
30 Yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, 
uzman ve tecrübeli ekibimizle özenle hizmet sunmaktayız. 
Sizlere sunduğumuz ürün ve hizmet kalemlerimizle ilgili 
detaylar aşağıda bilginize sunulmuştur. Hangar 
Motorlu Araçlar A.Ş. olarak tüm marka ve hizmetlerimizle 
sizlerleyiz. 2021 yılı boyunca sizlere sunulan avantajlar, 
dosya detaylarında mevcuttur. 

* Lastik Sökme-Takma-Otel 
* Lastik Satış (Her Marka Uygun Fiyat) 
* JantTamiri-Düzelime 
* Disk Torna 
* Fren Testi 
* TPMS (Sensörlü Supap) Değişim-Kontroi 
* Akü Satış-Montaj 
* Klima Gazı Dolum 

* Petek Temizleme 
* Oto Kuaför 
* Cam Filmi 
* Mekanik Bakım-Servisi 
* Boya-Kaporta Servisi 
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Lastik otelimize gelen araçların değişim işleminden sonra saklanmak üzere teslim alınan lastikler 
ebat / diş derinliği / üretim tarihi gibi tüm detaylar bilgisayar sistemine kayıt edildikten sonra ilgili form 
kullanıcıya teslim edilir. Saklamaya alınan ürünlerin detay bilgilerine sahip olunması sağlanır. Aynı 
anda form bilgileriyle aynı olan lastik etiketleri sistemden çıkar ve saklamaya alınan lastiklerin üzerine 
yapıştırılır. Böylelikle karışıklık ve kaybolma durumlarının önüne geçilmiş olunur. 
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OTEL BİLGİLERİ:. 
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OTEL-0355 
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RAF-13 OTEL-0355 

LASSA 

175/65 R 15 

KIŞIM SUM 2011 

4 ADET 

RAF-13 OTEL-0355 

3SEVF 

LASSA 

175/65 R 15 

KIŞLIK SVİ.I 2011 

4 ADET 

TPMS Kontrol 
Bilgisayarlı Balans 

KAŞE 
HMIGAR rt s 

Özel programlanmış bilgisayar sistemi ve cihazlarla amortisör, fren ve yanal kayma testleri yapılır. 
Yapılan bu testler ile amortisör durumlarınız ölçülür. Fren kuvveti ve frenleme anındaki sapmanın, 
araç ağırlığına göre yeterli olup olmadığının ölçümü yapılır. Bunların yanında 4 tekerleğin birbiri ile 
doğrusal döngü halinde olup olmadığı ve aracınızın yol üzerinde güvenli sürüş sağlayıp sağlamadığı 
hakkında bilgi verilir. 

TPMS (Lastik Basınç Sensörü) Kontrol ve Değişim: 
Diagnostik cihazımızla, lastik servisimize gelen tüm (TPMS Bulunan) araçların kontrolü yapılır. 
Lastik montajı öncesi ve sonrası yapılan bu kontroller hassas olan bu cihazların güvenli ve sağlıklı 
kullanımını sağlar. Ayrıca daha önce hasar almış, pili bitmiş, bozuk olan bu ürünlerin yerine yenisi 
servisimizce değişim ve montaj işlemi yapılmaktadır. Sadece supap bölgesinde deformasyon olan 
parçalar içinde yedek parçalar herzaman servisimizde hazır bulundurulmaktadır. 
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Araç içi ısısını istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlayan klima sistemleri gaz ile çalışır. Bu klima gazı 
zamanla azalır ve araç ısısı istenilen seviyeye gelmez. Bu nedenle gerekli eksilmenin tamamlanması 
gerekmektedir. Bu hizmet tesisimizde her zaman hazır bulunmaktadır. 

POLEN FİLTRESİ 

/ 
<1 

AIRCON FRESH 

Bu 3'lü Küçük 
Bakım Paketi 

Zaman ve kullanım kaynaklı, koltuk / tavan / iç döşeme/ araç yüzeyindeki solgun boya / zift lekeleri 
gibi bir çok görsel deformasyon birinci sınıf ürünlerle müdahale edilerek ilk günkü ferahlık ve 
parlaklığına ulaşması sağlanır. Boya Koruma / Pasta Cila / Seramik Kaplama / Cam Filmi 

Aircon Fresh 
Oto Kuaför 

Pasta Cila 
Boya Koruma 
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i0,00 TL 
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Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz 
Gazı Emisyonlarfnın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır. Bu hizmet Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılabilmektedir. 

Bakanlık fa rafine! d n 
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Ekspertiz Hizmetleri: 
Araç alım satımlarında, ya da mevcut aracınızla ilgili merak ettiğiniz kaporta, boya, motor performans, 
dyno testi, araç altı, araç şasisi, elektronik aksam, şanzıman, amortisör, fren aksam, 
araç beyin sistemi, araç hata kodlan gibi tüm bilgiye erişebilirsiniz. Testlerimiz TSE belgelidir. Ayrıca 
3 ay yada 5.000 km boyunca garanti sunuyoruz. 

Tum paketler c j e n başlayan fiyatlar 
için geçerlidir 

Lastik: 
İstenen bir çok marka ürün için en iyi fiyat ve hizmeti sunmak temel amacımız. Bunun yanında 
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı mensupları için özel indirimler sunmaktayız. 

Bakım Hizmetleri: 
Araçlarınızın periyodik bakımları servisimizde yaptırabilirsiniz. Yağ Değişimi / Yağ Filtresi Değişimi / 
Hava Filtresi Değişimi / Poien Filtresi Değişimini (işçilik ve yedek parça dahil) kapsayan bu hizmetler 
bütünü sizler için standart paket haline getirilecek ve size özel fiyatlar sunulacaktır. 



Akünün görevi öncelikle ilk anda çalışabilmesi için marş motoruna elektrik akımı vermek, araç motoru 
çalışmadığı zamanlarda kullanılacak alıcılara akım göndermek ve motor çalışırken elektrik sisteminde 
voltaj ve amperaj dengelemesi yapmak böylece yüksek devirlerde alternatörün üreteceği voltaj bazen 
fazla yükselebileceğinden alıcıların zarar görmesini engellemektir. 

Japon teknoloji devi YUASA, yerli marakamız İNCİ ile birleşerek "İNCİ GS YUASA" çatısı altında 
dünyanın en iyi akülerinden olan YUASA marka akülerin Türkiye'de üretim ve satışına başladı. 
OTOPRATİK markası ile de daha ekonomik bütçeler için üretim yapmaktadır. 

Akülerinizin değişimleri elektronik cihazlarımızla servisimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
Ayrıca servisimize uğrayıp mevcut akünüz hakkında detaylı bilgi veren diagnostik 
ölçüm sonuçlarını, ücretsiz olarak alıp bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Siz kıymetli Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarımız için özel olarak hazırladığımız 
fiyat listelerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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