
Say›n Sigortal›m›z,

Anadolu Mini Onar›m Hizmeti, arac›n›zda poliçenizin geçerli oldu¤u 
süre boyunca oluflabilecek, afla¤›da tan›mlar› ve limitleri verilen küçük 
ölçekli hasarlar›n, karfl›l›¤›nda herhangi bir prim al›nmaks›z›n ve 
sizden herhangi bir  ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir.

Anadolu Mini Onar›m Hizmeti kapsam›na giren hasarlar Anadolu 
Sigorta’n›n anlaflmal› oldu¤u Auto King Servis ‹stasyonlar›nda Amerikan 
menfleli know-how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullan›lan 
özel tamir teknikleri sayesinde arac›n orjinalli¤i korunmaktad›r. Böylece 
arac›n 2. el sat›fl›nda de¤er kayb› riski en aza indirilmektedir.

Auto King taraf›ndan verilen hizmetler her türlü iflçilik ve malzeme 
hatalar›na karfl› bir y›l süre ile Auto King garantisi alt›ndad›r.

Anadolu Mini Onar›m Hizmeti’ni kullanmak için hasarla ilgili 
zab›t, tutanak ya da ekspertiz gerekmemektedir. 
Ayr›ca bu hizmetten yararlanman›z durumunda 
mevcut hasars›zl›k indiriminiz etkilenmemektedir.
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Anadolu Mini Onar›m Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri flunlard›r:
Boyas›z Kaporta Göçük Düzeltme
Boya Hasarl› Kaporta Göçük Düzeltme
Boya Tamiri (Tampon s›yr›klar›, anahtar çizikleri, kap› vuruklar›)
Döfleme Tamiri (Deri, hal›, kumafl, plastik üzerindeki yan›k, y›rt›k, 
çizikler)
Ön Cam Tamiri (Her tipte k›r›klar, 10 cm’ye kadar çatlaklar)
Plastik Tampon Tamiri (Göçük, y›rt›k, kopuk ve eksik parçalar, 
pütürlü plastik kaplama ifllemi)
Leke Ç›karma (Deri, vinil, döfleme kumafllar› ve hal› malzemelerdeki 
5 cm’ye kadar lekeler)

Bu hizmet kapsam›na giren hasarlar için poliçenin üzerinde belirtilen 
Auto King Servis ‹stasyonlar›’n›n birinden randevu alman›z ve üzerinde 
Anadolu Mini Onar›m hizmetinden yararlanabilece¤inizi belirten 
ifadenin yer ald›¤› kasko poliçenizi göstermeniz yeterli olacakt›r.

Anadolu Mini Onar›m Hizmeti teminat›na sahip sigortal›lar›m›z›n 
araçlar›ndaki kapsam d›fl›nda kalan di¤er küçük hasarlar›n 
giderilmesinde ve Auto King Oto Bak›m Koruma Servis hizmetlerinde 
%30 indirim haklar› mevcuttur ve V‹P müflteri statüsünde ifllem görürler.

Bu hizmet, hususi otomobiller, SUV (4X4) arazi araçlar›, panelvan, 
minibüs (hatl› minibüsler hariç) ve kamyonet tipi hafif ticari araçlar 
(2.500 kg azami yüklü a¤›rl›¤a kadar) için geçerlidir.
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Anadolu Mini Onar›m Hizmeti Tan›m ve Limitleri	

