
CEM GÖKÇE

Unutmayın; aracınız hasar gördüğü için değil, iyi
onarılmadığı zaman değer kaybeder

H.O.M.  NEDİR?
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AMACI ;
H.O.M. yüksek, birbirinden farklı hasar onarım faturaları ile boğuşmakta olan
sigorta şirketine yardımcı olma fikriyle geliştirilen, sigorta karlılığına ciddi pozitif
katkı sağlaması mümkün olan bir projedir
Servis kalitesini maksimize etmeyi hedefler.

Otomotiv sanayisinin içerisinde aktif olarak yapılan gözlem ve uzun bir çalışma
sonucunda ortaya çıkan, tüm otomobil markalarına hizmet vermeyi amaçlayan,
kasko ve trafik sigortası hasarlarının onarımı üzerine yoğunlaşmış bir servis
işletim sistemidir.
Sigorta şirketlerinin hasar ortalamalarını aşağı çekmek ve aynı zamanda da
poliçe sahibinin %100 memnuniyetini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır.
Hasar durumu ne olursa olsun  beklentilerin üzerinde kaliteli, ekonomik ve hızlı hasar onarım
hizmeti  sunmaktır.

Hasar onarımı üzerine uzmanlaşmış servistir.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR ? 

Doğru hasar tespiti, doğru hasar onarımı ve doğru faturalandırma yapan servistir.
Yönetim ve işleyiş sistemi yetkili servislere oranla daha kompakt, dolayısıyla
müşteri beklentilerine daha hızlı tepki veren servistir.

Servis yöneticilerinin kendilerini sigorta şirketinin ortağı olarak gördüğü bir
yapıdır.

İstatistiki bilgiler ile başarısını kontrol eden, kendini geliştiren servistir.
Blok muafiyeti yasası gereği, orijinal yedek parça tanımını bilen ve sigorta
şirketini ortağı görme anlayışı üzerine odaklanarak parça değişimi  yerine onarım
ağırlıklı ve maliyet düşürme  çerçevesinde  kaliteli onarımı hedefler.

MİNİMUM MALİYET KALİTELİ VE  SORUNSUZ HİZMET !!
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TAMİRİ UZMAN EKİPLERİMİZLE MÜMKÜNDÜR.

NEDEN ONARIM !!!!

Eğer orjinalinden taviz verilmeden yapılacaksa neden olmasın ?  Bizler
zaten Avrupa standartlarında onarım yapabilmek için gerekli ekipmanları
yurt dışından temin ettik. Dolayısıyla milli servetimizi yurt dışına
gönderdik. Bu durum tabiki üzücü fakat amacımız o cihazlarla
sonrasında kayıp edilecek milli servet akışını engellemekti. Ülkemizde
hala geleneksel yöntemlerle standart dışı onarım yapılmakta buda
beraberinde hem kalitesiz iş çıkmasına, hemde can ve mal kaybına yol
açmaktadır. Ne Yazik ki bazı kurumsal firmaların ilişkileri sebebiyle hala
bu geneleksel gidişe destek verdiklerini görmekteyiz. Buda bizi hem
üzmekte hemde zor durumda bırakmaktadır.  Ülkemizde otomobil
üreticilerinin onayladığı bahsi geçen o ekipmanlara sahip bazı yetkili
kurumlar ise yedek parçadan elde edilecek rantı kaybetme kaygısıyla
onarımı es geçmektedir. ( dışardan parça temini) Dolayısıyla ülke
ekonomisine ve sigorta şirketlerine verilen ciddi bir zarar mevcuttur.

H.O.M. Hasar Onarım Merkezi, konusunda uzman personeli ve yetkin
teknik donanım olanaklarıyla tüm kaporta hasarlarına profesyonel
çözümler sağlamaktadır. Aracınız ne marka ve model olursa olsun orjinal
yedek parça temini, montajı ve  boyama işlemleri firmamız tarafından
özenle gerçekleştirilmektedir.

Kaporta ve Boya işlemlerinde 3 yıl garanti veriyoruz. 
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AUTO ROBOT  ile tüm araçların onarımı Kalıp Sistemiyle yapılır. Hatasız onarım
sağlar. 

Kaporta bölümümüz toplam 2500 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Konusunda
deneyimli toplam 6 uzman personel çalışmaktadır. Kaporta, trim, elektrik, oto
cam ve döşeme ustalarımız mevcuttur. Tüm kaporta hasarlarınıza profesyonel
çözümler sunulmaktadır.

. AUTO ROBOT kalıp sistemi yöntemiyle, araçlarınızın şaselerinde olan
hasarlı bölgeler standart fabrika ölçülerine uygun olarak düzeltilir.

Uzman Markalar ve profesyonel kalifiye personel
Araç üzerinde oluşan her türlü boya hasarları RENK BİLGİSAYARI
yardımı ile herhangi bir ton farklılığı olmaksızın, tüm OPAK ve METALİK
renklerde FIRIN BOYA ile giderilir. 

Fırın boya, boyama işleminin tozsuz bir ortamda yapılmasını, özel
filtreler sayesinde partiküllerin boya ile etkileşime girmemesini,
havadaki nem oranını minimum seviyeye indirerek boya işleminin
kalitesinin arttırılmasını sağlar. 

.
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Tüm markalar için diagnostik test ve kontrol cihazlarıyla problemsiz
tamir ve garantili onarım.

ARTIK  HASARLARINIZI DERT ETMEYİN !!!! 

ARACINIZ ORJİNAL KALSIN  ONARIMI  UZMAN EKİPLERİMİZE
BIRAKIN…
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20 Yıllık Deneyime Sahip REM OTOMOTİV LTD. ŞTİ. Bünyesinde hizmet
veren  Hasar Onarım Merkezi Günümüz Teknolojisinde Kendi Alanında
Uzmanlaşarak Sektörde Kaliteli ve Güvenli Hizmet Vermeyi Hedef Olarak
Belirlemiştir

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ : 

ADRES: Bahçekapı mahallesi Sanayi Bulvarı
2470. sok. No:2/A ŞAŞMAZ 
                                        ANKARA
TEL:0312.278 03 43 

Email: remotoservis06@gmail.com
             hasar@remotomotiv.net
24 SAAT : 0543 233 06 57


