ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA A.Ş.
25 yıllık ticari deneyimi ile Araç Kiralama sektöründe
saygın firmalarından biridir. Müşteri memnuniyeti odaklı
çalışma anlayışıyla hizmet verdiği alanlarda ilklerin de
uygulayıcısı olmuştur. Hizmetlerindeki yüksek kalite
anlayışı ve devamlılık prensibiyle tutarlılık örneği olmaya
ve örnek firmalar tarafından bu özellikleriyle tercih
edilmeye devam etmektedir. Sahip olduğu nitelikli
personel yapılanmasıyla ve yüksek araç standartları ile
özel sektör, kamu ve uluslararası seçkin şirketlere sunduğu
hizmetlerle hızla büyümesini sürdürmektedir.

Araçların her türlü bakım, onarım,
kasko, fenni muayene ve lastik
değişim takiplerini gerçekleştiren
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kiralama sonrası sağlamış olduğu
destek yatırımlarıyla sorunsuz
servis prensibiyle arıza veya kaza
durumunda müşterilerinin zaman
kaybına uğramasını engellemek
için yedek araç tahsis etmektedir.
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araç kiralama departmanında
çalışan personeline periyodik
olarak eğitimler vermektedir.
Müşteri memnuneyetini üst
seviyelere çıkartabilmek için en
ince
ayrıntılara
önem
verilmektedir.

SABİT
TAKSİTLER
Araç kiraladığınızda her ay
ödemeniz gereken sabit
bir kira tutarı vardır, kötü sürprizlerle
karşılaşmazsınız. Giderler aydan
aya farklılık göstermez.

SERMAYENİZ
CEBİNİZDE
Araç satın alarak değerlendirmeyi
düşündüğünüz sermayenizi
yatırımlarınızda kullanabilirsiniz.
Kredi kullanarak araç alacaksanız
kiralama yapın.

VERGİ
AVANTAJLARI
Aracınızı kiraladığınızda,
yapacağınız ödemelerin
tamamını gider yazabilirsiniz.

FİLO KİRALAMA
Filo kiralama, şirketlere büyük avantajlar sağlayan bir araç kiralama yöntemidir. Bu
yöntem sunulurken ﬁlodaki araçların güvenli, ekonomik ve yeni model olmasına dikkat
edilmelidir.
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bu hizmetini güvenli ve kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Filo olarak araç
kiralama hizmetinden yararlanılırken ﬁnansal avantajlar elde edilmektedir. Araç kiralama
şirketi, bakım, onarım, yedek parça değişimi ve sigorta işlemlerini geçekleştirmektedir.
Böylece araç kiralayan şirket, maliyetten kurtulmaktadır. Filo kiralarken araçların tüm
giderlerinin vergiden düşürülme avantajı bulunmaktadır. Ayrıca araçlar için büyük
miktarlarda satın alma olmayacağı için önemli bir giderden de kurtulma imkanı
bulunmaktadır. Bu hizmette tek maliyet, aylık olarak ödenen kiralama bedelidir.
Ayrıca
kiralama
faturası
da
KDV
indirim
avantajı
sağlamaktadır.
Filo kiralama süresi sözleşmede belirtilmektedir. Filolar için tüm marka ve modeller
kiralanabilmektedir. Sözleşme aşamasında marka ve model belirtilmesi de mümkün
olmaktadır. Ayrıca araçların rengi de belirlenebilmektedir. Filo kiralamayı büyük, orta ve
küçük işletmeler gerçekleştirebilmektedir. Kiralama hizmetinden yararlanmak için vergi
levhasının bulunması yeterli olmaktadır.

avantajlar

Hem cebiniz, hem de işiniz güvende. Araçlarınızın Bakım Onarımları her markanın yetkili servislerinde
orijinal yedek parça ile tarafımızdan yaptırılır, Traﬁk ve Kasko sigortaları, bandrol, muayene ve vergi işlemleri
ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA A.Ş. tarafından ödenir ve takip edilir.

Kurumlar VergİSİ İndİRİMİ

KDV İndİRİMİ

2. EL RİSKİ

Bütçeleme Kolaylığı

Müşteri, kiralama bedellerini
kurumlar vergisi matrahından
indirebilir. Bu sayede %20 Avantaj
sağlar.

Müşteri, kiralama bedellerine karşılık
gelen KDV’leri, devlete olan KDV
borcuna istinaden mahsuplaştırabilir.

