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Vizyonumuz

Geçmişten günümüze kaliteyi esas alan firmamız sektörde kendini kanıtlamış, 
faaliyet alanında ciddi bir yer edinmiş, sürekli müşteri memnuniyeti ve kaliteyi 
arttırarak her geçen gün yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Kalitemiz, çalıştığımız her alanda ve her süreçte vazgeçilmez prensibimiz ve 
teminatımız olacaktır.
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Alarm Sistemi

Üyelerimize özel keşif yapıldıktan hemen sonra alarm sistemi 
kurularak 24 saat çağrı merkezimize bağlı olup olağan üstü durum 
halinde polis itfaiye ambulans v.s gönderimi yapar.  
 
Sisteme dair tüm mekanik aksam üyelik süresince DY Asist Plus 
garantisi altında olup, İŞLEM GÖRMEYEN parçaların tamir ve yenisi 
ile değişimini taahhüt eder.  
 
DY Asist Plus üyelik bitimi, durumunda yetkili servis elemanları 
alarm sistemini de montaj etme hakkına sahiptir.
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Çilingir Servisi

Anahtarcı /çilingir talebinizde ihtiyaca yönelik 
konut işyeri ve oto kapı acılımı yıl suresince 
ücretsiz hizmet verilir.  
 
Çelik kapı ve üye ismine kayıtlı oto kapısı 
acılımı sağlanır. Malzeme ücreti üyeye aittir.
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Elektrik Tesisat

Elektrik tesisat hizmeti, elektrik tesisat 
tamiri, üyeye özel aydınlatma gereçleri 
ve konut sigorta paneli bakım ve onarımı 
olup bir yıl boyunca üç kez hizmet verilir.  
 
Elektrik sıva altı tesisat onarımı 100.00 
TL. teminatlı olup limit üstü işlemlerde 
teminat tutarı düşülerek işcilik ve 
malzeme ücreti tarafınızdan karşılanır.
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Su Tesisatı

Üyeye özel su tesisat ve kanal açma talebinizde 
ihtiyacınıza yönelik yıl suresince üç hizmet 24 saat 
kesintisiz olarak verilir. 
 
Lavabo, su armatürleri ve malzeme değişimi bedeli üyeye 
aittir.  
 
Bakım ve onarım DY Asist Plus tarafından ücretsiz olarak 
sağlanır.  
 
Sıva altı temiz su ve pis su onarımı 120.00 TL. teminatlı 
olup limit üstü işlemlerde teminat tutarı düşülerek işcilik 
ve malzeme ücreti üye tarafından ödenir.
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Cam Kırılması

Bu hizmet bir yıl süresince üç kez verilir, iç oda 
kapı camı bakımı ve cam değişimi sağlanır.  
 
Cam kırılması durumunda cam bedelinin 50.00 TL. 
teminatı  DY Asist Plus tarafından karşılanır.  
 
Limit üstü işlemlerinde teminat tutarı düşülerek 
işcilik ile malzeme ücreti üye tarafından ödenir. 
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Halı Yıkama

Üyeye özel halı yıkama hizmeti 3 ayda 1 hizmet 
servisi olmak suretiyle halı yıkama hizmetini kapsar.  
 
Makine halı, el dokuma halı, kilim v.b halılarınız 
adresten teslim alınır ve 48 saat içinde teslim edilir.  
 
Üye yıl suresince bu hakkını dört sefer kullanabilir.  
 
Kota aşılması durumunda halı yıkama hizmeti tutarı 
üyeye aittir.
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Kuru Temizleme

Üyelerimize özel kuru temizleme 
talebiniz ayda 1 takım elbise 
hizmet servisi verilir.  
 
DY Asist Plus, kuru temizleme 
hizmetini süre içinde taahhüt 
eder.  
 
Kota aşılması durumu 
taleplerinde kuru temizleme 
hizmeti tutarı üye ye aittir.
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Mobil Araç Yıkama

Üyelerimize özel yerinde mobil araç yıkama hizmeti yılda 
12 Adet servis ile 24 saat içinde ihtiyacınıza yönelik talep 
üzerine hizmet sağlanır.  
 
Kota aşılması durumunda mobil araç yıkama hizmeti 
tutarı üyeye aittir.
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Ambulans / İlaç Teslimatı

Üyeye özel ambulans hizmeti yıl süresince 24 saat hizmet 
ile sağlanır. Üye yıl süresince 5 hizmet hakkını ihtiyaca 
yönelik kullanabilir.  
 
Kota aşılması durumunda ambulans hizmeti tutarı üyeye 
aittir.

İlaç hizmeti  yıl süresince  24 saat verilir. DY Asist Plus bu 
hizmetin alımını ve teslimatını taahhüt eder.  
 
İlaç ücreti fiş karşılığında üyeden tahsil edilir. Üye dilerse 
ilaç bedelini kart ile ödeyebilir.
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Mobil Berberim

Üyeye özel mobil berberim hizmeti yıl süresince bay, 
bayan (saç kesimi ve fön) ayda 1 defa olmak üzere 
hizmet verilir.  
 
Kota aşılması durumunda hizmet tutarı üyeye aittir. 


