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CITROEN MARKA ARAÇ SATIŞ KAMPANYASI 
BİLGİLENDİRME METNİ 

EYLÜL 2022 
 

Üyelerimize yönelik araç kampanyası ATA Otomotiv Ticaret A.Ş. – Ankara ile 
İLKSAN'ın bağlı ortaklığı DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. arasında anlaşmaya varılmıştır. 

Kampanya şartları doğrultusunda; başvuru yapan İLKSAN üyelerine aşağıdaki toplam 
19 (Ondokuz) adet araç belirtilen özelliklerde peşin olarak satılacaktır. 

Kampanya Araçları: 
Cıtroen C3 Aırcross 2022 Model Renk / Adet Tablosu aşağıdadır: 

 

İLKSAN & DE – HA A.Ş. 
KAMPANYA ARAÇ MODELLERİ 

(EYLÜL 2022) 

TAVSİYE EDİLEN 
ÖZEL 

KAMPANYA 
FİYATI 

ANAHTAR 
TESLİM 

LİSTE FİYATI 
FARK 

C3 Aircross FEEL BOLD 1.2 PureTech 
130HP EAT6 V1/ 
Benzinli / Otomatik Vites / Çelik Gri (7 
ADET) 

609.500 TL 652.000 TL 42.500 TL 

C3 Aircross FEEL BOLD 1.2 PureTech 
130HP EAT6 V1/ 
Benzinli / Otomatik Vites / Platin Gri (12 
ADET) 

609.500 TL 652.000 TL 42.500 TL 

 
KAMPANYA İŞLEYİŞİ 

 
1) BAŞVURULARIN TOPLANMASI 

Satışa sunulan araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvuru önceliğine göre peşin olarak 
satılacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen üyemiz, www.ilksan.gov.tr internet adresindeki 
"Üye Bilgi Sistemi" bölümünden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak "Araç 
Kampanyaları" modülündeki sayfadan "Katılım Sırası" alanından almak istediği aracın 
tipini seçerek "Araç Kampanya Başvurusu" butonundan kampanya sistemine katılacaktır. 

Katılan üyemizin ismi, seçtiği aracın markası, aracı almak istediği bayi ile 
kampanyaya katıldığı sıra canlı olarak internet sayfamızdaki üye sistemimizde görülecektir. 
İnternet sitemizde gerçekleştirilen müracaat işleminden sonra birinci sıradan başlanarak 
üyemiz/üyelerimiz irtibat telefonundan aranacak, kampanya teyit işlemi ile birlikte 3 (Üç) İş 
günü içerisinde araç tutarının tamamını ödeme süreci fiilen başlayacaktır. İnternet 
başvuruları 21.09.2022 tarihinde saat 10:00' da başlayacak ve 29.09.2022 tarihi saat 
17:00 de sona erecektir. 

Araçlar tabloda belirtilen renklerde olacaktır. Renklerin belirlenmesi; Üye talepleri de 
dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak İLKSAN 
renk konusunda garanti verememektedir. Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlarla 
sınırlıdır. Belirlenen araç satış stokunun üzerinde talep olması ve tedarikçi firmanın 
kampanyaya ek stok ilave etmesi halinde, katılım sırası dikkate alınarak sıradaki üyelerimiz 
aranarak bilgi verilecektir. 
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Kampanyada yer alan araçlar ile ilgili güncel bilgilere Citroen Türkiye internet 
sitesinden www.citroen.com.tr ulaşılabilir. 

İLKSAN DE-HA A.Ş. 
0312 425 87 43 - 0312 425 87 44 Numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. 
 

2) ÖDEME 
a) Kampanyaya katılıp müracaatı kabul edildiği telefon ile bildirilen üye, bildirim 

tarihinden itibaren araç bedelinin tamamını 3 (Üç) iş günü içerisinde DE-HA A.Ş. - TR65 
0004 6000 1788 8000 0914 34 IBAN no'lu AKBANK Cebeci/ANKARA Şubesindeki 
hesabına EFT/Havale ücreti ödemeden gönderecek ve yapmış olduğu havale bilgisini DE-HA 
A.Ş.'nin 0312 425 87 43 Numaralı telefona bilgi verecektir. (EFT Gönderilerinde şirket 
isminin DE-HA A.Ş. olarak belirtilmesi önemlidir.) 

b) Araç bedelinin tamamını nakit ödemede zorlanan üyemiz, araç bedelinin 80.000,00 
(Seksenbin)TL'ye kadar olan kısmını İLKSAN' dan ikraz (borç verme) esaslarına göre 
alabilecektir. (Üyenin genel ikraz borcu olması halinde, ikraz borcunun tamamını ya da 
taksitlerinin yarısını ödemesi durumunda kalan borcu yeni ikrazdan mahsup edilecektir.) 
İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.ilksan.gov.tr internet adresinden veya 
İLKSAN'ın 444 1943 numaralı telefonu aranarak ulaşılabilir.  
*(İLKSAN’dan ikraz kullanmak suretiyle araç almak isteyen üyemizden, ikrazı 
onaylandıktan sonra ikraz kullanmaktan veya aracı almaktan vazgeçmesi halinde, 
ikrazın damga vergisi ve vazgeçme tarihine kadarki faizi ile sigorta primleri tahsil 
edilir.) 

