KULLANIM AMACINIZA UYGUN HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
TEB ARVAL'iN AVANTAJLI FİYATLARIYLA!

TEB ARVAL İLE
HAFİF TİCARİ ARAÇ
KİRALAMANIN AVANTAJLARI
TEB Arval, uluslararası ﬁlo yönetimi deneyimi ile
ihtiyaçlarınıza yönelik idari ve operasyonel yüklerinizden
kurtaracak, Haﬁf Ticari Araç Kiralama çözümü sunmaktadır.
Danışmanlık: Geniş marka ve model seçeneklerimiz ile
işletme ve sürücü ihtiyaçlarınıza uygun aracı en kısa sürede
seçmenizde sizlere yardımcı oluruz.
Risk ve Zaman Yönetimi: Satınalma maliyeti, ikinci el satış
riski, bakım vb. kullanım kaynaklı oluşan ek masraflar bir
aracın toplam maliyetini oluşur. Hafif ticari araç filonuzun
yönetimini TEB Arval'e teslim ederek filonuz ile ilgili olası
risk ve öngörülemeyen maliyetlerden kurtulur, zaman
tasarrufu sağlarsınız. Böylelikle siz de kurumunuzun temel
faaliyet alanlarına odaklanabilirsiniz.
Filo Optimizasyonu: Araç arızaları ve iş akışınıza olan
etkilerini en aza indirgemeniz, performansınızı optimize
etmeniz ve sürücülerinizi daha kolay yönetmeniz konusunda
sizlere tavsiyelerde bulunuruz.

Raporlama: TEB Arval sizlere, filonuzun verilerine 7 gün 24
saat boyunca erişebilmenizi sağlayacak online raporlama
araçları sunar; böylece filonuz ile ilgili verileri kolaylıkla
analiz edebilirsiniz. My Arval raporlama sistemi üzerinden
araç teslimatlarınızı, araç parkınızın durumunu, sözleşme
sürelerinizi, km aşımlarınızı, araç iadelerinizi ve çok daha
fazlasını kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Filo Takip: Araç takip sistemi ile ticari araç filonuzun dinamik
bir şekilde yönetilmesi, performansların analiz edilmesi
sağlanmaktadır.
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Güvenli Sürüş Eğitimleri: Sürücülerinizin olası kaza riskini
azaltmak ve hasar oranlarını düşürmek için sizlere güvenli
sürüş eğitimleri sunarız. Ayrıca bu eğitim sayesinde yakıt
maliyetlerinizi de düşürerek tasarruf edebilirsiniz.
Sürücü Güvenliği ve Memnuniyeti: Düzenli olarak bakımı
yapılmış ve iyi durumda olan hafif ticari araçlarınız,
müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz nezdinde olumlu
bir şirket imajı oluşturmanıza katkı sağlarken sürücülerinizin
de memnuniyetini artıracaktır.

Hasar-Onarım

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR VE
ÖZELLİKLERİ

Kompakt Hafif Ticari Araçlar
(< 3,5 TON)
Yakıt tüketimi, uygun fiyatı ve konforu ile öne çıkmaktadır. Küçük gereçler ve
paketlerin taşımacılığı, dağıtım kanalları ve servis hizmeti sağlayan
firmaların tercihleri arasındadır.

Orta Boy Hafif Ticari Araçlar
(<3,5 TON )
Tercih edilme sebeplerinin en başında lojistik ve
yolcu taşımacılığı kapsamındaki kullanımları gelmektedir;
büyük gereçlerin, paketlerin taşımacılığı ve servis hizmetlerinde tercih edilebilir.

Büyük Boy Hafif Ticari Araçlar
(<3,5 TON )
Yük kapasiteleri ve özellikleri ile en kolay ayırt edilebilen sınıfı oluşturmaktadır.
Ağır gereçler, paketlerin taşımacılığı ve dağıtım ağı için popüler bir seçimdir.
•10.09.2019 tarihi itibari ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde 3,5 ton ayrımı yapılmıştır.

SIKÇA SORULAN
SORULAR

TEB Arval’de Hafif Ticari Araç kiralamayı Binek Araç kiralamadan ayıran özellikler nelerdir?
• Araç alma ve bırakma hizmeti hafif ticari araçlar için geçerli değildir. Hafif ticari araçlarınız için yalnızca B segmenti yedek araç
sunulabilecektir. Hafif ticari araçlarınıza yaptırmak istediğiniz aksesuar vb. ek donanımların montajı için TEB Arval'in bilgi ve
onayı gerekmektedir. Aksesuar, raf vb. ek donanım montajı yapılmış araçlar, mevcut aksesuarları ile birlikte iade edilmelidir.
Ne kadar süre ile Hafif Ticari Araç kiralayabilirim?
• Kiralama süreci 24 ila 45 ay arasındadır.
Ticari Araçları Binek Araçlardan ayıran özellikler nelerdir?
• Ticari araçlar, birinci köprüden geçememektedir; köprü ve karayolu geçiş ücretleri daha yüksektir.
• Hız sınırları, binek araçlara göre daha düşüktür.
• Ticari araçlarda ise 2 yılın sonunda her yıl muayene yapılmaktadır; kış lastiği zorunludur.
Ticari Araçlarla ilgili belgeler nelerdir ve süreçleri nasıl yürütülmektedir?
• Firmaların gerekli resmi belgelere (K1, K2 vb.) sahip olmaları ve kiralanan araçları ilgili resmi belgelerine kayıt ettirmeleri
gerekmektedir. Tüm yükümlülükler firmaların sorumluluğundadır.
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