
SÖZLEŞME - EK1 

1. KAPSAM

Bu Sözleşme eki BTSO ve üye çalışanları ile birinci derece yakınlarına; TÜVSÜD - D

Expert tarafından sunulan mal ve hizmetlerde kaliteden taviz verilmeden indirimli olarak,

aşağıda belirtilen koşullar içinde yararlanmalarını kapsar.

2. TANIMLAR

Bu sözleşme içeriğinde BTSO indirimi uygulayan firma/kurum/kuruluş TÜVSÜD - D

Expert olarak adlandırılacaktır.

3. KOŞULLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER

a. TÜVSÜD- D Expert hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden aşağıdaki tabloda

belirtilen içerikte ve oranlarda, Oda kimlik kartını gösteren BTSO üyeleri ve

çalışanları ile; birlikte getirdikleri birinci derece yakınlarına indirim uygulayacaktır.

indirim Başlığı indirim 
Oranı 

ilan Edilen Liste Fivatları üzerinden (www.d-ex0ert.com.tr) %20 
ilan Edilen Seçili Paketler üzerinden (www.d-expert.com.tr) %25 

4. SÜRE

Bu indirim oranları, sözleşmenin imza tarihinden sonra 1 yıl boyunca geçerlidir. Bir yılın

dolmasının ardından taraflardan biri sözleşme feshedilmemişse, iş bu indirim oranları

kendiliğinden 1 yıl daha uzatılmış kabul edilir.

5. ANA SÖZLEŞME ve EK- 1 İÇERİSİNDE BELİRTİLEN PAKETLER VE İÇERİKLERİ

Bu husustaki hizmetlere ait tüm güncel fiyatlar ve paket içeriklerine ilişkin tüm detaylara

aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.d-expert.com.tr

Firma Adı 

Firma Yetkilisi 

İmza/ Kaşe 



SÖZLEŞME EK- 2 

ANA SÖZLEŞME ve EK- 1 İÇERİSİNDE BELİRTİLEN PAKETLER VE İÇERİKLERİ 

Temel Ekspertiz Paketi İçeriği 

Boya-Kaporta Kontrolü 

•Değişmiş ve boyanmış kaporta parça kontrolü

•Yalnızca değişmiş ve boyanan parça kontrolü.

DYNO Ekspertiz Paketi İçeriği 

DYNO Ekspertiz 4X4 Paketi İçeriği 

Boya-Kaporta Kontrolü 

•Değişmiş ve boyanmış kaporta parça kontrolü

•Yalnızca değişmiş ve boyanan parça kontrolü.

DYNOTest 

•Motor tork ve güç ölçümleri, fark tespiti.

•Motor, Şanzıman vuruntu kontrolleri.

•Vites geçiş aralıkları kontrolü.

•İvmelenme kontrolleri.

•Grafik olarak performans tablosu paylaşımı.

OBD(Diagnoz) Test 

•Cihaz ile ilgili aracın kontrol ünitesine (bağlanarak) aracın elektrik ve elektronik

verilerinin taranması

•Aktif ve pasif arızaların taranması ve tespiti

•Motor, elektrik, ve elektronik donanımlarda sistemin vermiş olduğu arıza ve uyarıların

tespiti

•ABS, ASR, ESP, AIRBAG, Emniyet kemerleri gibi donanımların taraması, arıza var

ise tespiti

•lmmobilizer, kilitleme ve güvenlik sistemlerinin kontrolleri.

•ODB (Diagnoz) kontrolleri araç donanımları ile sınırlıdır.

Paketi İçeriği Fiyatı 350f, 

Boya-Kaporta Kontrolü 

•Değişmiş ve boyanmış kaporta parça kontrolü.

Fren Testi 

•Ön sağ ve sol fren kuwetıeri ölçümü.

•Arka sağ ve sol fren kuwetleri ölçümü.

•Sağ ve sol fren kuwetleri farkı.

•Toplam frenleme yeteneği.



•Ovallik kontrolü/Kampana.

•El (park) fren sağ ve sol kuvvet ölçümü.

•El (park) fren sağ ve sol kuvvet farkı hesaplaması.

Alt Aksam Kontrolü (Lift Üzerinde)

•Alt kısımda gözle görülebilen tüm yağ ve sıvı kaçaklarının kontrolü (terlemeler hariç).

•Egzoz sistemi kontrolü.

•Taban sacı kontrolü.

•Havuz sacı ve arka panel kontrolü.

'"Marşbiyellerin kontrolü. 

•Travers (alt beşik) kontrolü.

•Alt muhafaza ve kaplamaların kontrolü.

•Yürür aksam ve arka dingil kontrolü.

•Boru ve hortumların kontrolü.

•Şaft ve diferansiyel kontrolü.

Süspansiyon Test

•Ön sağ ve sol süspansiyon değerleri ölçümü.

•Arka sağ ve sol süspansiyon değerleri ölçümü.

•Sağ ve sol süspansiyon değer farkları hesaplaması.

Yanal Kayma Test

•Ön aks üzerindeki tekerleklerin açı kontrolü.

•Arka aks üzerindeki tekerleklerin açı kontrolü.

•Rot ayarı dengesi kontrolü.

