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İster mevcut bir Scania aracınız olsun ister yeni, onun 
değerini ilk günkü gibi koruması ve kesintisiz yolda 
olabilmesi için emin ellere emanet edilmesi çok önemli. 
Konusunda uzman Scania profesyonellerinin Scania 
orijinal yedek parça kullanarak özenle yaptığı bakımlarla 
siz de Scania’nızı uzun yıllar boyu gönül rahatlığıyla 
kullanabilirsiniz. Scania’nın her ihtiyacınıza özel 
hazırlamış olduğu servis paketlerine ve bakım

anlaşmalarına göz atın, siz ve aracınız hep kazanın.

Unutmayın, Scania hep yanınızda.

*Yeni araçlar için geçerlidir.

*Mevcut araçlar için geçerlidir.
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Yeni Scania sahibi olduysanız işe avantajlı başlamışsınız 
demektir. Scania dünyası size güç, teknoloji, kalite ve birçok 
ayrıcalığı bir arada sunar. Bunlardan biri de Scania Servis 
Paketleridir. Durmadan çalışan aracınızın zaman içinde ihtiyaç 
duyabileceği periyodik bakım ve onarımları birbirinden farklı 
Scania Servis Paketlerimizden yararlanarak yaptırabilir, 
bu paketlerin sunduğu birçok fırsattan faydalanabilirsiniz.

İşte size özel paketlerimiz:

Scania aracınızı satın aldığınızda Scania Plus Paketiniz de 
aktif hâle gelir. Scania Plus Paketi’yle maksimum 4 yıl boyunca 
bakımlarınızı Scania Yetkili Servislerinde ücretsiz yaptırır, 
ilk 1 yıl boyunca da araç garantisinden faydalanabilirsiniz.

Bu paketle, Scania Plus Paketi’ne ek olarak maksimum 4 yıl 
boyunca motor, şanzıman ve yürüyen aksam parçalarında 
ek bir bedel ödemeden olası onarımların yapılmasını 
güvence altına almış olursunuz. Arıza, Profesyonel Paket 
kapsamındaysa yurt dışı ve yurt içi yol yardım hizmetini 
ücretsiz olarak alabilirsiniz. 

*Paketler maksimum 4 yıl boyunca 5 periyodik bakım içerir.
Bakım aralığı, çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebilir. 

4 YILLIK PERİYODİK BAKIM*

4 YILLIK PERİYODİK BAKIM*

4 YILLIK PERİYODİK BAKIM*

1 YIL TAM GARANTİ

1 YIL TAM GARANTİ

1 YIL TAM GARANTİ

+2 YIL Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımI

+3 YIL Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımI
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Scania Profesyonel Paketi’ne ek olarak diğer mekanik aksam 
onarımlarını ücretsiz yaptırabilir, Scania Premium Paketi’yle 
aracınızın konforunu sonuna kadar yaşayabilirsiniz.
Premium kapsamındaki tüm onarımlarda yol yardım hizmeti 
ücretsizdir.**

Tüm bakımların devreye girmesi için ücretsiz rodaj bakımını 
yaptırmanız gerekmektedir. 

**Bazı yol yardım hizmetleri ve onarımlar yalnızca yurt içinde geçerlidir.  

4 YILLIK PERİYODİK BAKIM*

4 YILLIK PERİYODİK BAKIM*

1 YIL TAM GARANTİ

1 YIL TAM GARANTİ

+2 YIL Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımI

+3 YIL Motor, şanzıman, yürüyen aksam onarımI

+2 YIL Dİğer mekanİk aksam onarımI

+3 YIL Dİğer mekanİk aksam onarımI
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Scania sahibiyseniz bakım anlaşmaları sayesinde kazançlısınız. 

Her Scania sahibi işine gösterdiği özeni aracına da gösterir.

Biz de bunu biliyor ve sizi bakım anlaşmalarının avantajlarından 

yararlanmaya davet ediyoruz. Scania’nıza bakım anlaşması 

satın aldığınızda;

- Tüm yetkili servislerde bu anlaşmadan yararlanabilir,

- Bir ihtiyacınız olduğu anda size en yakın yetkili servise

gidip işleminizi kolayca yaptırabilir,

- Önceden anlaştığınız için herhangi bir fiyat değişikliğinden 

etkilenmez,

- İşleminizi istediğiniz serviste yaptırdığınız için iş kaybı 

yaşamaz, en kısa sürede işinizin başına dönersiniz.

Üstelik bakımlarınız yetkili servis tarafından yapıldığı için 

aracınız ikinci elde daha da değerlenir.

Bakım anlaşmalarının sunduğu birçok avantajdan bazılarını 

şöyle sıralayabiliriz:



Herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenilmez ve 
bakım maliyetleri önceden bilinerek sabitlenir. 

Tavsiye edilen liste fiyatları üzerinden size özel
indirimler yapılır.

Her zaman Scania orijinal yedek parçası, onaylı 
yağ ve yağlayıcılar kullanılır.

İleri teknoloji elektronik teşhis cihazı ile aracınızın 
elektronik modüllerinin kontrolü sağlanır ve veri 
analizi yapılır.

Periyodik bakımlar üretici standartlarında yapılır. 



