um[udur
5l TEl(LlF

hariçtirl oto.apor pakette.de her türlü değişiklik yapma hakkına 5ahiplir web 5ite5inden Veya sosyal medya hesapla.ından dlyu.ulun
6ı |5LER|ı| YAPIMl

onaytanacaktlr

- Raportar sadec€ müşteriye veya mü§terinin adına aracl getiren vekiLe testim edilecektir
- Ekspertiz yap|Lan aracln rapoTunun wW.oto.apo.com internet 5itesinde ve üÇüncü kiŞi[ere paylaŞl[ma5lna araç 5ahibi, allcı ve/veya müŞıe.i peşinen kabul etmektedin
-Her bayi lfranchisel ve teknikler kendi ekspertiz yaptığl aractardan sorumludu. Hiçbiı ıapoıdan merkez so.umlu değildin
7| TEı(NIK şARTıaAı,lE

ve veri[er araç muayene, test ve öl.çüm cihaztarının teknik veriteridin

teyit editemez.

0ı 
^ilLAşılAzLıKıın

devlet 9orgulama biı9ilerine ve 0torapor'!n ekspeiliz rapo.una dayanarak yapılaçak tjcaret işlem[erinin 5orUmlutuğU 0to.apor'a ait değildiı
_ Otorapoç araç test hattındayken araçta otuşabilecek herhangi mekanik ve / veya diğeı pıobtemle.den 5o.um[u değiidir 1,4üşteri bu konuda bilgitendirilmiştin

o1ma5ln otorapor'un aracln ekspertizi. baklm ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretina ödemeye. otorşor'a kar5l mesu[dün Ücreti ödemeyi pe9inen kabul ede[

olmayan hiçbir metin. nüsha kapsamanda değerlendirilmeyecektin

diı
- H.erhangi bir ihtilaf durumunda Istanbut Anadotu Mahkemeleri ve içra Da,reteri yetki(idir

91 ODEI.{E

ylpranma[ar 0torapor tara'lndan o/o5 indirlm[i o[arak tespit ediIecektir
1ol TEBL|GAT

Tanflar 5MS ve mait ite yapl(acak bitgiıendirme Ve tanltlm mesajlarını kabuI ederler

allnacakttI Taraflnlza telefon, mesal veya mait yotuyta dönü5 yapllacaktır"
1 lı MADDE BAşLıKLAR|

eımez.
12l GENEL EKgPERTlz, BAKlı,l ve MuAYENE ŞARTLARl NÜSHALARI

sağ[amaya mecburdUr
13ı DELlL sözLEşiiE5l

AçlKL^ı.lA

re yıpranma(ar eksperliZ kap5am, dl5ında tut![mUştut Ek5pertiz yaPıldlğtnda araç ylkanmış olma[tdln Afaç yo[da test sürüşü yaPı[mamlŞtır

YAsAL uYARl

ve'hava Şa.ttai süfücü hatalarl ve üretim kaynakiı olarak ortaya çlkabilecek a.lzatar Ve hasa.laı otQnpor'un 5orUmluluğunda değitdiı

KlşlsELvERlLERlN KoRUNMAsl HAKK|NDAB|LGIIEND|RME ^

ver(eriniz söziü, yazü[ı veya elekt.onik ortamda toplanabilin Bu 5özle5meyi imza[adlğınlzda kabul etmiş olursunuz.

ww\^/.otorapor.com
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MUAYENE sAR] LAR]

l ij(NikşR il.§R],A. ıiJ. .ksNıııı, ihetl.ı!, ınaYılıl| 
'ı 

/!l}j il,,..n

xöNu
§pai d6ğel; !0.0Ün,T! v§ Jttdğk] alr(l.İ hiloft!tri9i :a| İJa ı .)

!unI(ıü İ,İnrdıl k§b!{ elliğhi bğJo e!İ\!iıtail.

