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ZERO Premium Car Service, hizmet yolculuğunda istikrarlı bir marka olmasının
yanında, dünyanın önde gelen sentetik motor yağı olan Mobil 1’i tercih etti.
Tıpkı, aracı için en iyi bakım servisi ve en özel hizmete sahip olmak isteyen,
sizler gibi…

ZERO, yenilikçilik ve uzmanlık konularında profesyonel yaklaşım benimserken,
yol arkadaşı Mobil 1 ise tam anlamıyla global bir formül olup, yağ endüstrisi ve
otomobil üreticilerinin en yeni standartlarını karşılayan ve aşan bir üründür.

HiKAY E M iZ

ZERO, aracınızı korumak için duyacağınız tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz sunan
ve yine “her bakımdan daha özel” kılmak için yüksek hizmet standartları
doğrultusunda faaliyet gösteren, kaliteli bir teknik servis merkezidir. Aracınızın
yazlık, kışlık ve periyodik bakımlarına ait tüm hizmetlerin yanı sıra mekanik
işlemler, kaporta boya ve tamir işlemleri, cam, lastik değişimi ve tamiri gibi
donanımlı bir özel
servisten alabileceğiniz tüm hizmetleri yüksek standartlar çerçevesinde
sizlerle buluşturmaktadır.

Kapsamlı Bir
Yağ Değişim Noktası
Mobil 1 ortaklığıyla size en yüksek standartları karşılayan kapsamlı bir yağ değişimi ve servis
bakım ve onarım hizmeti sunuyoruz.
Olağan servis işlemlerinde Mobil 1’in pazar lideri sentetik motor yağı serisini kullanarak, aracınızın
ilk günkü gibi çalışmaya devam etmesini sağlıyoruz.
Ayrıca ZERO’yu ziyaret eden her bir müşterimiz, her yağ değişimi ya da araç bakımı ve onarımında
ücretsiz 10 nokta araç kontrolü hizmeti alıyor. Randevu almak için bizi aramanız ya da servisimize
uğramanız yeterli.

Yüksek Standartlarda
Profesyonel Hizmet
ZERO Premium Car Services, en yüksek standartlara göre işletilen ve hızla büyüyen Mobil 1 Center yağ
değiştirme merkezi zincirinin önemli bir parçasıdır.
Bu doğrultuda siz değerli müşterilerimizin, güvenli ve profesyonel bir ortamda verimli ve
kapsamlı yağ değişimi taleplerine, arac bakım ve onarım işlemlerine yüksek
hizmet standartları doğrultusunda cevap vermeyi hedefliyoruz.

Eğitimli ve
Deneyimli Personel
Tüm Mobil 1 Center – ZERO çalışanları
ExxonMobil eğitim programlarına
katılıyor. Dolayısıyla servisimizin en
yüksek endüstri standartlarına göre
işletildiğinden ve sizin pazardaki en iyi
müşteri hizmetini aldığınızdan emin
olabilirsiniz. Ayrıca çalışanlarımızın
aracınız için en iyi motor yağını tavsiye
edeceklerinden de emin olabilirsiniz.

Keyifli Bekleme ve
Eğlence Alanları
Aracınız Sizi Biraz Bekleyecek
ZERO Premium Car Service, sadece aracınız için
kaliteli bir servis hizmeti sağlarken size en
iyi koşullarda bakımının yapılıyor olduğunu
görebileceğiniz izleme penceresinin yanı sıra
eğlenceli bölümleriyle de değerli zamanınız
için keyifli alanlar sunar.

ZERO’yu tercih edenler;
aracının mekanik aksamı için yapılması gereken bakım ve tamir
işlemlerinde orijinal yedek parça, kontrollü bakım ve en iyi işçilik
hizmetinden faydalanacağını bilirler.
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Motor Tamiri
Motor Yenileme
Motor Koruma İşlemleri
Periyodik Bakım
Yağ Bakımı ve Değişimi
Yazlık ve Kışlık Bakımlar
Muayene Öncesi Bakım
Elektik Tesisatı Kontrolü ve Tamiri
Şanzıman Bakımı ve Tamiri
Diagnostik Bilgisayarlı Arıza Tespiti

Aracınızın Motoru ZERO’nun Usta Ellerine Emanet
ZERO, yıllarca en iyi servis merkezlerinde deneyim kazanmış motor
ustalarıyla çalışır. Aracınızın en hayati birimlerin bakımını emanet
ettiği deneyimli ustalar sayesinde en zorlu arızaları tecrübeyle çözer.

