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Multicar ile şirketinize
hız ve avantaj katın.
Kurumsal araç ve filo kiralama hizmetlerinde anahtar teslim
rahatlık sunan Multicar ile detaylarla yorulmayın, finansal ve
operasyonel avantajlardan faydalanın.
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İçindekiler

Multicar’ın
faydalar dünyasını keşfedin!
Multinet kimdir?
Up Group kimdir?
Multicar kimdir?

Türkiye’nin 81 iline yayılmış geniş servis ağı ile her zaman müşterilerinin yanında olan
Multicar’ın arkasında ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biri
olan Up Group’un ve Türkiye’nin yenilikçi firması Multinet’in sağladığı güven var.
Multicar, firmanıza operasyonel rahatlık, vergi avantajı ve finansal faydalar sunar.

Rakamlarla Multicar
Araç veya filo kiralamanın avantajları
Multicar hayatınızda fark yaratır
Multicar 3’ü 1 arada paketi
Multicar sistemi nasıl çalışır?
Bize ulaşın
Diğer Multinet ürünleri ile tanışın

Multicar’lı olmanızda “fayda” var.

Multinet kimdir?

Up Group kimdir?

1999 yılında kurulan Multinet, firmalara,
müşterilerine, üye işyerlerine ve
çalışanlarına fayda sağlayan ve katma
değerli çözümler sunan teknolojik bir
servis şirketidir. Türkiye’de ve dünyada
akıllı kart teknolojisini kurumsal
harcamalar ve maaş dışı ödemeler
alanında kullanan ilk şirkettir. Multinet,
2010 yılında Fransız Up Group ailesine
dahil olarak uluslararası bir yapının
parçası haline gelmiştir.
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Up Group, ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biridir. Sektördeki
50 yılı aşan tecrübesi ile Multinet’in gücüne güç katan, uluslararası bir yapının parçası
haline getiren Fransız ortağıdır.
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Multicar kimdir?

Araç ve filo kiralamanın
avantajları

2007 yılında Multinet bünyesinde kurulan Multicar, firmanızın
araç ve filo kiralama ihtiyacını avantajlı koşullarla ve profesyonel hizmet
anlayışıyla karşılamanızı sağlar.
Firmanızın ihtiyaç duyduğu sayıda aracı Multicar’dan kiraladığınızda
filo yönetimi, takibi ve operasyonel giderler ile ilgilenme işini sizin
yerinize Multicar üstlenir.
Size sadece keyfini sürmek düşer.

Rakamlarla Multicar
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Araç ve filo kiralamalarınızda, siz sadece işletmenizin ihtiyaçlarını Multicar’a bildirirsiniz.
Ekibimiz talebinizi inceleyerek size en uygun paketi ve teklifi hazırlar. Siz de araç satın alırken
gerçekleştirmek zorunda olduğunuz araştırma ve karşılaştırma gibi aşamalardan geçmeden,
ekibimizin profesyonel deneyimlerinden yararlanır; zaman ve işgücü kaybının önüne geçersiniz.
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*2014 yıl sonu itibariyle alınan raporlara göre belirlenen rakamlardır.

Keyfini Sürün.

Araç ve filo kiralama hizmeti ile;
• Filonuzun sigorta giderlerinden ve araç satınalma vergilerinden muaf olursunuz.
• Kiralama süresi boyunca kasko, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik sigortası gibi
ödemeleriniz Multicar tarafından karşılanır.
• Aylık araç ve filo kiralama tutarlarını işletme gideri olarak gösterebilirsiniz.
• Zaman, personel ve nakit kullanımından tasarruf edersiniz.
• Teknik bakım, onarım, servis hizmetlerinden kesintisiz yararlanırsınız.
• Araç satın alımınız için gerekli olan finansmanı, işletmenize fayda sağlayacak
başka yatırımlarla değerlendirebilirsiniz.
• Firmanıza ait araçların yıl içinde öngöremediğiniz alım-satım, bakım-onarım gibi
gelir-gider kalemlerini; aylık olarak belirlenen kira oranı ile kontrol altında tutabilirsiniz.
• Multicar’ın aylık raporlamaları ile filonuzun ve çalışanlarınızın performansını ölçümleyebilirsiniz.

Multicar hayatınızda fark yaratır.

Multicar sistemi
nasıl çalışır?

• Multicar ile 6 büyük ilde araç kiraladığınızda şehrinizin plakasını taşıyan bir araca
sahip olabilirsiniz. (İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa ve İzmir için geçerlidir.)
• Periyodik bakım, parça masrafı, mekanik arızalar ve lastik değişimine kadar her türlü
bakım onarım, anlaşmalı servislerde ve servis önceliğiyle Multicar tarafından sağlanır.
• Multicar, kesintisiz ve mükemmel bir back-up hizmeti sunar. Aracın çalınması, kaza,
arıza gibi durumlarda hemen muadili yeni araç gönderir, konforunuzun bozulmasına
asla izin vermez.
• Multicar, araç ve filo kiralama hizmetinde 81 ilde anlaşmalı yetkili servis ağına sahiptir.

FİRMA ARAÇ VEYA FİLO
KİRALAMAYA KARAR VERİR.