ülorip4. üari1 İdjn tklie.ı|İ nruayünr ia]ıJn]i 
^l.,I 

irvil ]]l- ü 1,]|
h6.rrpofa ün öyn mij3ıafi imıa$ rtl;rdı ]s emrü.ç rıır

ı{

. :i. :. l!..ıi].1;..i,]

i.]l,,i .iJ,,, l,ıadüİi rryi 1l.^.,( 
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ARAç
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5^nİİAuE
ılor4ol'!,l lrrpil.(iü iğsJ..aı drac|n o roki d0.(lru^o v. l(

/.' ll J Jli,|ın(Jttil.,!(!:JV,]olanır,:|hJ.lıi n|l]ti!( :,ıV,.,, .,,
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l(LAR
züO:j
tJjlil1]l
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Mü']ı.l, İ}Jlr(.ıl\ib ırijlıİJiı, il)ıili'lr.,t b. l,! i..ı,. ül ü. ,

Lr.İn ot0r4o.'unüın.trn oı}p6.1i]ı bilkiln4 / rcy, İia+anıl§
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ıi.hl/ onİiil. İO!h§;!l!irü.ldı dı},ı !.olİl ,lıi]n1 ]lı ı

iü

- c(ı Jpo. Uı hın,o bış tr İ*t9ğıtl'üğ.u[v]nı,cJ r|İ ii...ı 1,1i,, l,
| ] J;nl !§ nlır §ln.da 0 01 üi Jpü. |.u.ü,nlu algiği l: 

',1a1i]o!üJ' İipanğEı,19 J.ja airpul!ıd§n Clıllkln11 tc.r., .i., ,.,ı ., ı]i! , . . ] , ]

!,{]ıia,ğ]nd]i 03n bilr§lL(rnda flılıay!ı alaıırik, ! l.r]j i ]i .. ],] , . ,,

E.!hc.J| L, i.ı'.İ Ju.,,!lL,tddi-tJn!r(^nt.l!.L M,,,,.,...
,l 0DEME

'.itriıs. l5lclın yip{ld]aI pare|lc.]n lu..rd.r|.] tar! l,,.j,-,,j l,,.
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'ıriJPor 
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ıOJ I€8L|GAİ
Ilİ,fıti!\!pei u !ai,lltr.ıjiİc!01,odt|r.i.'ljır..a,l",j;|,]",,.]],.,,,..,.. ]..
on|05li.l ütdv4!nu ğOniiüdnİ]i:ydlolaal,,hllel]li!d,,n ILLl,,, . ) .]

'JlJ"Jl lMl t I,.,,| ,... !.1,.l.,c..^ il .!,lc"il.,,.t ,,( :. ,. .n . . ,, .

ilrı]i!iı(.dığıııln[dırdc.bıiqd.iljüısiuo,ıi,nne,sil,.ıla!ın(İ.,,,, i.,i..,,Lj
ı]l..:ıki{ tal.ıljlln 1|l"lın, l..sJ] ri]y.r ınni Yo!,ı7i r
t ılğMo€ 8AsLlKuRl
Miil}j{lD..tkln.|l,]§aı9l[k'ı.ı1iİ,[,iktrı!.Mld,ı'n.,rJ!n|İ],j|

]rl oEtrEL ğxsPE8Tjı. BAttX v. MUAYrNğ 5AnİLAİl Nü5HArAnı'rii,l](nriiıJ!ırüir.ğJı|myrMlaron§serıa.ı.ıl.J|ür',iin rı,- |lfl,, |ü,. ,\

1,ri]hİldenra ıl^( uirirç|\]) ıilonaİain§ |rdai üü|.j;(li,ı M(]l |, .],(,l.] jı,l,,
ç] lma7J mtciu,dua
l3l DELlL sözL€sMEsl
B! G4natEkİpe.ti:, 6.klm!i Muayanğ5rillri alrtclnri.o! o.(lil ı n ü r] 1,1, ], .
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oTORAPoR oENEL EX§PERT|Z BAKlıd v€ ı,ruAYENE sARTLAR|
lı TARAFLAn
- 0TORAPOR: Teknik Test ve Ö[çüm cihaztarıyta Donatılmlş oto Ekspertiz ve Baklm servisl.
- ARAÇ: Ekspertız, bakım ve/veya muayenesinin yapılma5l içın 0torapor'a getirllen motoftu tasıt

araç 5ahibi oImayan kiŞi de otabitirl.