ME KA N İK HİZME TLER

Motor Bakımı

Klima Bakımı
Bakteri ve Virüslere Karşı, Klima Sağlığına
Özenle Bakıyoruz…
Klima ve Araç Dezenfekte İşlemleri virüs salgını
sonrası aracınız için önemli tedbirler arasına
girdi. Daha sağlıklı bir ortamda yolculuğunuza
güvenle devam edebilmeniz için ZERO Klima
Dezenfekte işleminde HENKEL Güvencesiyle
Kalitesini ispatlamış olan Klima Temizleme
Sistemi TEROSON Markasını tercih ediyor.

Lastik Değişimi
ve Fren Bakımı
Rot & Rot - Balans Ayarı, Amortisör ve Süspansiyon
Tamiri ve Değişimi
Fren Bakımı, Disk ve Fren Balata Değişimi

Kaporta & Boya
Aracınızın Dış Estetiği için
Profesyonel Çözümler

» Hasarlı Araç Tamiri
» Göçük Giderme İşlemleri
» Dolu Hasarı Tamiri
» Taş İzi Tamiri
» Boya Koruma
» Pasta ve Cila Uygulamaları
» Renk Değişimi
» Fırınlı Boya Uygulamaları

KA P O RTA & B OYA

ZERO Aracınızın dış estetiği için en iyi
işçiliği sunmak amacıyla yeterliliklerini
geliştirmiş donanım seviyesi yüksek bir servis
merkezidir. Kaporta hasarlarına yönelik tamirat
ve göçük giderme işlemlerinin yanı sıra boya
uygulamalarında da personel ve teknik nitelikleriyle
en iyi işçilik avantajını sağlamaktadır.

ZERO’yu ziyaret eden her bir müşterinin
aracı, yağ değişimi sırasında ücretsiz
10 nokta kontrolünden geçirilir.
Servisimiz, bu kapsamında aşağıdaki
kontrolleri yapar:
•

Şanzıman / Şanzıman Yağı

•

Silecek Lastiği

•

Cam Suyu

•

Direksiyon Hidroliği

•

Akü

•

Farlar

•

Soğutma Suyu

•

Fren Hidroliği

•

Lastik diş Derinliği

•

Lastik Havası

akü
direksiyon hidroliği
şanzıman

cam suyu

fren hidroliği
soğutma suyu

lastik diş derinliği
farlar

lastik havası

10 N OKTA A R A Ç KO NTR OLÜ

silecek lastiği

NEDEN MOBİL 1?

Aracınız için En Verimli ve En Kaliteli Motor Yağı MOBİL 1
Aracınızın düzgün şekilde çalışmasını sürdürmesi için Mobil 1™’den daha çok çalışacak hiçbir şey yoktur. Dünyanın Önde Gelen
Sentetik Motor Yağı olarak, geleneksel motor yağlarının ötesinde bir performans sağlayan aşınma önleme teknolojisine sahiptir.

N E DE N MO B İL 1?

ZERO, motorunuzun her türlü ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm Mobil 1 ürün serisini bünyesinde bulundurur. Size
sunacağımız motor yağı ve yağ değişim hizmetlerinin en yüksek standartları karşılayacağından ve en kaliteli ürünleri
kapsayacağından emin olabilirsiniz.

Gerçekten de Mobil 1, lider üreticilerin ve sektörün
standartlarını karşılayan veya bu gereksinimlerin de
ötesine geçen bir motor yağıdır ve bu nedenle siz araç
üretici şartnamenizdeki yönlendirmeyi takip ederken,
Mobil 1 araç üreticisi garantinizi korumak için olağan
servis işlemlerinizde kullanılabilir.
Tüm Mobil motor yağları serilerini bulundurduğumuzdan,
sadece pazar lideri Mobil 1 sentetik yağ serisini değil,
aynı zamanda seçkin motor yağlarını içeren Mobil Super
ailesini ve günlük sürüşe yönelik diğer motor yağlarını
da müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Mobil 1, motorların daha uzun süre yeniymiş gibi
çalışmasını ve böylece aracınızdan üstün bir performans
almaya devam etmenizi sağlar.

Bahçekapı Mahallesi
Sanayi Bul. 44/1 Şaşmaz
Etimesgut / Ankara
+90 312 278 10 00
servis@zeropremiumcar.com

Çalışma saatleri
Pazartesi
09:00 - 18:00
Salı		
09:00 - 18:00
Çarşamba
09:00 - 18:00
Perşembe
09:00 - 18:00
Cuma		
09:00 - 18:00
Cumartesi
09:00 - 18:00

