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DOD MOBİL İLE İKİNCİ EL ARAÇLAR AVUCUNUZUN
İÇİNDE
İnternetten ikinci el araç inceleme sürecine farklı bir boyut kazandıran DOD,
mobil uygulamasına eklediği 360º araç içi görünüm özelliği ile sektörde bir ilki
gerçekleştirdi. Birçok uygulamada bulunmayan araç ekspertiz detaylarına ek
olarak yayına aldığı bu yeni özellik ile DOD, müşterilerine ikinci el araçlar ile
ilgili en detaylı bilgileri sunmaya devam ediyor.
Tüketim alışkanlıklarının dijital platformlar üzerinden şekillenmekte olduğu bu
dönemde, ikinci el otomobil almayı planlayanlar araç seçiminin büyük kısmını satış
noktalarına gitmeden web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden yapmak istiyor.
Bu süreçte müşterilerinin beklentileri doğrultusunda araçlar hakkında maksimum
bilgiyi en açık ve net şekilde iletmeyi hedefleyen DOD, teknoloji yatırımlarına ve
yenilikçi uygulamalara devam ediyor.
İkinci el otomobil alım ve satım hizmetleri sunan DOD markasının geliştirdiği mobil
uygulama ile ikinci el araç almak isteyenlere bu noktada benzersiz kolaylıklar
sağlanıyor. App Store ve Google Play Store’dan indirilebilen DOD uygulamasıyla,
kullanıcılar satış noktalarına gitmeden diledikleri yerden, ihtiyaç ve isteklerine göre
oluşturdukları arama filtreleri aracılığıyla DOD stoklarındaki araçları inceleyebiliyor.
Marka, araçların teknik özellikleri, güvenlik ve konfor donanımlarına ek olarak DOD
uzmanları tarafından yapılmış 101 nokta ekspertiz raporunun kaporta bölümünü de
uygulama üzerinden inceleme fırsatı sunuyor. Kullanıcılar ekspertiz raporunu
inceleyerek aracın hasar durumunu, boyanan ya da değişen bir parçasının olup
olmadığını kolayca öğrenebiliyorlar.
Kullanıcılar beğendikleri araçlar için DOD Finans tarafından oluşturulan örnek kredi
planını görüntüleyebildikleri gibi, henüz kararsız olmaları durumunda bu araçları belli
bir listede tutmak ve kolayca tekrar erişebilmek için “Favori Araçlarım” özelliğinden
faydalanabiliyor. “Fiyatı düşünce haber ver” özelliği sayesinde ise, kullanıcılar takip

ettikleri araçların fiyatında herhangi bir indirim olması durumunda değişiklikten anında
haberdar oluyor.
Araç fiyatı belirleme konusunda bir öneri mekanizması olarak çalışan “Sanal
Ekspertiz” özelliğiyle kullanıcılar mevcut araçlarına fiyat belirlerken kurumsal bir
destek alabiliyor. Bu özellik ile kullanıcılar fiyatını öğrenmek istedikleri araçların
bilgilerini sisteme girdikten sonra, sistem aracın DOD 101 nokta ekspertizi öncesi
tahmini fiyatını belirleyerek kullanıcı ile paylaşıyor.

360º araç deneyimi
Dijital mecralarda kullanıcı ihtiyaçlarını gözlemleyip, beklentiler ve sektördeki yeni
eğilimler odağında sürekli yeni projeler geliştiren DOD, 2017 yılında Türkiye ikinci el
otomobil pazarında bir ilki gerçekleştirdi.
Web ve mobil üzerinden araç inceleme sürecine farklı bir boyut kazandıran marka,
dijital platform kullanıcılarına DOD stoklarından ilgilendikleri araçların içini 360º iç
görünüm özelliği ile 360º ve detaylı inceleyebilme imkânı sunuyor. Kullanıcılar
böylelikle araçta fiziki olarak bulunmadan, sanal olarak adeta içindeymiş gibi aracı
inceleyebiliyor ve her detayı daha yakından görebiliyor. Yeni geliştirilen bu özellik
sayesinde kullanıcılar farklı bir araç inceleme deneyimi yaşıyor.