İHTİYAÇ DUYDUĞU
ARAÇ SAYISINI
BELİRLER.

MULTICAR UZMANLARI İLE
BİRLİKTE GEREKLİ
DEĞERLENDİRMELER YAPILIR VE
SİPARİŞ ALINIR.

ARAÇLARINIZ
MULTICAR TARAFINDAN
SATIN ALINIR.

Multicar’dan
3’ü 1 arada fırsatı!
KİRALAMA SÜRESİ BOYUNCA
ARAÇLARIN HER TÜRLÜ BAKIM VE
ARIZASINDA SERVİS ÖNCELİĞİNİZ OLUR.

Multicar, firmanızın araç ve filo kiralamadaki tüm ihtiyaçlarını
avantajlı koşullarla karşılayabileceğiniz fırsatlar sunar. Multicar’dan araç
ya da filo kiralaması yaptığınızda, 3’ü 1 Arada Paketi’nden yararlanabilir;
araçlarınızın akaryakıt ihtiyacını indirimli karşılayabilir, aynı zamanda
araçlarınızın sahadaki kontrolünü ölçümleyecek araç takip sistemlerine de
size özel fiyatla sahip olabilirsiniz.
Bu sayede firmanızın hangi aracının nerede ve kaç kilometrede olduğunu,
nerelerden ve hangi sıklıkta akaryakıt alımı yaptığını, araçlarınızın kilometre
başına ne kadar akaryakıt harcadığını takip edebilir; araçlarınızın mesai
dışındaki kullanımını kontrol altında tutabilir, periyodik raporlamalara ve
filonuzla ilgili uydu görüntülerine ulaşabilirsiniz.

ÇALINMA, KAZA VE ARIZA
DURUMUNDA SİZE HEMEN
YENİ ARAÇ GÖNDERİLİR.

ARAÇLAR FİRMANIZA
TESLİM EDİLİR.

KASKO, TRAFİK SİGORTASI,
MOTORLU TAŞIT VERGİLERİNİ VE
EGZOS MUAYENELERİNİ
MULTICAR ÜSTLENİR.

ARAÇLARIN PLAKA VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
MULTICAR TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLİR.

SİZE SADECE
KEYFİNİ SÜRMEK
KALIR.

Her ihtiyaca uygun bir Multinet çözümü mutlaka vardır.

Çalışana fayda paketi

Multicar ile tanışmanızda
fayda var!
Araç ve filo kiralamada anahtar teslim rahatlıkla tanışmak ve
teklif almak için bizi arayabilir ya da www.multicarrental.com
sitesindeki formu doldurarak teklif talebinde bulunabilirsiniz.

www.multicarrental.com
www.multinet.com.tr

444
56 87
Multicar Müşteri Hizmetleri

444
87 36
Multinet Çağrı Merkezi

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. No:12
Mecidiyeköy / Şişli ISTANBUL

RESTONET

PASSNET

• Harcadıkça TATLIPARA kazandıran
Türkiye’nin ilk ve tek yemek kartı,
• Kurumunuza %89’a varan vergi avantajı sağlar,
• 14.000 kurumsal müşterinin,
• 760.000 kart kullanıcısının,
• 25.000 anlaşmalı üye noktanın tercihi.

• Kişiselleştirilebilir giriş çıkış ve mesai takip kartı.

GIFT
• Kurumsal teşvik ve yardımların en modern yolu,
• Türkiye’nin ilk hediye kartı,
• Çalışanlarınıza ihtiyaçlarına göre seçim imkanı sunan
benzersiz sistem,
• Kurumunuza %38,47’ye varan vergi avantajı sağlar,
• 94.553 kart kullanıcısının, 4.282 anlaşmalı noktanın,
384 kurumsal müşterinin tercihi.

Şirket araçlarına fayda paketi
MULTICAR

PETRONET

• Türkiye’nin 81 ilinde hizmet ağına sahip filo
kiralama şirketi. Firmanıza operasyonel, vergisel
ve finansal avantajlar sağlar.

• Akaryakıt kullanımızda tasarruf etmenizi
sağlarken, giderlerinizi tek faturada
yönetmenizi sağlayan Multinet hizmeti,
• 3.800 kurumsal müşteri,
• 1.100 Shell istasyonu,
• 26.000 araç,
• Türkiye genelinde yaygın istasyon ağı.

Kurumsal seyahat ve
konaklamalarda fayda paketi

Toplu satınalma ve tedarik
süreçleri fayda paketi

OTELNET

MULTIAVANTAJ BUSINESS

• İş seyahatleri ve konaklamalarında avantajlı
çözümler sunan Multinet hizmeti,
• Konaklama, uçak bileti, araç kiralama,
transfer, toplantı organizasyonu hizmetleri,
• 335 kurumsal müşteri,
• 14.569 kart kullanıcısı,
• 400.000 geceleme,
• Türkiye’nin her yerinde 1.000 anlaşmalı nokta.

• Firmanıza satın alırken kazandıran, avantajlı
fiyatlar ve koşullar sunan benzersiz Multinet
hizmeti,
• Geniş tedarikçi zinciri,
• 14 kategori,
• 23 tedarikçi,
• 81 ilde tedarik imkanı,
• 1.013 kurumsal üye.

