ANADOLU KONUT M‹N‹ ONARIM H‹ZMET‹ ÖZEL fiARTLARI
Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu¤u süre boyunca oluflabilecek,
afla¤›da tan›mlar› ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar›n, yerinde know-how içeren özel onar›m teknikleri
ve malzemeler ile azami ölçüde giderilmesi hizmetidir.
Bu teminat poliçe üzerinde yer almas› kayd› ile geçerli olacakt›r.
Anadolu Sigorta taraf›ndan yap›lan onar›mlar her türlü malzeme ve iflçilik hatas›na karfl› 1 (bir) y›l süre
ile Anadolu Sigorta garantisi alt›ndad›r.
Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti'ni kullanmak için
hasarla ilgili zab›t, tutanak ya da ekspertiz gerekmemektedir. Ayr›ca bu hizmetten yararlanman›z durumunda
mevcut hasars›zl›k indiriminiz etkilenmemektedir.
Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti kapsam›na giren hasarlar için afla¤›daki telefon, faks veya elektronik
posta ile baflvurarak hizmet alma talebinde bulunman›z yeterli olacakt›r.
Tel

: 444 0 385 pbx

E-Mail : info@servicemasterclean.com.tr
Web : www.servicemasterclean.com.tr
Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri flunlard›r:
•
Mobilya Mini Hasar Onar›m›(FMR)
•
Sert Zemin Onar›m› (HSR)
•
Döfleme ve Hal› Onar›m› (CUR)
•
Leke Ç›karma (SR)
Onar›m cinsine ba¤l› olarak kullan›lacak ›s› tabancas› gibi elektrikli aletler için elektrik prizine ihtiyaç
olabilir.
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FMR - MOB‹LYA M‹N‹ ONARIMI

ÖNCE

SONRA

Ahflap masif, sunta veya MDF üstüne a¤aç veya folyo laminant kaplama malzemelerle yap›lm›fl ve her
türlü cila ile sonlanm›fl masa, büfe, komodin, dolap, kap› vs. gibi eflyalar üzerindeki vuruk, kopuk, yan›k,
delik, çizik ve çatlak gibi küçük ölçekli hasarlar “ServiceMASTER Mobilya Mini Hasar Onar›m›” sistemi
ile know-how içeren onar›m teknikleri ve özel malzemeler ile yerinde azami ölçüde onar›larak, orijinal
rengine ve cilas›na en yak›n flekilde uyumland›r›l›rlar.

ÖNCE

SONRA

“Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti” kapsam›na giren hasar ölçüleri:
•
3 cm çap büyüklü¤e ve azami 1 cm derinli¤e kadar vuruk, kopuk, yan›k ve delikler
•

10 cm uzunlu¤a kadar çizikler

HSR - SERT ZEM‹N ONARIMI

ÖNCE

SONRA

Sert zemin döflemelerinden masif, lamine, folyo laminant kapl› parke ile, mermer, granit, traverten ve çini
malzemeler üzerindeki vuruk, k›r›k, yan›k, çizik, çatlak ve delikler “Anadolu Sigorta Sert Zemin Onar›m›”
sistemi ile know-how içeren onar›m teknikleri ve özel malzemeler ile yerinde onar›larak, kendi orijinal
desenine ve rengine azami flekilde uyumland›r›l›rlar.

ÖNCE
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SONRA

“Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti” kapsam›na giren hasar ölçüleri:
a.
Ahflap ve Laminant Parkeler üzerindeki;
•
3 cm çap büyüklü¤e ve azami 1cm derinli¤e kadar vuruk, k›r›k, yan›k ve delikler
•
10 cm uzunlu¤a kadar çizikler
b.
Mermer, Granit, Traverten ve Çini malzemeler üzerindeki;
•
3 cm çap büyüklü¤e ve 1 cm derinli¤e kadar göçük, kopuk ve delikler
CUR - DÖfiEME VE HALI ONARIMI

ÖNCE

SONRA

Deri ve Vinil kapl› kanepe, koltuk, büfe vs. üzerinde d›fl darbeler sonucu oluflan y›rt›k, çizik ve çatlaklar
ile makine dokuma hal› ve kilimler üzerindeki sigara yan›klar› “Anadolu Sigorta Döfleme ve Hal› Onar›m›”
sistemi ile know-how içeren teknikler ve özel malzemelerle onar›larak, orijinal rengine azami ölçüde
uyumland›r›l›rlar.

