
Sertifika No  :
Sertifika Başlangıç Tar. :
Sertifika Bitiş Tar. :

Sayın
2. el otomobil garantisi Tur Assist Garanti’ye hoşgeldiniz. Tur Assist’in sunduğu 2. el otomobil garantisi Warranty 
Pratik sayesinde karşılaşabileceğiniz arıza durumlarında artık endişe etmenize gerek yok. Sertifikanızın alt kısmında yer 
alan telefon numarasından çağrı merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz.

 - Distribütör garantisi içerisinde ve sonrasında periyodik bakımları 
  yaptırılmış,
- Garanti satışı esnasında TSE Belgeli Ekspertiz firmaları tarafından 
  mekanik ekspertizi yaptırılmış, (Mekanik ekspertiz raporunda kusurlu   
  olduğu tespit edilen parçalar ve yol açacağı hasarlar kusur   
  giderilmediği sürece kapsam dışındadır.)

MOTOR
•  Silindir Kapağı ve    
   contası
• Emme ve Egzoz  
  Supapları (yanık   
  olanlar hariç)
• Supap iticileri (hidrolik 
  ayarlılar dahil)
• Subap yayları ve  
  gaydları
• Eksantrik mili ve  
  iticileri
• Triger kayışı, dişli ve  
  zinciri 
• Yağ Pompası
• Pistonlar ve 
  Segmanlar

• Silindir Gömlekleri 
• Krank mili ve yatakları
• Emme manifoldu
• Motor bloğu

DÜZ ŞANZIMAN
• İç vites dişlileri, 
• Senkromeç sarıları ve  
  yuvaları, 
• Vites seçicileri,
• Şaftlar
• Rulman ve burçları 
• Transfer dişlileri.

OTOMATİK 
ŞANZIMAN
• İç şaftlar, 

• Dişliler, 
• Frenleme bandları, 
• Redüktör, 
• Yağ basınç 
  pompası, 
• Rulman ve burçları,
• Servo ve plakası,  
• Transfer dişlileri.

“CTX/ CVT/ 
POWERSHIFT/ 
DURASHIFT VE  
DİĞER OTOMATİK 
/ YARI OTOMATK 
ŞANZIMANLAR”
• Planeter dişliler, 
• Redüktör dişliler, 

• Şaftlar, 
• Değişken 
  bobinler, 
• Basınç halkaları, 
• İç contalar
• Rulman ve burçlar
• Hidro elektronik vites 
  değiştirme ünitesi

TORK 
KONVERTÖRÜ 
& TURBO
• Her hangi bir 
mekanik iç bölüm 
arızası durumunda.
(Öncelikle revizyon 
edilme şartı ile)

ELEKTRİK SİSTEMİ
• Marş motoru 
• Marş motoru üst  
  selenoidi, 
• Alternatör
• Diod sargısı.

DİFERANSİYEL
• Ayna mahruti ve  
  pinyon dişliler,
• Dişliler, 
• Şaftlar, 
• Rulman ve burçlar.

Sertifika Bilgileri

Standart Garanti
Garanti Süresi : 12 ay veya 15.000 km
Arıza Limiti : 15.000 TL

Paket Bilgileri

Araç Markası :
Araç Tipi :
Trafiğe Çıkış Tar :
Şasi No  :
Plaka  :
Kilometre            :

Araç Bilgileri

(0212) 315 01 51

- Teminatın yürürlüğe girdiği tarihten önce aracın ilk tescilinin 8. Yıldönümünden önceki bir yaşta ve/veya 160.000 km sınırını    
  aşmamış,
- Yakıt olarak orjinal montajlı LPG, benzin, motorin kullanılan içten yanmalı motor ve hibrid motora sahip Türkiye’de tescil edilmiş  
  binek ve hafif ticari araçlar (maksimum 3500 kg) olacaktır.

Sözleşme Kapsamındaki Araç

SÖZLEŞMEYLE SAĞLANACAK ÖNEMLİ TEMİNATLAR

Ürün detaylarını içeren bilgilendirme metnini bayiden teslim aldım.