PDR d›fl darbeler sonucu araç kaporta aksam› üzerinde 
meydana gelen, boyan›n zarar görmedi¤i, 5 cm çapa 
kadar olan kaporta göçüklerinin arac›n orijinalli¤i 
korunarak ve herhangi bir boyama ifllemi yap›lmaks›z›n 
düzeltilerek eski haline getirilme tekni¤i ve sanat›d›r. 
Düzeltme iflleminden tatminkar bir sonuç al›nabilmesi 
için kaportada göçük bölgesindeki saç›n uzamam›fl, 
boyan›n zarar görmemifl ve hasarl› panelin daha önce 
boyanmam›fl olmas› gerekir. Boyas›z kaporta göçük 
düzeltme iflleminde, üzerinde göçük bulunan panelin 
arkas›na özel aletlerle ulafl›l›r d›fla do¤ru masaj yöntemi 
ile göçük düzeltilir. Ulafl›lamayan veya arkas› kapal› 
olan (kap› direkleri, marflpiyel gibi) bölgelerdeki kaporta 
göçükleri “Boyas›z Kaporta Göçük Düzeltme” tekni¤i 
ile giderilemezler. Bu tür durumlarda tamirin “Boya 
Hasarl› Kaporta Göçük Düzeltme” ve “Boya Tamiri” 
(Mini Yama) yöntemiyle yap›lmas› gerekir.
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D›fl darbeler sonucu araç saç kaporta aksam› üzerinde 
meydana gelen, boyan›n zarar gördü¤ü, 10 cm çapa 
kadar ezik, vuruk ve göçüklerin “Puntal› Göçük 
Çektirme” tekni¤i ile düzeltilerek eski haline getirilme 
ifllemidir. “Boya Hasarl› Kaporta Göçük Düzeltme” 
iflleminde sadece ezik, vuruk ve göçüklerin kaporta 
düzeltme ifllemi yap›l›r. Hasar›n tamamen giderilmesi 
için kaporta düzeltme iflleminden sonra bölgeye “Boya 
Tamiri, (Mini Yama)” iflleminin uygulanmas› gerekir.
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Seyir veya park halindeyken d›fl darbeler veya kötü niyetli 
hareketler sonucu, genellikle, araçlar›n kap›, çamurluk ve 
tampon bölgelerinde meydana gelen 30 cm’ye kadar 
kaporta s›yr›k ve çizikleri, 20 cm çapa kadar tampon 
s›yr›k ve çizikleri gibi küçük ölçekli boya hasarlar› “Boya 
Tamiri” kapsam›nda “Mini Yama” yöntemi ile tamir edilir. 
“Mini Yama” yönteminde tamir bölgesi mümkün oldu¤unca 
küçük tutulur ve sadece hasarl› bölge boyan›r. Tamir boyas› 
rengi orijinal boya rengine özel bir teknik ile uyumland›r›l›r. 
Hasar tamamen yok edilir. Mümkün olabilecek en küçük 
bölgenin boyanmas› suretiyle arac›n orijinalli¤i azami 
ölçüde korunur.

Önemli Not: Bir defaya mahsus olmak üzere, arac›n tek 
bir yan cephesinde, ayn› zamanda bir defada oluflmufl, 
kaportan›n zarar görmedi¤i ve Auto King taraf›ndan tek 
hasar olarak de¤erlendirilen s›yr›k, çizik gibi boya hasarlar› 
bedelsiz olarak giderilir. Tek hasarlarda 30 cm’lik ölçüsel 
limit dikkate al›nmaz. Hasar›n her 30 cm’si bir tamir hakk› 
olarak de¤erlendirilir ve adetsel limitlerden düflülür. Örne¤in, 
80 cm’lik bir çizik hasar› ”Tek Hasar” kapsam›nda giderildi¤i 
zaman 3 adet kullan›m hakk› (80cm/30cm=2,7 (3 adet) 
) sigortal›n›n I. Gruptaki 4 adetlik kullan›m hakk›ndan 
düflülür. Daha önce ayn› poliçe döneminde I.Gruptan 
tamir hizmeti alm›fl olan sigortal›lar tek hasar tamir 
olana¤›ndan kalan hak adetleri ve ölçüleri paralelinde 
yararlanabilirler. Örne¤in, daha önce I.Gruptan 2 adet 
hakk›n› kullanm›fl bir sigortal›, kalan 2 adet hakk›n› “Tek 
Hasar” kapsam›na giren bir kap› çizi¤inde kullanmak 
isterse, bu kap› çizi¤inin “Anadolu Mini Onar›m Hizmeti” 
kapsam›nda bedelsiz yap›labilmesi için boyunun 60 cm 
(2x30cm)yi geçmemesi gerekir.
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Araçlar›n iç döflemelerindeki plastik, deri, vinleks, 
kumafl, hal›, velur kapl› aksamlar› üzerindeki sigara 
yan›¤›, çizik, y›rt›k, kopuk vs. gibi hasarlar “‹ç Döfleme 
Tamir Sistemi”yle hasarl› parça de¤ifltirilmeden, ço¤u 
zaman tamir sonras› farkedilmeyecek derecede, azami 
düzeyde tamir edilirler.
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Araçlar›n ön cam d›fl yüzeylerinde tafl sekmesi, uçan 
cisimlerin çarpmas› gibi d›fl darbeler sonucu oluflan 
k›r›k ve çatlaklar “Cam Tamir Sistemi”yle azami düzeyde 
giderilir. Tamir sonras›nda genellikle vurma noktas›nda 
görüntüyü etkilemeyen, ihmal edilebilir ölçekte küçük 
bir iz kal›r. Cam k›r›k ve çatlaklar›n›n olufltuktan k›sa 
bir süre içerisinde tamir ettirilmesi cam tamirindeki 
baflar› oran›n› önemli ölçüde artt›r›r.
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Araçlar›n plastik ön ve arka tamponlar›nda hafif ve orta fliddetli 
darbeler sonucu oluflan, tamponun d›fl ve iç yüzeylerindeki y›rt›k, 
kopuk, çatlak, deformasyon, eksik parça gibi tamponun komple 
de¤iflmesi sonucunu do¤uran hasarlar, “Plastik Tampon Tamir” 
yöntemiyle garantili olarak tamir edilirler.

