Kampanya Koşulları
1. Kampanya 01.01.2021- 31.12.2022 tarihleri arasında Borusan Otomotiv BMW yetkili
satıcılarından tam elektrikli sıfır otomobil satın alan müşterileri kapsamakta olup; anılan
müşteriler, kendilerine Borusan Otomotiv tarafından gönderilen aktivasyon koduna sahip
olmak kaydıyla 31.12.2022 tarihine kadar ENTERPRİSE’dan ücreti mukabili kiralayacakları
BMW marka otomobilin kiralama bedelinde kiralama tarihinde geçerli olacak liste fiyatı
üzerinden %40 indirim hakkını elde edeceklerdir.
2. Kampanya kapsamında kiralama hizmeti verecek kuruluş, herhangi bir değişiklik bildirimi
yapılmadığı sürece Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.(Kısaca ENTERPRİSE
olarak anılacaktır) unvanlı kiralama şirketi olacaktır
3. Kampanya sadece dijital kanallarda geçerlidir. Buna göre kiralama hizmeti ancak ve sadece
https://www.enterprise.com.tr/kampanyalar/bmw linki üzerinden online ödeme ile
rezervasyon yapılmak suretiyle sağlanabilecektir. ENTERPRISE rezervasyon alma yöntemini
değiştirebilir.
4. Kampanya kapsamında kiralanacak BMW marka otomobile dair kiralama bedeli müşteri
tarafından ENTERPRİSE’a peşin olarak ödenecektir. ENTERPRİSE, kampanya kapsamında
indirimli olarak belirlenecek bedeli müşteriden tahsil etmediği sürece otomobilin teslimine
zorlanamaz.
5. Her müşteri, kampanya kapsamında satın alacağı her bir otomobil için 31.12.2022 tarihine
kadarki süre içinde ENTERPRİSE’dan indirimli BMW marka otomobil kiralama hakkı elde
edecektir. Kampanya kapsamındaki hakların kampanya süresi sonuna kadar fiilen ve tam
olarak kullanılması şarttır. Kampanya süresi içinde rezervasyon yaptırılması kampanya
süresinin sonrası için bir hak sağlamaz.
6. Kampanya kapsamında indirimli BMW otomobil hakkından yararlanacak kişinin BMW 1
Serisi, BMW 216d, BMW 218i araçlarını kiralaması için 25 yaşını, BMW X1, BMW 3 serisi,
BMW 520i, BMW iX3, BMW iX araçlarını kiralaması için 27 yaşını doldurmuş olması
gereklidir.
7. Kampanya kapsamındaki indirimli BMW otomobil kiralama hakkı, sadece İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya, Bodrum Çanakkale, Çorlu, Dalaman, Denizli, Kocaeli, Konya, Kuşadası,
Marmaris, Malatya, Manisa, Ordu, Samsun, Trabzon lokasyonları için sağlanabilecektir. Söz
konusu il ve ilçe merkezleri dışında kampanya kapsamında kiralama hizmeti yapılmayacak ve
sağlanmayacaktır.
8. Kampanya’dan yararlanabilmek için Borusan Otomotiv tarafından müşteriye mail veya sms
yoluyla iletilecek kampanya kodunun rezervasyon anında kiralama firma sistemine girilmesi
gereklidir. Kampanya kodu girilmeyen rezervasyonlar indirim hakkından yararlanamaz.
Kampanya kapsamında münhasıran bu kimselere indirimli kiralama yapılabilecektir.
9. İndirimli BMW otomobil kiralama hakkı üçüncü bir kimseye devir ve/veya temlik edilemez.
Ek sürücü talebi kiralama şartlarına tabi olacak ve kiralama firması bu nususta ek ücret talep
edebilecektir.
10. Kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak BMW marka otomobillerin model,
donanım ve kilometrelerine dair bir garanti ve taahhüt verilmemektedir. Kiralanacak
otomobiller kiralama esnasında stoklarda olan otomobillerle kısıtlıdır.