2.El değer kaybı tamamen ATAK FİLO
ARAÇ KİRALAMA A.Ş. şirketine aittir.
Müşteriler böyle bir riski taşımazlar.

Sabit kira ödemesi yapıldığı için
sözleşme süresi içerisinde ne kadar
bütçe ayırması gerektiğini önceden
belirlenebilir.

Yakıt Parasını da Kiralama Şirketi Ödeyebilmektedir.
• Kiralama faturalarını gider olarak muhasebeleştirerek KDV ve vergi indirimi sağlarsınız.
• Aylık sabit ödemeler ile nakit akışında avantaj elde edersiniz.
• Otomobil satın almak için kullanılan kaynakları farklı yatırımlarınız için kullanabilirsiniz.
• Otomobilinizin ikinci el değer riskini almaz ve satış formaliteleri ile uğraşmazsınız.
• Otomobilinizin denetim pulu, traﬁk sigortası, kasko, muayene ve vergi işlemlerini takip
ederek zaman kaybetmezsiniz.
• Otomobilinizle ilgili yağ değişimleri, motor arızaları, lastik ve akü değişimleri gibi her
türlü hizmet, kiralama süresince sağlandığından periyodik bakım ve onarım masraﬂarını
ödemek zorunda kalmazsınız.
• Otomobilinizin kaza yapması, arızalanması, serviste kalması gibi durumlarda iş kaybı
yaşamaz, ikame otomobilinizle işlerinize devam edebilirsiniz.
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şirketiniz adına size en uygun araç seçeneklerini sunar ve bu konuda danışmanlık verir.

nakİT AKIŞ

KREDİ LİMİTİ

DAHA AZ PERSONEL İSTİHDAMI

İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMAZ

Sözleşme süresi boyunca kira
ödemeleri sabit kaldığından bu
konuda ne kadar bütçe ayırması
gerektiği önceden bilinir. Müşteriye
bütçeleme rahatlığı sağlar.

Satın alma ATAK FİLO ARAÇ KİRALAMA
A.Ş. tarafından yapıldığı için
müşterinin bankalardaki kredi limiti
etkilenmez. Müşteri kredi limitlerini
mevcut iş kolundaki faaliyetleri için

Aracın bakım onarım, kaza hasar,
MTV, Kasko Traﬁk Sigortası gibi takip
gerektiren işler için personel
istihdam edilmesine gerek kalmaz.

Aracınızın kaza yapması,
arızalanması veya serviste kalması
gibi durumlar söz konu olduğunda
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aracınız yerine geçici araç tahsis
ederek zaman ve iş kaybınızı önler.

BİNEK ARAÇ
KİRALAMA
Üst segment, orta segment ve
alt segment projeye göre Kamu
ve Özel sektörün tercihinde
alınan sıfır araçlarla uzun
dönem filo kiralama...

VIP ARAÇ
KİRALAMA
En modern iç donanım
ile yüksek konfor

mİNİBÜS KİRALAMA

otobüs KİRALAMA

Kamu ve Özel Sektörde, kültür turları ve
organizasyon hizmetleri taşımacılığı

KAMYON
KİRALAMA

Çöp kamyonu, nakliye
kamyonu ve vinç kiralama...

Nakliyat işlerinize ilişkin daha verimli, Az maliyetli
çözüm getiren alternatifler sunmaktayız. Sizlerde
bu avantajlardan yararlanabilir, Bizimle çalışma
ayrıcalığını yaşayabilirsiniz ...

KAMU ARAÇ KİRALAMA

Ticari Araç veya Filo Kiralama Hizmetlerimiz şöyledir;
•
Şoförlü minibüs kiralama veya minibüs kiralama hizmeti
•
Minivan, Van, Panelvan Ticari Araçlar
•
Ambulans, Cenaze Aracı, İtfaiye…
•
Sokak ve cadde süpürme araçları
Operasyonel Filo Kiralama hizmetleri;
Cenaze aracı, ambulans, çöp kamyonu, vinç, arazi araçları,
çekici, tır, otobüs ve S class araç kiralama...

Yeni nesil araçlarımız ile
Herkesin gözü sizin üzerinizde...

Merkez Mah. Nurhan Sk. No: 2
Kat : 2 Büro : 8 Kağıthane / İSTANBUL

+90 (212) 416 89 91
+90 (212) 416 89 90

info@atakﬁlo.com
www.atakﬁlo.com

