SATIN ALMA - KİRALAMA
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Nissan Qashqai Örnek Model 2016
Maliyetler
Kiralama Bedeli
(24 ay, 15k km, 465 EUR)
Araç Alım Tutarı

Satın Alma
(TRY)*

Carbook Filo
(TRY)*

-

37.683

102.651

-

Banka Kredisi

6.768

-

Kasko

5.131

-

590

-

Trafik Sigortası
MTV

1.418

-

Bakım

1.170

-

Lastik

1.567

-

Diğer (Personel, yedek araç vs.)

1.306

-

Toplam Giderler

11.182

-

Net Defter Değeri

62.190

-

İkinci El Satış

-75.311

-

Toplam Gelir

-75.311

-

Nakit Akış Etkisi**

4.783

-

Finansal Gelir ve Giderler

4.783

-

Kurumlar Vergisi

-9.374

-7.537

Toplam Maliyet

40.699

30.146

Fark

10.553

%26

NISSAN GÜVENCESİ İLE
FİLO KİRALAMA

www.nissan.com.tr/filo-kiralama

*KDV dahil değildir. Tabloda belirtilen tutarlar değişiklik gösterebilir,
hesaplamalar örnek olması için hazırlanmıştır.
**Nakit Akış Etkisi: Euro taşıt kredisi kullanıldığında nakit akışı durumu
ile kiralama yapılması durumundaki nakit akışı farklarının yarattığı faiz
etkisidir.
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CARBOOK OPERASYONEL
FİLO KİRALAMA HİZMETİ:
Carbook Operasyonel Filo Kiralama, Nissan Otomotiv
A.Ş.’nin özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için
geliştirdiği, Nissan markalı binek araçları satın almak
yerine uzun süreli olarak uygun koşullarda kiralama
imkanı veren bir hizmetidir.
Bu hizmet Nissan Otomotiv A.Ş.’nin müşteri odaklı
yaklaşımı, üstün hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile
dünyanın en büyük filo kiralama şirketi LeasePlan’in
50 yılı aşkın tecrübesinin birleşimiyle sunulmaktadır.
Carbook operasyonel kiralama ile araç sahibi olmanın
tüm avantajlarının yanı sıra, kiralama hizmetinin
sunduğu ilave avantajlara da sahip olabilirsiniz.

CARBOOK OPERASYONEL
FİLO KİRALAMA HİZMETİNİN
AVANTAJLARI:
Carbook Filo Kiralama hizmeti sayesinde asıl işinize
odaklanırken, araç alımı için kredi kaynağı yaratmaya;
sigorta, bakım, vergiler vb. maliyetleri takip etmeye
ve filo yönetimi için zaman ayırmaya; aracı 2. elde
satarken doğabilecek riskler için endişelenmeye
gerek duymazsınız.
İhtiyacınız tek bir araç olsa da, tüm Türkiye’de aynı
kaliteli hizmet anlayışı ile operasyonel kiralama
hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Filo kiralama hizmeti ile sağlayacağınız avantajlar:
• Finansal Avantajlar
• Operasyonel Avantajlar
• Risk Yönetimi
Finansal Avantajlar
• Aracı satın almak yerine kiralayarak, işletme
sermayenizi kendi işiniz ile ilgili yatırımlarda
kullanırsınız.
• Aylık kira bedellerini gider olarak yazar, faturanın 		
KDV’sini de indirilecek KDV’nizden mahsup edersiniz.
• Giderleriniz sabit ve düzenli olduğundan, bütçeleme
kolaylığı yaşarsınız.
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Operasyonel Avantajlar
• Kiralanan aracın sigorta ve Motorlu Taşıtlar Vergisi,
Carbook tarafından takip edildiğinden zaman tasarrufu
sağlarsınız.
• Aracın periyodik bakımları, Carbook tarafından yetkili
servislerde yapıldığından maliyet tasarrufu sağlarsınız.
• Filo takibi Carbook tarafından yapıldığından
maliyet, zaman ve personel tasarrufu sağlarsınız.
• Sadece ana faaliyet alanınıza odaklandığınızdan
iş veriminizi artırırsınız.