2t KOı{u :,

otoraPor'un sunduğu hizmeti kabul ettiğini beyan etDektediI
3l KA8UL

MüŞteri bunu qayri kabut rücu edet
- Tekıif 5ipariŞ - Yapl[ma5l ge.eken işlemlerin detaylanyla belirtitdiği bir betge. - l9tem vekit aracı[ığı ite yapıtıyorsa vekiltiği göste.en betge.

fotoğrafları 9erektiği takdirde araç içinden Ve dlşlndan çekjLerek arsive konulur
4| ARAç |çlı{DE BuLuNAN EşYALAR

a.aç otoroortaraflndan kabul edilmez.
- otorapo[ araca takıtl aksesuar Ve cihar[af, şahsi esyatar ve yaklt miktarlndan ancak bunlann iŞ emrı kabuI esna5lnda kaydediLmi9 otmas| ha[inde sorumludut
5ı TEKL|F

hariçti[| otorapor paketlerde her türl.ü deği9iktik yapma hakklna 9ahipıir web sitesinden veya sosya1 medya hesaplarıodan duyurulun
6} l9LERİx V^PlHI

onaytanacaktın

- Raporlar 5adece müŞteriye veya mü5terinin adlna arac| getiren Veki[e tesiim edilecektiı
- Ekspertiz yapllan aracln rapo.unun M.otoraporcom internet 5itesinde ve üçüncü kişilere pay{aŞllmaslna araç 5ahibi, allcı velveya mü5teri peşinen kabuI etmektediI
-Her bayi [franchiseI ve teknikler kendi ekspertiz yapt|ğl araç{ardan 9orumluduf, Hiçbi. .apo.dan me.kez sorumlu değildir
7ı TEKNh( SARTİ{Aı|E

ve veriter araç muayene, te5t ve ö[çüm cihazlarlnın teknik ve.i[e.idir

teyit edilemez.

8ı ANL§ı4AZL|XLAR

devlet 5o.qu[ama bilgilerine Ve otorapor'un ekspertiz raporuna dayanarak yapılaçak tica.et jştemlerinin soıumtutuğU 0torapor'a ait değildiı
- Otorapoı araç test hattlndayken araÇta oluŞabitecek herhangi mekanik ve / Yeya diğer problemlerden sorumtu değildin MüŞteri bU konuda bıtgitendiritmistin

olma5ln otorapor'un aracln ek5pertizi, bakım ve / veya muayenesi için talep ettiği paket ücretini ödemeye, 0torapor'a ka15ı mesuldü[ Ücreti ödemeyi pesinen kabu( edeı

olmayan hiçbir metin, nüsha kapsamanda değertendiritmeyecektiI

dir
- Herhanqi bır ihtilaf dUrumUnda istanbut Anadotu Mahkemeteri w icra Daıreteri yetkitıdir
9l öDEMğ

yıpranma[ar 0torapor tarallndan %5 indirimIi otarak tesp( edilecektiL
10l TEEL|OAT

Taraflar 5Ms ve mail ite yapllacak bitgilendirme Ve tanltlm mesaj[arlnı kabuI ederlec

alınacaktır Taratınıza telefon, mesal Veya mait yoluyta dönüŞ yapılacaktür"

1ll MADDE BA5LıKLARı

etmez,
12l GENEL EKsPERTlz, BAK|M Ye MuAYEİ{E sARTLARl Nü5HALARl

sağ[amaya mecburduı
13l DELlL sözLE5ME5l

AçlKLAırA

,e yıpıanmatar ekspertiu kapsamt dlçlnda lutulmuştuI Ek5pertiz yaplldığtnda araç yıkanmış olmalldüı Araç yo[da te5t sürü5ü yapl[mamlŞtı[

YASAL uYARl

ve'hava 9arttaı İüıücü hataları ve üretım kaynaklı o[arak orlaya çıkabı[ecek arızalar Ve hasa.lar 0torapor'Un sofum[u[ğğunda değitdir

KlŞlsELvERlLERlN xoRuNMAsl HAKX|NDAB|LGıLENO|RME ^

veriieriniz söitij, yazl(l veya e[ektronik ortamda toptanabiti. Bu söz[e5meyi imzaladlğlnlzda kabut etmiŞ o[Ursunuz.