“Plastik Tampon Tamiri” hizmeti ön ve arka tamponlardaki ana 
plastik malzemedeki hasarlar›n giderilmesini ve boyas›z tabii plastik 
tampon hasarlar›nda tamir sonras› tamponun tamam›na uygulanan 
“Pütürlü Plastik Kaplama” ifllemini kapsar. Bu hizmet kapsam›na 
tamponun boyanma ifllemi dahil de¤ildir. Ancak 20 cm’lik bir çap› 
aflmayan plastik tampon hasarlar›nda “Anadolu Mini Onar›m” 
1.Grup “Boya Tamiri, Mini Yama” hizmeti kapsam›nda (sigortal›n›n 
1.Grup kullan›lmam›fl tamir hakk› mevcut ise) tamponun boyama 
ifllemi bedelsiz olarak yap›l›r. 20 cm’yi aflan tampon hasarlar›nda, 
tamir sonras› yap›lmas› gereken boya ifllemi “Anadolu Mini Onar›m” 
hizmeti kapsam› d›fl›ndad›r.

Önemli not: ”Anadolu Mini Onar›m Hizmeti” kapsam›nda AUTO 
KING servis istasyonlar›nda sigortal›lara verilen bedelsiz “Plastik 
Tampon Tamiri” hizmetine ilaveten, bir hasar dosyas› kapsam›nda 
kasko poliçesinde “Anadolu Mini Onar›m” teminat›na sahip sigortal› 
araçlar›n›n hasarl› ön veya arka plastik tamponlar› sigorta eksperleri 
taraf›ndan “Tamir Talep Formu”ndaki bilgiler eksiksiz olarak en 
yak›n AUTO KING servisine bildirilmesi durumunda, AUTO KING 
taraf›ndan arac›n bulundu¤u oto servisinden mobil servisi ile al›narak 
bedelsiz olarak tamir edilmekte ve tekrar ilgili servise teslim 
edilmektedirler. Bedelsiz hizmet ön ve arka tamponlardaki plastik 
ana malzemedeki hasarlar›n giderilmesini ve hasarl› boyas›z tabii 
plastik tamponlara uygulanan “Pütürlü Plastik Kaplama ve 
Renklendirme” ifllemini kapsar. Tampon cinslerine göre boyama 
ifllemleri bedelli olarak yap›l›r.
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Araçlar›n koltuk, kap› ve tavan gibi aksamlar›ndaki 
deri, vinil, döfleme kumafllar› ve hal› malzemeler 
üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler “Leke Ç›karma” 
sistemi ile nüfuz ettikleri zemin üzerinden etkin bir flekilde 
ç›kart›l›rlar. “Leke Ç›karma” sisteminde yaklafl›k 62 
(altm›fliki) farkl› leke cinsi yaklafl›k %95 baflar› ile 
ç›kart›labilmektedir. Malzeme içine tamamen nüfuz 
etmifl, uzun süreden beri var olan ve daha önce 
kimyasal müdahalede bulunulmufl baz› cins lekelerin, 
baz› tür kumafl ve hal› cinslerinden tamamen ç›kart›lmas› 
mümkün olamayabilmektedir. Bir koltuk üzerinde 
uygulanan leke ç›karma ifllemi, kirli bir koltuk yüzeyininin 
