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N A S I L  
Ü Y E  

O L A B İ L İ R İ M ?
 

 

Telefonunuza GooglePlay ve AppStore'lerdan indireceğiniz

uygulama üzerinden 

http://onelink.to/pointakaryakit

üye başvuru formunu KSMMMO45  kampanya kodu i le 

doldurarak ön kayıt yapabil irsiniz.

 



 

 

Telefonunuza gelecek olan

kullanıcı  adı ve şifre i le

uygulamaya giriş  sağlayarak

ekranda istenen üyelik bilgileri

eksiksiz olarak

doldurulur ve devam et butonu

tıklanır .

 

İletişim ve 
Fatura Bilgileri

 
Bilgilerinizi  doldurmanız için yönergeleri

takip edebil irsiniz.
İstenen her bilgi  sunacağımız

hizmetin aksamaması için önemlidir .



Araç Kaydı

Araç kaydı ekle/si l  bölümünden

Plaka/yakıt t ipi/araç tipi  girişi  yapıl ır .

Sisteme dilediğiniz kadar araç kaydedilebil ir .

 



Sözleşmenin elektronik olarak

imzalanmasından sonra,

telefonunuza sms i le i leti len sözleşme

onay kodunu Mobil

uygulama sistemine giriş

yapabil irsiniz.

 

 

Sözleşme Onay 



Yakıt al ışverişlerinde kullanılmak üzere
birden fazla kart yüklenilebil ir .

Kredi kartının kaydının tamamlanması i le

her araç plakası  için bir  adet olmak üzere 

Po AutoMatic Kart 
tanımlanarak adresinize yönlendiri l ir .

Kart sizlere ulaştığında yakıt al ımına

başlanılabil ir .

Yakıt al ımınızın ardından sisteme
kaydettiğiniz kredi kartınızdan

indirimli  tutar çekil ir .  

Kredi Kartı  Ekleme 

Kart ekle bölümünden Kredi Kartı bilgileri girilir. 

(PCI DSS güvenlik altyapısı  ve BDDK denetimindeki bankalar tarafından güvenlik en üst seviyede tutulmaktadır.)  Kredi kartı  işlemleri
Merchant Safe Unipay güvencesi ile sağlanır.



 
Yakıt cüzdan zaman tasarrufu sağlamak ve pratik ödeme kolaylığı için

tasarlanmıştır .
 

Yakıt Cüzdan

Kartlarım alanından sisteme 

Kart bilgilerini kayıt etmek tercih edilmiyor ise
 Yakıt Cüzdanına Para yüklenerek

 ‘yakıt alımı sağlanılabilir .

(PCI DSS güvenlik altyapısı  ve BDDK denetimindeki  bankalar tarafından güvenlik en üst  seviyede tutulmaktadır.)  Kredi  kartı  iş lemleri  Merchant Safe
Unipay güvencesi  i le  sağ lanır.



Faturalar
 

E-fatura olarak ayda iki kez
maillerinize gönderilir.

 
 
 

İşlemlerim
 

Yakıt alımları  anlık olarak
İşlemlerim alanından takip

edilebilir .  

Satış yapılan akaryakıt istasyon bilgisi ,

Tarih ve saat,

Pompa satış f iyatı  ve indirimli f iyat bilgisi ,

tahsilat işlem durumu hakkındaki bilgileri

anlık olarak görüntülenebilir .

Yapılan ödeme
tutarını-yakıt alım limitleri  ve ödemeler,  ekstre olarak

görüntülenebilir .
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