ÖNCE

SONRA

“Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti” kapsam›na giren hasar ölçüleri:
a.
Deri ve Vinil döfleme malzemeleri üzerindeki;
•
3 cm çap büyüklü¤e kadar y›rt›k, çatlak ve çizikler
b.
Makine dokuma Hal› ve kilimler üzerindeki
•
1 cm çap büyüklü¤e kadar sigara yan›klar›
SR - LEKE ÇIKARMA

ÖNCE

SONRA

Bu hizmet kapsam›nda muhtelif tip ve cins lekeler nüfuz ettikleri zemin üzerinden “Anadolu Sigorta Leke
Ç›karma” sistemi ile etkin bir flekilde ç›kart›l›rlar. “Anadolu Sigorta Leke Ç›karma” sisteminde akrilik,
polyamid ve yün hal›lar ile polyester, yün, pamuklu, kadife, ipek, polyester-koton, goblen, basma kumafllar
üzerindeki 62 (altm›fl iki) farkl› leke cinsi (kahve, ruj, ketçap, çikolata, gres ya¤›, tükenmez kalem, k›rm›z›
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flarap, kan, oje, ayran, kola benzeri asitli içecekler, ya¤l› boya, dondurma dâhil) yaklafl›k %95 baflar›
ile ç›kart›labilmektedir. Malzeme içine tamamen nüfuz etmifl, uzun süreden beri var olan ve daha önce
kimyasal müdahalede bulunulmufl baz› cins lekelerin, baz› tür kumafl ve hal› cinslerinden tamamen
ç›kart›lmas› mümkün olamayabilmektedir. Bir koltuk üzerinde uygulanan leke ç›karma ifllemi, kirli bir koltuk
yüzeyinin temizlenmesini ve/veya iç süngerinin ç›kart›lmas›n› gerektirebilir. Böyle bir durumda leke ç›karma
amac›yla yap›lan temizleme ve ç›karma/takma ifllemi “Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmeti” kapsam›nda
bedelsiz olarak yap›l›r. Ancak, üzerinde leke ç›karma ifllemi yap›lan koltuk d›fl›ndaki di¤er kirli koltuklar›n
temizlenmesi hizmet kapsam› d›fl›ndad›r.

ÖNCE

SONRA

“Anadolu Sigorta Leke Ç›karma” hizmeti kapsam›na giren hasar ölçüleri:
•
Döfleme kumafllar› ve hal›lar üzerindeki, 3 cm çap büyüklü¤e kadar lekeler
ANADOLU KONUT M‹N‹ ONARIM H‹ZMET PAKET‹
Anadolu Konut Mini Onar›m Hizmet Paketi y›ll›k adetsel limitleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir. Mini
Onar›m hizmet paketi içinde yer alan 4 (dört) farkl› onar›m hizmetinin y›ll›k onar›m hakk› azami 6 (alt›)
adettir. 6 adetlik onar›m hakk› sigortal›n›n ihtiyac›na göre talep etti¤i onar›m bafll›klar›nda esneklikle
kullan›l›r, ancak toplam onar›m adedi belirtilen toplam adetsel limiti aflamaz.
Hizmet Paketi Onar›m Hizmetleri
Mobilya Mini Hasar Onar›m› (FMR)
Sert Zemin Onar›m› (HSR)
Döfleme ve Hal› Onar›m› (CUR)
Leke Ç›karma (SR)

Adet/Y›l
6

ANADOLU KONUT M‹N‹ ONARIM H‹ZMET‹N‹N S‹GORTALIYA SA⁄LADI⁄I AVANTAJLAR
•
Konutlarda eflya ve malzemelerde oluflan küçük hasarlar›n, özel know-how ve uzmanl›k gerektiren
onar›m teknikleri ile sigortal›n›n yerinde “Mobil” konseptte kurumsal hizmet standartlar›nda onar›m›
•
Onar›mlarda, Türkiye'de ilk defa kullan›lan, uzmanl›k gerektiren özel uygulama teknikleri ve ithal
menfleli malzemelerle hasarl› eflya veya malzemenin orijinalli¤inin azami flekilde korunmas›
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