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ŞİMDİ İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMANIN
TAM ZAMANI
Otomotiv sektöründeki gelişmeler ile birlikte 2’nci el araç satışları yükselme eğilimi
gösterirken, DOD 2’nci el otomobiller için 0 km konforu ve kalitesini sunmak amacıyla
“DOD Araç Görünüm Yenileme” hizmeti sunuyor.
Kurlardaki artış, yeni yıl ile birlikte gelen ÖTV düzenlemesinin ikinci el satışlarına daha
geç yansıması ile birlikte 0 kilometre araçların 2013 stoklarının bitmiş olması, otomotiv
sektöründe 2. el satışlarına olumlu yansıdı. Yeni model yılına ait 0 km araçların
piyasada yüksek fiyatla yer alması da otomobil almak isteyenleri ikinci el satışlarına
yönelttiği bildirildi. 2’nci el otomotiv sektöründe bahar aylarının gelmesiyle birlikte
satışların yükseldiğine dikkat çekilirken, DOD Pazarlama ve Satış Müdürü Gökhan
İncekara “Sektördeki gelişmeler paralelinde şimdi ikinci el almanın tam zamanı”
açıklamasında bulundu.
TÜİK verilerine göre yalnızca 2014 yılı Ocak ayında 410 bin 339 aracın devir işleminin
gerçekleştirildiğine dikkat çeken İncekara şunları söyledi;
“Devri yapılan toplam 410 bin 339 taşıt içinde otomobil %68,3 ile ilk sırada yer almıştır.
Otomobili sırasıyla %16,7 ile kamyonet, %4,3 ile motosiklet, %4 ile traktör takip ediyor.
Devir işlemi gerçekleştirilen bu taşıtların %6,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel
amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Bu veriler 2014 yılında ikinci el araç satışlarının yükselme
eğiliminde olacağı yönünde önemli bir göstergedir. 2014 yılında 2. el pazarı hareketli
geçecektir.”
İkinci el pazarının bahar aylarıyla ile birlikte hız kazanmasını beklediklerini dile getiren
DOD Pazarlama ve Satış Müdürü Gökhan İncekara, 2.el araçlarda “DOD Araç
Görünüm Yenileme” hizmeti ile 0 km konforunu ve kalitesini sunduklarını da belirtti.
İncekara “DOD'da satılan tüm araçlar, profesyonel ekipler tarafından özel temizlik ve
bakım ürünleri kullanılarak gerçekleştirilen görünüm yenileme hizmeti ile yeni
sahiplerine sunulmaktadır” şeklinde konuştu.
İncekara “DOD Araç Görünüm Yenileme” hizmeti ile ilgili olarak şu bilgileri verdi;
“Araç görünüm yenileme hizmetiyle hava koşulları, kullanım şartları, yol durumu gibi
çevresel faktörlerin araç üzerinde bıraktığı etkiler asgari düzeye indirilmektedir.
Araçların ilk günkü görünümlerine yakın bir duruma gelmesini sağlayan bu işlemlerde
araçlar; motor ve kaporta aksamlarından başlayarak kabin içerisinde bulunan kir,
leke ve kokulara kadar detaylı olarak temizlenmekte; araç yüzeyindeki çizik,
matlaşma ve yıpranmalar büyük ölçüde giderilmektedir”