c) Araç bedelini İLKSAN'dan ikraz kullanmak sureti ile ödeyecek üyelerimiz ikraz 
tutarını kendi hesaplarına ödenmesini isteyebilecekleri gibi talepleri halinde İKRAZ Evrakları 
ile birlikte İLKSAN'a verecekleri muvafakatname (muvafakatname için tıklayınız) ile araç 
bedeline ilişkin tutarın DE-HA A.Ş. Hesabına ödenmesini talep edebileceklerdir. 

d) Süresi içerisinde araç bedellerini yatırmayan asil üyelerin yerine yedek üyelere 
dönülür. Süresi içerisinde araç peşinatını yatırıp araç almaktan vazgeçen katılımcının yatırmış 
olduğu tutar, Havale ve EFT Masrafları düşüldükten sonra faizsiz olarak geri ödenir. Araç 
ödemesini tamamlayan ve adına fatura kesilen üye araç almaktan vazgeçemez. 

 
3) ARAÇ TESLİM 
Araç teslimatları üyemizin ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir. 
Katılımcı, araç bedeline ilişkin tutarı bağlı ortaklığımız DE-HA A.Ş.'ye ödemesinden 

sonra, araç bedeli, kampanya boyunca DE-HA A.Ş.'nin yapmış olduğu giderler karşılığı 
4.500,00 TL düşüldükten sonra kalan tutar katılımcı üyenin aracı teslim alacağı bayi hesabına 
DE-HA A.Ş. tarafından ödenecek ve katılımcının ismi, İLKSAN numarası ve araca ilişkin 
diğer bilgiler Citroen Türkiye A.Ş. İstanbul adresine bildirilecektir. Citroen Ata Otomotiv 
Ticaret A.Ş. Ankara bayisi aracın faturasını kesecek ve araç İSTANBUL stoğundan üyenin 
teslim alacağı Ata Otomotiv Ticaret A.Ş. Ankara bayisine sevk edilecektir. 

Araç bayi adresine geldikten sonra, bayi katılımcı adına aracın vergilerini yatıracak ve 
aracın faturasını katılımcı adına keserek plaka ve ruhsat işlemlerini tamamlanmasından sonra 
belirlenen randevu günü katılımcı üye bayiden aracını kontrol ederek teslim alacaktır. 

Araç trafik sigortası fiyatlara dahil olmayıp, katılımcı üye tarafından ayrıca ödenecektir. 
Araca ilişkin kasko sigortasının yaptırılması tavsiye edilmektedir. 

 
 
 
 
 



3 
 

4) ARAÇ FİYATINA DÂHİL VE HARİÇ OLAN TUTARLAR 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), 4.500,00 (Dörtbinbeşyüz) 

TL Masraf (Kampanya boyunca DE-HA A.Ş.'nin yapmış olduğu giderler karşılığı), 
(Plaka+Ruhsat+M.T.V. İlk Bandrolü) Araç fiyatına dâhildir. (Katılımcı adına araç plaka ve 
ruhsatı çıkarılıncaya kadar Hükümetimiz tarafından vergilere yapılabilecek zamlar 
fiyatlarımıza yansıtılacaktır) 

Araç garantisi 3 yıl veya 100.000 KM 
Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi fiyatlara dâhil değildir. Katılımcılar 

araç tesliminde bu bedeli ayrıca ödeyeceklerdir. 
Kasko Sigorta yaptırılması katılımcılara tavsiye edilmektedir. 
 
5) KASKO SİGORTA TEKLİFİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN 
Şirketimiz DE-HA A.Ş. ile İMC Brokerlik Limitet Şirketi arasında yapılan anlaşma ile 

İLKSAN üye ve emeklilerinin araç kasko sigortasından uygun fiyatlarla yararlanabilmeleri 
için www.ilksan.gov.tr. İnternet sayfasında bulunan IMC Brokerlik link üzerinden teklif 
başvurusu yapabilecekleri gibi (212) 700 17 88 Numaralı telefondan da bilgi alınabilir. 

 
6) KREDİ KULLANMAK İSTEYENLER İÇİN  
Citroen Finans; 

   ***. Kredi kullanmak isteyen katılımcılar için Citroen Finans Kampanyası aşağıdaki gibidir.  
   ***. Kampanyada Marka kasko yapılması zorunlu olup, kredi kullanımıyla ilgili oluşacak 
masraf katılımcıya aittir. 

80.000  TL  -   12 AY  -  %0 faiz 
120.000 TL -   15 AY  - %0,99 faiz 
200.000 TL -   24 AY  -  %2.49 faiz 

 
Saygılarımızla  

 