Scania’nızın daha bakımlı olması için her zaman 

yanınızdayız. Bu kapsamda size S, M ve L olmak üzere 

3 farklı seçenekte bakım tipi sunuyoruz. 

S bakım
S bakımda aracın hava filtresi, yakıt filtresi, motor yağ 
filtresi, o-ringler, conta pulu, ayrıca motor ve gres yağları 
değişir.

M bakım
M bakımda S bakıma ilave olarak kabin hava 
filtresi, retarder yağ filtresi, SCR filtresi,
ayrıca retarder yağı değişir.

L bakım
L bakımda M bakıma ilaveten yakıt depo havalandırma filtresi, 
hava kurutucu filtre, şanzıman-diferansiyel yağ filtreleri, 
ayrıca şanzıman-diferansiyel yağları değişir.



Bakım anlaşmalarından dilediğiniz gibi yararlanabilmeniz için 

farklı ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanmış 4 farklı bakım 

anlaşması sunuyoruz. İçlerinden size en uygun olanını seçip 

Scania’nızın hem tasarruf yapmasını hem de sürekli yolda 

olmasını sağlayabilirsiniz.

SB100
1 yıl süreli S-M bakım veya 

S-L bakım gibi 2 bakım içeren 

Scania bakım anlaşması.

¨

SB200
2 yıl süreli ve S-M-S-L olmak üzere 

4 bakım içeren Scania bakım 

anlaşması.

¨

SB300
3 yıl süreli ve S-M-S-L-S-M olmak 

üzere 6 bakım içeren Scania 

bakım anlaşması.

¨

SB400
4 yıl süreli ve S-M-S-L-S-M-S-L 

olmak üzere 8 bakım içeren Scania 

bakım anlaşması.

¨
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Nakliye ve Dağıtım Araçları İçin Bakım Periyodu

Bakım Periyodu
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PERİYODİK BAKIM
TEKNİK DETAYLAR

Periyodik bakım orijinal parça
yağ ve yağlayıcı içerikleri

Bakım tipi

S M L

Motor yağ filtresi • • •

Yakıt filtresi • • •

Su ayırıcı yakıt filtresi (1) • • •

Karter filtresi (2) • • •

Karter tapa pulu • • •

Yağ cırcırı o-ring / üst • • •

Yağ cırcırı o-ring / alt • • •

Motor yağı • • •

Gres yağı • • •

Hava filtresi • • •

Hava filtresi - iç • •

SCR filtresi (3) • •

SCR ön filtre (3) • •

Kabin filtresi • •

Retarder yağ filtresi (4) • •

Retarder yağı (4) • •

Yakıt depo filtresi •

Hava kurutucu filtre •

Şanzıman yağ filtresi •

Diferansiyel yağ filtresi •

Şanzıman yağı •

Diferansiyel yağı •

Periyodik bakım işçiliği • • •

(1) Euro 5 araçlarda değişir.
(2) 16 lt motorlu araçlarda değişir.
(3) SCR sistemli araçlarda değişir.
(4) Retarder olan araçlarda değişir.



Periyodik bakımlarda araçlarda
yapılan kontroller

Bakım tipi

S M L

Fren diskleri • • •

Fren balataları • • •

Aracın tüm dış aydınlatma sistemi • • •

Motor yağ seviyesi (*) (*) (*)

Soğutma suyu seviyesi ve içeriği • • •

Akünün durumu • • •

Sızıntı (yağ, soğutma suyu, hava, su, egzoz) • • •

Aşınma ve hasar • • •

Yakıt sistemi (şasi filtresindeki suyun tahliye edilmesi) (*) (*) (*)

Yağlama (kabin ve şasi noktaları) • • •

Elektronik kontrol üniteleri • • •

Yazılım • • •

Lastik diş derinlikleri • • •

Ön cam ve cam silecekleri • • •

Emniyet kemeri • • •

Kapı kilitleri • • •

Hava filtresi kontrolü • (*) (*)

Çeki tablası ve çeki demiri • • •

Şanzıman • • •

Aks dişlileri • • •

Basınçlı hava depoları • • •

Havalı süspansiyon • • •

Motor tahrik sistemi • • •

Fren hortumları • • •

Amortisör • • •

Direksiyon sistemi • •

Debriyaj ve şanzıman sistemi • •

Frenler (park freni, egzoz freni ve retarder) • •

Göstergeler • •

Isıtma, havalandırma, klima • •

Makas katları • •

Şasi çerçevesi ve şasi çerçevesindeki tutucular • •

Kabin kaldırma mekanizması •

Direksiyon aksları •

(*) Parça değişimi yapılmaktadır.



scania.com.tr

Scania aktif bir ürün geliştirme ve düzeltme 
politikası takip etmektedir. Bu nedenle 
Scania, tasarımı, teknik özellikleri, ürünleri, 
hizmetleri ve bu broşürde yer alan tüm 
bilgileri önceden haber vermeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Ayrıca bazı ürün ve 
hizmetler ulusal ya da AB yasal gereklilikleri 
nedeniyle tüm piyasalarda sunulmayabilir. 
Daha fazla bilgi için yetkili satıcılarımıza 
başvurabilir ya da www.scania.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Scania TRScaniaTR ScaniatrScania Türkiye

Scania TRScaniaTR ScaniatrScania Türkiye

Scania’m Cepte
uygulamasını
indirmek için
QR kodu okutun.


