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Bilgiyi, konforu, uzmanlığı, güveni ve 
ayrıcalıklı hizmetleri yanı başınıza getiren 
AutoCard, güçlü filo şirketi Dolunay Filo 
Kiralama tarafından kurulan, üyelik 
sistemiyle çalışıp birlikteliğin avantajını 
tek bir kullanıcı için bile sunan otomotiv 
hizmet kartıdır. 

Filo ve araç yönetimindeki tecrübemizi, 
Türkiye'nin ilk elektronik para kuruluşlarından 
olan Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) işbirliği ile 
birleştirdik. Bu sayede AutoCard, Troy özelliklerini 
taşıyan tüm banka ve bankamatiklerde geçerli 
olan ödeme aracı haline geldi.

AutoCard sahipleri, Param işbirliğimiz sayesinde, 
AutoCard indirim ve hizmetlerinin yanında Param 
avantajlarının tamamından da yararlanma
imkanına sahiptir.

AutoCard Param, kendinizin veya başkasının 
içerisine para yükleyebildiği, internette veya 
mağazalarda geçerli, bireysel ve kurumsal olarak 
kullanılabilen elektronik bir para hesabıdır.

Filo kiralama ve filo yönetim sektöründeki
deneyimlerimiz, AutoCard olarak uzman 
kadromuz ve yüksek teknolojimiz ile bireysel ve 
kurumsal araç sahiplerine araçlarıyla ilgili her 
konuda benzersiz avantajlar, indirimler ve 
hizmetler sağlamayı ve bu konuda ülkemizde 
öncü olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, çağrı merkezimizde araç ve filo yönetimi 
konusunda tecrübeli satınalma uzmanı 
arkadaşlarımızı sizler için bir araya getirdik.

Uzman ekiplerimiz, araçla ilgili bütün 
ihtiyaçlarınızda, aracınıza ve bütçenize en uygun 
ve indirimli hizmetleri almanız konusunda 
yanınızdadır.

AutoCard’ı müşteri sadakat ve memnuniyet 
programı olarak da müşterilerinize, 
üyelerinize, son tüketicilere, tedarikçilerinize, 
acentalarınıza, bayilerinize ve çalışanlarınıza 
hediye ederek firmanızın satış ve verimlilik 
hedeflerine daha kolay ulaşılacağına
inanıyoruz.

Otomotiv Sadakat Programı 
AutoCard!



AutoCard Nedir?

. Büyük indirimlerle bütçenizi korursunuz,

. En iyi hizmete kolayca ulaşırsınız,

. Aracınızın zorunlu ihtiyaçlarını vaktinde

  karşılar ve kendinizi güvende hissedersiniz,

. Zaman ve iş kaybına uğramazsınız,

. Aracınızın değerini her fırsatta artırırsınız.
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AutoCard ile ;

AutoCard bireysel ve 
kurumsal araç sahiplerinin 
araçlarıyla ilgili tüm
ihtiyaçlarına indirimler 
sunan bir hizmet kartıdır.
Ayrıca çağrı merkezindeki 
uzman filo yönetim
ekibi vasıtasıyla her konuda 
AutoCard sahiplerine 
danışmanlık hizmeti verir.

AutoCard Nedir?



Hizmet verdiğiniz firmaların
çalışanlarına ve kendi
personelinize AutoCard hediye
ederek motivasyon ve  aidiyet
duygusunu geliştirebilirsiniz..

Meslek Odaları
Sendikalar
Sektörel Dernekler
Özel Hastaneler
Kurumsal Firmalar
Zincir Marketler

B2B

Siz de AutoCard
Ailesine Katılın

B2C Firma Çalışanları
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AutoCard’ı bayi, acente ve 
müşterilerinize hediye ederek 
hedef kitlenize müşteri
memnuniyetini kolayca 
sağlayabilirsiniz.

Bankalar
Sigorta Şirketleri
Otomotiv Distribütörleri
Oto Bakım Zincirleri
2. El Araç Satış Firmaları
Distribütörler
Acenta ve Bayi Ağı olan Firmalar
Oto Lastik Firmaları
Telekomünikasyon Şirketleri

Hizmet verdiğiniz firmaların son 
tüketicilerine ve kendi son 
tüketici müşterilerinize AutoCard 
hediye ederek satışlarınızı 
artırabilir ve sadık müşteri kitlesi 
oluşturabilirsiniz.

Kurumsal Firmalar
Market Zincirleri
Sigorta Acentaları
Oto Galeriler
Oto Bakım Servisleri
Otomotiv Bayileri
Ulaşım Firmaları
Otopark İşletmeleri

Hizmet Paketleri ve Kapsamı



Otomobilinize Özel İndirim ve
Hizmetler için Autocard
Autocard avantajları ile
kazançlı çıkın.

Aracınızla ilgili her konuda, 
AutoCard filo yönetim
uzmanlarının desteği
her zaman sizinle.

Araç Takip sistemine indirimli 
sahip olma imkanı AutoCard’da.

AutoCard sayesinde
otomobilinizin piyasadaki
2.el değerini öğrenin
alırken ve satarken
kazançlı çıkın.

Bireysel ve Kurumsal araç 
sahiplerine akaryakıt 
indirimleri AutoCard’da.

Trafik ve Kasko poliçeniz 
en uygun fiyat ve 
seçeneklerle AutoCard’da.

AutoCard sahipleri kısa dönem 
araç kiralamaları için Enterprise'tan
%40 indirimle hizmet alabilirler.

Akaryakıt İndirimi

İndirimli Sigorta Teklifleri

İndirimli Araç Kiralama

Aracımın Değeri
Ne Kadar?

Oto Danışmanım

İndirimli Araç Takip Sistemi

Param Kart Avantajlarından
Yararlanma İmkanı

AutoCard sizi yolda 
bırakmaz. Yol yardımı ile 
yolda kalmadan güvenle 
seyahat edin.

Yol Yardım
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AutoCard Avantajlar



Yol Yardımı

Akaryakıt

Sigorta

Rent a Car

Aracımın Değeri Ne Kadar

Oto Danışmanım

Araç Takip Sistemleri

Param (Diğer) Avantajlar

SILVER PAKET GOLD PAKETHİZMETLER

Hizmet Paketleri ve Kapsamı
Hizmet ve avantajlarımız için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet Paketleri
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 Size en uygun
AutoCard paketini

satın alın.

Satın Alın Kartınızı
Kişiselleştirin

Hizmetlerden
Yararlanın

Param Entegrasyonu için
gerekli bilgilerinizi ve

araç bilgilerinizi ekleyin.

Yararlanmak istediğiniz
hizmeti seçin ve yararlanın.

02 03

Autocard Nasıl Çalışır?
Param Avantajlarından Yararlanmak için ve param.com.tr hesabınızı aktif etmek için,
sisteme kayıtlı cep telefon numaranızdan SIFRE boşluk,4 haneli kart şifresi
(kendi belirleyeceğiniz bir şifre) boşluk, kartınızın son 6 hanesini yazıp 0850 988 99 99
numaralı telefona SMS göndermek yeterlidir.

İnternet bankacılığı şifresini almak için param.com.tr adresine girerek kart numaranızı yazıp
şifre al butonuna tıklayarak şifre alabilirsiniz.

AutoCard Nasıl Çalışır?
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