Wu/w. otorapor.com_
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ne işletim

Her işletme kend i ürettiği taporda

lphone Android
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özetrapor doğa dostu rapo rd ur Ve sad ece s zı n içi öneml noktal rl çe rl Detayl rapOru, dığ fotoğraflan

etmek Otora Mo
er n,

bil lamasını and roid Veyasözleşmesini, rapo ru n oriji naI ol tl o Imad ığ lıl teyit için, po uy9up r
sistemine sahi kıl lı telef,on la rl t1 a ııd irip sa,yf'ad k ka reko du o kuta rak lndi rebil lr ve raporunuzuap b u a

boyu telefonunuzd a saklayab il lrslnlz. Bun u11 ya ı,| l -5l ra form enden ra po ru nuzU mail ad re§ ın ize gönderilmesini
e isteyebil lrslnız.

otorapor.com sitemizden rapor iş emri nuınarası olan "KAS318915" kodu ile elinizdeki raporun
iştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.
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oToRAPoR oEİaEL Eı(SPERT|Z BAKlı,l v. ı,|uAYENE ŞARTLAR| -_ j .i: +if"

-oTORAPOR:TeknikTestveÖ[çümcihazlarıyla DonatltmlsOtoEkspertizveBaklmservisi.
- ARAt: Ekspertiz, baklm velveya muayenesinin yapltmasl için otorapor'a getiriten motorlu ta5lt.

araç sahibi otmayan ki5i deol,abitirl.

a xoxu

otoraPor'Un sunduğu hizmeti kabuı ettiğini beyan etmektedar
3ı K^BuL

MüŞteri h]nu qayri kabuI rücu edeı
- Tekti' 5iparis - Yaptlmasü gereken islemterin detaylaııyta betirtildiğ bir bel9e. - iŞtem vekiI aracl[ığı ı[e yapılıyorsa vekiltiği gösteren betge,

fotoğraftarl gerektiği takdirde arac içinden Ve dlşlndan çekite.ek a.sive konu(u(
4l AR^ç lçlNDE BuLUNAN EŞYALAR

araç otor+or taraflıdan kabu{ editmez.
_ otoİapo[ araca takltl aksesuar Ve cihaz(a., şahsi e9yalar ve yaklt miktarlndan ancak bunlann iŞ emri kabul e5na5lnda kaydedilmiŞ olma5ı halinde so.umludur
5ı TEKL|F

hariçtir} otorapor paketlerde her tür[ü değisiklik yapma hakklna sahipti. web sitesjnden veya sosyal medya hesaptarından duyu.uluı
6l |SLER|ıü YAP|xı

onayıanacaktIr

- Raporlar sadece mü9terjye veya müsterinin adlna a.acı getiren veki[e te5lim edilecektit
- Ekspertiz yapl[an aracln rapoTunun M,otoraPotcom internet sitesinde ve üçüncü ki9itere payLasltmaslna araÇ 5ahibi. aIlcl velveya mü5te.i peşinen kabul etmektedin
-Her bayi lfranchısel ve teknikIer kendi ek5pertiz yaptlğl araçLardan 5orUmluduı Hiçbir rapordan merkez sorumlu değj[diI
7t TEKNlx şARTıtAıaE

ve veri[er araç muayene. test ve ö[çüm cihaztarlnln teknik Verileridiı

teyit editemez.