Muayene işleminin sizin tarafınızdan yaptırılabilmesi
için yetki belgesi gerekmektedir. Bu konuda
(0212) 312 25 55 no’lu hattımızdan destek
alabilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Carbook Filo olarak aracınızın Motorlu Taşıtlar
Vergisi ödemelerini takip eder ve düzenli olarak
öderiz, böylece bu iş için ayırdığınız zamanı işiniz için
kullanabilirsiniz.
Yol Yardım

Kira süreci sonunda teslim edilen ikinci el araçlarda
oluşabilecek tüm riskler Carbook tarafından
üstlenildiğinden dönem sonunda risk yaşamazsınız.

Carbook Filo aracınızın kaza yapması ya da
arızalanması durumunda yol yardım hizmetimizden
(0212) 312 25 55 no’lu hattımızı arayarak
yararlanabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye en kısa
zamanda ekip yönlendirilerek arızanın durumuna
göre yerinde onarım ya da en yakın yetkili servise
ulaşmanızı sağlarız.

HİZMETLERİMİZ

Lastik Hizmetleri

Bakım ve Onarım

Sözleşme şartlarınıza bağlı olarak periyodik lastik
değişimi ve kış lastiği teminini sağlarız.
Ayrıca Carbook olarak ücretsiz lastik depolama
hizmetimizle değiştirdiğiniz lastiklerinizi bir sonraki
dönem için sorunsuz bir şekilde saklayabilirsiniz.

• Hasar anında ikame araç desteğinden yararlanırsınız.
Risk Yönetimi

Siz araç kullanıcılarımızın işlerinizi güvenle
sürdürebilmeniz için sadece yetkili servisler aracılığıyla
bakım onarım hizmeti sağlamaktayız. Belirlenen
periyodik bakım zamanınız geldiğinde ya da onarım
ihtiyacınız doğduğunda (0212) 312 25 55 no’lu
hattımızdan bize bilgi vererek ihtiyacınıza uygun olacak
anlaşmalı yetkili servislerimizden birinde işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.
Muayene
Carbook Filo Kiralama hizmeti aracınızın fenni muayene
ve egzoz emisyon ölçümünü de kapsamaktadır.
TÜVTURK ile olan anlaşmamız gereği Carbook Filo
araç muayenelerinde İstanbul’da bulunan TÜVTURK
istasyonlarında herhangi bir ücret ödemeden işlem
yaptırabilirsiniz. Ücretsiz muayene uygulaması için
ruhsatınızı ibraz etmeniz yeterlidir.
İstanbul dışında yaptırılan muayeneler sonrası,
masrafların tarafınıza ödenebilmesi için, muayene
istasyonundan aldığınız evrak ve ödeme belgesini,
banka IBAN numarasıyla tarafımıza göndermeniz
gerekmektedir. İlgili tutar en kısa sürede bildireceğiniz
hesaba ödenecektir.

Yedek Araç
Carbook olarak önceliğimiz işlerinizin devamlılığının
sekteye uğramamasıdır. Aracınızın onarım işlemlerinin
sözleşmenizde belirtilen hizmet süresini aşması
ya da aracınızın çalınması gibi durumlarda araç
kullanıcılarımıza (yedek) araç temin ederiz.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
Aracınızın kazaya karışması halinde trafik poliçe
teminat limitinizin üstünde kalan zararlarınızı
karşılıyoruz (Olay başı 1.000.000 TL’ye kadar).
Ayrıca trafik poliçesi ile karşılanmayan gelir kaybı,
kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti gibi zarar
verici olguya bağlı oluşan yansıma ve dolaylı zararları
sözleşmenize bağlı tutarda teminat altına alıyoruz.

*Carbook Operasyonel Filo Kiralama hizmetlerinden sadece vergi levhası
olan müşteriler faydalanabilir.
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