temizlenmesini ve/veya iç süngerinin ç›kart›lmas›n› 
gerektirebilir. Böyle bir durumda leke ç›karma amac›yla 
yap›lan temizleme ve ç›karma/takma ifllemi “Anadolu 
Mini Onar›m” hizmeti kapsam›nda bedelsiz olarak 
yap›l›r. Ancak, üzerinde leke ç›karma ifllemi yap›lan 
koltuk d›fl›ndaki di¤er kirli koltuklar›n temizlenmesi hizmet 
kapsam› d›fl›ndad›r.
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Y›l içinde verilecek hizmet adetleri gruplar baz›nda afla¤›da gösterilmifltir. 
Gruplar baz›nda tesbit edilen hizmet adetleri, grup içindeki hizmetlerin 
her hangi biri için kullan›labilir. Grup içindeki hizmetler toplam› belirtilen 
adedi aflamaz. Ölçüsel limitler her bir hasar için ayr› de¤erlendirilir.
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Hizmet 	 Servis Hizmeti Tan›m› ve Limitleri		 Tamir Adedi
Gruplar›
  	  Boya Hasarl› Kaporta Göçük Düzeltme (DR)			

•	10 cm ‘ye kadar boya hasarl› kaporta hasarlar›
     1*	 Boya Tamiri, (Mini Yama) (PR)		 4 adet/y›l	

•	Kaporta s›yr›k ve çizikleri 30 cm’ye kadar			
•	 Tampon s›yr›k ve çizikleri 20 cm çapa kadar	
Boyas›z Kaporta Göçük Düzeltme (PDR)	
•	Boyan›n zarar görmedi¤i 5 cm çapa kadar 			

kaporta göçükleri	
•	Boyan›n zarar görmedi¤i ve Auto King		

taraf›ndan teknik olarak onar›labilir bulunan 		
5 cm’yi aflan kaporta göçükleri 	

‹ç Döfleme Tamiri (IR)		 8 adet/y›l
     2	 Kumafl, hal›, velur, deri, vinil, plastik cinsi iç 

döfleme malzemelerin	
•	1 cm çap›na kadar deri, vinleks, kumafl, hal›, 	

plastik sigara yan›klar› 	
•	5 cm’ye kadar deri, vinleks, kumafl, hal› 		

y›rt›klar›, plastik çizik ve çatlaklar›	
•	3 cm çapa kadar plastik parça kopuklar›,				

Ön Cam Tamiri (WR)	
•	Her türde ve tipte k›r›klar (manda gözü, 	 

     		 y›ld›z, kombine vs.)	
•	10 cm’ye kadar çatlaklar

     3	 Leke Ç›karma (SR)		 2 adet/y›l	
Plastik Tampon Tamiri (BR)

     4	 •	Auto King taraf›ndan teknik olarak onar›labilir 	
bulunan göçük, y›rt›k, kopuk, eksik parça gibi 	
plastik hasarlar›.		

Limitsiz

ANADOLU M‹N‹ ONARIM H‹ZMET‹ L‹M‹TLER‹



*	 Bu hizmet grubuna dahil onar›mlarda, Boya Hasarl› Kaporta Göçük 
Düzeltme (DR) ifllemi bir tamir hakk›, ard›ndan yap›lacak Boya Tamiri 
(Mini Yama) (PR) ayr› bir tamir hakk› kullan›larak yap›lmaktad›r. Y›l 
içerisinde toplam 4 adet 1. Grup Hizmeti al›nabilmektedir.
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