8ı 
^NLA§ı|AZL|KııR

devtet 9org!lama biigilerine Ve 0torapo.'un eksperliz raporuna dayanarak yapltacak ticaret işlemLerinin 9ofumLu(uğu 0torapor'a ait değitdiI
- otor3poi araç test hattlıdayken araçta olusabilecek herhangi mekanik ve / veya diğer probtemleıden sorumtu değitdır Müştefi bu konuda bilgilendiralmistiI

o[ma5ln otorapor'un aracln ek5pertizi, bakım ve f veya muayene5i açin tatep ettiğ paket üaretini ödemeye. otorapor'a karŞl mesuldür Üc.eti ödemeyi pesineİ kabut eder

o[mayan haçbir metin, nüsha kapsamanda değeıtendiritmeyecektiI

diı
- H_erhan9 bir lhtita{ durumunda lstanbuI Anado[u Mahkemeleri ve icra Dalreteri yetkilldir

'l 
0DE].{E

yıpranma[ar otorapor tarallndan o/o5 indirimti olarak tespit editecektir
1oı TEBLlOAT

TaErtar sMs ve mait iıe yapltacak bjlgitendirme Ve tanltlm mesaj[aıını kabuI ederlen

a[tnaçaktlt Taraflnıza telefon. mesaj veya mail yotuyta dönüŞ yap!lacaktı."
1 ıl ı,IAODE BA5L|KLAnı

etm€z.
ı2l GEİ{EL EKsPERTİZ. BAK|M ve MUAYEi|E SARTL^Rl NÜsHALARl

sağlamava mecburdut
13i oELIL sözLEsMEsl

Açlı(LAMA

re yıpranma[ar ekspertiz kapsamt dışında tutulmuştur Ekspertiz yapıidığında aıaç yıkanmı5 olmalıdın Araç yolda test sürüsü yapı[mamı9tıe
YAsAL uYARl

ve hava şartlai sürücü hataları ve üretam kaynak[ı o{arak ortaya çıkabileçek arıza[ar Ve hagarla. Otorapor'un sorUmlu[ğğunda değitdir,

Kl5lsEL vERlLERlN KoRuNMAsl HAKKlNDA BlLGiLENDlRME

verite.iniz 5öztü, yazlh Veya e[ektronik ortamda toplanabitiı Bu s6zlesmeyi imzatadığınlzda kabul etmiş otursunuz.

,{
i

.

www.otorapo,-r.com_



D€LPHı

1

Adres:
posta adresi:
Telefon:
Faks:
E_posta:
Ana Sayfa:

Teknisyen:
Tarih:
Araba plakası:
VlN:
kat edilen kilometre:
Araç:

EMRE DEĞİRMENCi
24.01.2o2o
37 Sc 577

Volvo-XC60-2011

Arıza kodları

Dize| (D52MT10 - Diesel)
DTC Tanım

Arıza kodu yok



oToRAPoR
a

OTO EKSPERTİZ
TEST SONUÇİARİ

I
I ADl soYAoı
I

I

! 
TlPl

--t-

PIAKA No 37 sC 577 0000
r-

MARKAsI TARiH i zqıOıızOz0

kll 0.00

snĞ

].0ı

öLçütİrü AnAç AğıRLıĞ|

sERvis FREN VERiMLiLiĞi

EL FRENl VERlMLlLlGl

]].0

:3,0

XG

ıııx*so l(ollTlol

Mlılr.ı6 oEÇTi0.00 %

sot

ı,j]

EL FRENİ TESTİ

kll

sot
:,6j ı.9ı( 27

ı

ı

kll

9c

SUSPANSİYON TESTİ

GEÇTı

YANAL KAYMA TESTİ

ı

t;l
ı(o|{TıoL

ı
soL

ı
m/km

MDü a l -a ı
4.0

f

9ı

]5

sıĞ I
seĞ

l
(

]0ı6

0.00

tj.9:

0

KOıaTtOL

)

!ApMA
MAx İ3o

sApİıA
MALaıo

ı

cOReilı7t

sot I
GEçTi

ı

MoDEt YlLl

kıl

klJ

%@
kıl

sA6

m/km
MA(5/-5

f

rnrrı rrsri

ı3

(

(
GEçTi