İç Aksam Kontrolü 

•Koltuk, kapı döşeme, iç direk bakalitleri kontrolleri.

•Taban ve tavan kaplaması, döşemesi kontrolleri.

•Torpido, orta konsol, iç dikiz ayna ve güneşlik kontrolleri.

•Donanım düğmeleri kontrolleri.

•Klima, navigasyon, radyo/ teyp-cd çalar kontrolleri.

•Açılır tavan sistemi kontrolü.

•Emniyet kemerlerinin kontrolleri.

•Cam ve kilit düğme grubu kontrolleri.

•Silecek, korna ve aydınlatma sistemleri kontrolleri.

•Direksiyon simidi, vites topuzu kontrolleri.

•Gösterge tablosu kontrolleri.

08D(Diagnoz) Test

•Cihaz ile ilgili aracın kontrol ünitesine (bağlanılarak) aracın elektrik ve elektronik

verilerinin taranması. 



•Aktif ve pasif arızaların taraması ve tespiti.

0Motor, elektrik ve elektronik donanımlarda sistemin vermiş olduğu arıza ve uyarıların

tespiti.

•ABS, ASR, ESP, AİRBAG, Emniyet kemerleri gibi donanımların taraması, arıza var

ise tespiti.

•immobilizer, kilitleme ve güvenlik sistemlerinin kontrolleri.

* OBD (Diagnoz) kontrolleri araç donanımları ile sınırlıdır.

Akü Test

•Akü şarj seviyesinin ölçülmesi

•Akü çıkış gücünün ölçülmesi

Tramer Sorgulama

Full Plus Ekspertiz Paketi İçeriği 

Full Plus Ekspertiz 4X4 Paketi İçeriği 

Boya-Kaporta Kontrolü 

•Değişmiş ve boyanmış kaporta parça kontrolü.

Fren Testi 

•Ön sağ ve sol fren kuwetleri ölçümü.

•Arka sağ ve sol fren kuwetleri ölçümü.

•Sağ ve sol fren kuwetleri farkı.

•Toplam frenleme yeteneği.

•Ovallik kontrolü/Kampana.

•El (park) fren sağ ve sol kuwet ölçümü.

•El (park) fren sağ ve sol kuwet farkı hesaplaması.

Alt Aksam Kontrolü (Lift Üzerinde)

•Alt kısımda gözle görülebilen tüm yağ ve sıvı kaçaklarının kontrolü (terlemeler hariç).

•Egzoz sistemi kontrolü.

•Taban sacı kontrolü.

•Havuz sacı ve arka panel kontrolü.

•Marşbiyellerin kontrolü.

•Travers (alt beşik) kontrolü.

•Alt muhafaza ve kaplamaların kontrolü.

•Yürür aksam ve arka dingil kontrolü.

•Boru ve hortumların kontrolü.

•Şaft ve diferansiyel kontrolü.

Süspansiyon Test

•Ön sağ ve sol süspansiyon değerleri ölçümü.



•Arka sağ ve sol süspansiyon değerleri ölçümü.

•Sağ ve sol süspansiyon değer farkları hesaplaması.

Yanal Kayma Test

•Ön aks üzerindeki tekerleklerin açı kontrolü.

•Arka aks üzerindeki tekerleklerin açı kontrolü.

•Rot ayarı dengesi kontrolü.

İç Aksam Kontrolü

•Koltuk, kapı döşeme, iç direk bakalitleri kontrolleri.

•Taban ve tavan kaplamast, döşemesi kontrolleri.

•Torpido, orta konsol, iç dikiz ayna ve güneşlik kontrolleri.

•Donanım düğmeleri kontrolleri.

•Klima, navigasyon, radyo/ teyp-cd çalar kontrolleri.

•Açılır tavan sistemi kontrolü.

•Emniyet kemerlerinin kontrolleri.

•Cam ve kilit düğme grubu kontrolleri.

•Silecek, korna ve aydınlatma sistemleri kontrolleri.

•Direksiyon simidi, vites topuzu kontrolleri.

•Gösterge tablosu kontrolleri.

OBD(Diagnoz) Test

•Cihaz ile ilgili aracın kontrol ünitesine (bağlanılarak) aracın elektrik ve elektronik

verilerinin taranması. 

•Aktif ve pasif arızaların taraması ve tespiti.

•Motor, elektrik ve elektronik donanımlarda sistemin vermiş olduğu arıza ve uyarıların

tespiti. 

•ABS, ASR, ESP, AIRBAG, Emniyet kemerleri gibi donanımların taraması, arıza var

ise tespiti.

•lmmobilizer, kilitleme ve güvenlik sistemlerinin kontrolleri.

* OBD (Diagnoz) kontrolleri araç donanımları ile sınırlıdır.

DYNOTest

•Motor tork ve güç ölçümleri, fark tespiti.

•Motor, Şanzıman vuruntu kontrolleri.

•Vites geçiş aralıkları kontrolü.

•ivmelenme kontrolleri .

.. Grafik olarak performans tablosu paylaşımı. 

Akü Test 

•Akü şarj seviyesinin ölçülmesi
Akü çıkış gücünün ölçülmesi

• Tramer Sorgulama




