
ERKEN İADE GÜVENCESİ İLE
FİLONUZU ULAŞIM İHTİYAÇLARINIZA

GÖRE ÖLÇEKLENDİRİN!



2. Erken İade Güvencesi Ne İşe Yarar?
 
Erken İade Güvencesi, iş süreçlerindeki olası 
değişikliklere karşı işletmelere, filolarındaki araç 
sayısını minimum maliyet yükü ile azaltma imkânı 
sağlar. Erken İade Güvencesi ürününden faydalanan 
işletmeler, kiraladıkları fakat kullanmadıkları 
araçların aylık kira tutarlarını, yüksek erken iade 
bedellerinden dolayı sözleşme bitimine dek ödemek 
durumunda kalmaz. Böylece işletmeler, bir yandan 
şirket araçlarına ödeyecekleri kira tutarlarını 
azaltırken, diğer yandan erken iade bedelini de 
(13’üncü aydan itibaren) indirimli olarak öder.

Ticari işletmelerdeki ulaşım ihtiyaçları, iş yükü 
ve personel sayısı ile doğru orantılı bir şekilde 
yıldan yıla değişebiliyor. Bunun için Hedef Filo, 
araç kiralama adedi bakımından esnekliğe 
ihtiyaç duyan müşterilerine “Erken İade 
Güvencesi” ile kolaylık sağlıyor! Erken İade 
Güvencesi, ihtiyaç duyulmayan araçların bir yıl 
sonunda 13’üncü aydan itibaren daha düşük iade 
bedelleri ile erken teslim edilebilmesini sağlıyor. 
Üstelik bu avantajlı ek hizmet ürününden, araç 
sayısı fark etmeksizin tüm sözleşmelerde 
faydalanılabiliyor.

Erken İade Güvencesi” ile 
Hedef Filo, işletmelerin kiralık 
araç sayılarını kontrat süresine 
göre değil; düşük bedellerle 
ulaşım ihtiyaçlarına göre 
ölçeklendirmesine
imkân sağlıyor!

1. Erken İade Güvencesi Nedir?

Erken İade Güvencesi, Hedef Filo’nun yüksek kaliteli, 
avantajlı ve esnek hizmet anlayışı doğrultusunda 
müşterilerine sunduğu opsiyonel bir ek üründür. 

İşletmelerin değişen ulaşım ihtiyaçları için geliştirilen 
bu ürün, kiralanan araçların gereklilik durumunda 

daha düşük erken iade bedelleri ile Hedef Filo’ya 
teslim edilebilmesini sağlar.

3. Erken İade Güvencesi ile Sunulan Ödeme 
Kolaylıkları Nelerdir?

Erken İade Güvencesi, işletmelere araçları iade 
edecekleri dönem bazında fırsatlar sunmaktadır. 

Araçların ihtiyaçtan bağımsız ve yoğunluklu olarak 
erken teslim edilmesinin önüne geçmek adına, ilk bir 

yıl içerisinde yapılan iadeler için standart erken iade 
bedeli yansıtılmaktadır. Buna göre işletmeler, 

kiraladıkları aracı/araçları ilk 12 ay içerisinde teslim 
etmek istemeleri durumunda, kontrat bitimine kadar 

olan toplam kira bedelinin yarısını ödemek 
durumundadır.

0-12 Ay: Kalan toplam kira bedelinin yarısı
(Standart erken iade bedeli)

13-25 Ay: İkinci yıl içerisinde ödenecek
aylık kiranın üç katı

26-32 Ay: Üçüncü yıl içerisinde ödenecek
aylık kiranın iki katı 

≥ 33 Ay: Bedelsiz erken iade hakkı13.AY



6. Erken İade Güvencesi
Koşulları Nelerdir?
 
Erken İade Güvencesi ek hizmet ürünü; 24, 36 ve 48 
aylık kontratların tamamına dâhil edilebilir.

Ürün kontrat bazında işlemekte olup sözleşmeye 
sonradan dahil edilebilmektedir.

Erken İade Güvencesi ek hizmet ürününden kontrat 
kapsamındaki tüm araçlar için faydalanılabilir.

Erken iadenin ilk 12 ay içerisinde yapılması halinde 
iade bedeli, indirim kapsamında olmayıp standart 
tarifeye göre faturalandırılır.

4. Erken İade Güvencesi’nin
Avantajları Nelerdir?
 
Erken iade ihtiyacının oluşması durumunda, ilk bir yıldan 
sonra standarda göre daha avantajlı bedeller ödersiniz.

Ulaşım ihtiyaçlarınızın azalması durumunda, 
kullanmadığınız araçlar için her ay kira bedeli ödemek 
durumunda kalmazsınız.

Şirket araçlarınızın sayısını kiralama süresi içerisinde 
kontratınıza göre değil, iş ihtiyaçlarınıza göre 
belirleyebilirsiniz.

Gelecekteki olası senaryolara karşı önlem olarak kontrat 
sürenizi düşürmek durumunda kalmazsınız. Bu sayede 
uzun dönem kiralamanın avantajlarından daha verimli bir 
şekilde faydalanabilirsiniz.

5. Erken İade Güvencesi’nden
Nasıl Faydalanılır?

Hedef Filo’dan araç kiralamak isteyen veya kiralamış 
olup sözleşmesi devam eden tüm firmalar,

kiraya konu araç sayısından bağımsız olarak
Erken İade Güvencesi’nden faydalanabilir.

Bununla birlikte üründen faydalanabilmek adına,
kira sözleşmesinin 12 aydan daha uzun bir dönemi

kapsaması gerekmektedir.
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