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Değerli Müşterilerimiz

Lojistik

| Sigorta | Kiralama

1992 yılında ticaretine başlayan şirketimiz bugün
lojistik, kiralama ve sigorta sektörlerinde varlığını
gururla sürdürmektedir.
Sizlere daha kaliteli bir hizmet verebilmek adına
taleplerinizi dinlemekten memnuniyet duyarız.
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Lojistik Hizmetleri

Yurt İç Nakl ye H zmet

M kro Nakl ye H zmet
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Lojistik Hizmetleri

1992 yılında lojistik faaliyetlerine başlayan firmamız
aradan geçen 27 yılın ardından gıda taşımacılığında öncü
markalara hizmet eden Türkiye’nin en geniş özmal
filolarından birine sahip olarak sektöründe hizmet kalite
ve güvencesi ile bir marka olmuştur. Lojistik faaliyetleri
kapsamında firmamız 1997 yılından bu yana frigofrik
donanımlı araçları ile gıda taşımacılğı yapmaktadır.
Taşımakta olduğumuz ürünleri müşterilerimizin talebine
uygun olarak kamyonet, kamyon, kırkayak ve tır bazında
yükleme ve dağıtım yapabilen firmamız aynı zamanda
depolama ve bölgesel dağıtım hizmetleri de sunmaktadır.
Mutfağınıza giren her bir ürünün kıymetini bilen firmamız
ve çalışanlarımız sizler için sağlıklı ve güvenli taşımayı
yapmak için özenle çalışmaktayız.
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Kiralama Hizmetleri

T car & Ha f T car Araçlar

B nek Araçlar

Lüks Araçlar

Grup şirketlerimiz bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçen “HAS
LİDER KİRALAMA A.Ş.” sektöründe araç çeşitliliğini maksimum
düzeyde sağlayabilen ender firmalardandır. 27 yıllık ticari araç
yönetimi ve servis tecrübesi ile tır, kamyon, kamyonet, pick-up,
suv ve binek araç gruplarının tamamında müşterilerine araç
sağlamakta olan firmamız 1670 adet araç ile müşterilerine tüm
Türkiye’de hizmet vermekte ve araç ağını her geçen gün daha da
büyütmektedir. Tüm Türkiye’de oluşturduğumuz hizmet ağımızla
birlikte sizlere en iyi hizmeti en hızlı şekilde verebilmek adına
tüm çabamızla mücadele etmekteyiz.
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Fırsatlardan Yararlanın
Renault Symbol
1.5 Dizel Manuel

Fiat Egea
1.3 Dizel Manuel

2.299₺

Ford Courier
1.5 Dizel Manuel

2.490₺

2.490₺

Ford Transit
350M

3.490₺

Kampanyalarımız 36 ay ve üzeri kiralama süresi ile geçerlidir.
Kampanyalarımızda yıllık kilometre sınırı 20.000km’dir.
Kampanyalı fiyatlarımız 31.10.2019 tarihine kadar geçerlidir.
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Sigorta Hizmetleri
Tra k & Kasko

Emt a

Yangın

Konut

Sağlık

Seyehat

Grup şirketlerimiz bünyesine katılan son üye olan “HAS LİDER
SİGORTA A.Ş.” şirketlerimizin ticari hayatı boyunca edindiği
tecrübelerini sizlere en iyi şekilde aktarmak ve sizlerin
yararına olan tüm hususlarda sizleri bilinçlendirmek parolası
ile kurulmuştur. 27 yıldır ticari faaliyetleri kapsamında sigorta
şirketlerinin müşterisi olan grup şirketlerimiz böylece
müşterilerine bugüne kadar elde edilen tüm tecrübelerini
aktarma ve sizlerin ihtiyacı olan ürünleri doğru analiz ve tespit
ederek sizlere sunma imkânına sahiptir. Sizlere ihtiyaç
duyduğunuz tüm sigorta branşlarında en kaliteli ve en
ekonomik şartlarla hizmet sunmak üzere verilmesi gereken
tüm çabayı sarf etmeye hazır durumdayız.
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Fırsatlardan Yararlanın
Has L der S gorta farkı le pol çe pr m ne ek özel nd r mler!

Tra kS gortalarında

%3
İNDİRİM!
KaskoS gortalarında

%6
İNDİRİM!
Yangın S gortalarında

%20
İNDİRİM!

Tüm orta
s g anşla
br rında nd r mlerden
fayda
lanm
ak ç n b ze ulaşın!
Ş rket m zden yaptıracak olduğunuz s gorta pol çeler n zde
%20'ye varan nd r mler le s z değerl müşter ler m ze
h zmet kal tem z n yanında ﬁyat avantajı da sağlamaktayız.
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Neden Biz

1992 yılında ticari faaliyetine başlayan şirketimiz aradan
geçen 27 yılın ardından GÜVENİLİR ve TECRÜBELİ ekibi ile
birlikte siz müşterilerimize hizmet etmektedir. Uzman
kadrosu ve 1670 araçlık özmal filosu ile Lojistik, Araç
Kiralama ve Sigorta Hizmetleri vermekte olan şirketimiz tüm
müşterilerine hizmet kalitesi farkını hissettirmektedir.
Hizmet verdiği tüm müşterilerine sektörde edindiği
tecrübeler ve geniş hizmet ağı sayesinde hızlı çözümler
sunabilen şirketimiz ayrıca ekonomik olarak da kendisini
tercih eden tüm müşterilerine çok uygun maliyetlerle hizmet
sunmaktadır. Siz de FMC şirketler grubunun müşterilerinden
birisi olup, şirketlerimizin sunduğu üstün hizmetlerden ve
uygun fiyatlardan yararlanmak için bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
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Referanslar
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MERKEZ
EHLİBEYT MAHALLESİ CEYHUN ATUF KANSU CADDESİ
BAYRAKTAR PLAZA E-BLOK KAT: 3
BALGAT/ÇANKAYA/ANKARA
GARAJ
İVEDİK O.S.B. 1323. CADDE 29/1
YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON: +90 312 385 87 06
FAX: +90 312 386 10 45
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