11. Müşteri, en yakın 48 saat sonrasına rezervasyon yapabilir. ENTERPRISE talep halinde
müsaitlik varsa 48 saat içerisindeki rezervasyonları da alabilir. Müşterinin araç kiralama
hakkının kapsadığı model grup müsaitliğine göre ENTERPRISE yoğun dönemlerde,
müşteriyi müsaitlik olan saat, tarih ve ofislere yönlendirebilir. Özellikle resmi tatil
dönemlerinde ve web sitesinde de müsaitliğinin olmadığı zamanlarda kesin konfirmasyon
garantisi vermez.
12. ENTERPRİSE, kampanya kapsamında araç kiralamak isteyecek müşterilerden geçerli bir
sürücü belgesi başta olmak üzere findex raporu ve kredi kartı talep etmeye ve mali yeterlilik
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sorgulaması yapmaya yetkili olup; bu kapsamda ENTERPRİSE, müşterilere fiilen araç tahsis
edilip edilmemesini serbestçe değerlendirir. ŞİRKET, bu hususta herhangi bir garanti ve
taahhüt vermemektedir.
13. ENTERPRİSE, müşteriden kredi kartı ve/veya sair bir güvence talep etmeye yetkilidir.
14. ENTERPRİSE’ın sunduğu hizmet kapsamında müşteriden talep edebileceği sürücü belgesi,
findex raporu ve kredi kartı dahil, tüm kişisel veri ve belgelerle ilgili ŞİRKET’in herhangi bir
kontrol veya sorumluluğu bulunmamaktadır.
15. Kampanya kapsamından yararlanmak isteyen müşteriler, kiralanacak aracı, ENTERPRISE
tarafından yönlendirilecekleri ilgili kiralama ofisinden, Kira Sözleşmesi, Hasar Tespit ve Araç
Teslim Formu’nu imzalayarak teslim alabileceklerdir.
16. Kiralanacak araca ilişkin kira bedeli başta olmak üzere tüm yakıt, otopark, köprü, ogs/hgs ve
otoyol geçiş giderleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer’leri ise münhasıran müşteriye ait olup,
müşteri tarafından kiralama şirketine ödenecektir. Müşteri kullanımında oluşacak Ogs/hgs,
otoyol geçiş ve otopark giderleri ile trafik para cezalarına ilişkin ENTERPRISE’a ulaşan ceza
makbuzları ENTERPRISE tarafından ödenip, müşteriden tahsil edilir.
17. Kampanya kapsamında müşterilerin kiralayacağı araca dair işletenlik sorumluluğu başta
olmak üzere araç kiralama sözleşmesinden ve yasadan doğan tüm sorumluluklar münhasıran
müşteriye ait olacaktır.
18. Kampanya kapsamında müşterilerin hak kazanacağı indirimli BMW otomobil kiralama hakkı
karşılığında hiçbir şekilde nakdi ödeme yapılmaz ve/veya bu hak nakde çevrilmez. Kampanya
kapsamında 31.12.2022 tarihine kadarki süre içinde fiilen kullanılmayan indirimli BMW
otomobil kiralama hakkı herhangi bir ihtar veya ihbara lüzum olmaksızın kendiliğinden
otomatikman sona erer ve bu hak bir sonraki seneye aktarılmaz, uzamaz ve/veya bunun
karşılığında herhangi bir nakdi veya ayni ödeme talep edilmez ve ödeme yapılmaz.
19. Kampanya kapsamındaki indirimli araç kiralama hakkı sadece yurt içinde ve yukarıda
belirtilen il/ilçe merkezlerinde geçerli olacaktır.
20. Borusan Otomotiv, her zaman için kampanya koşullarını değiştirebilir ve/veya kampanyayı
sonlandırabilir.
Ayrıntılı bilgi için 444 4 937……………………..
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