
TVH SIZE BIRÇOK AVANTAJ SUNAR
• Teknik donanıma sahip personel
• 37 dilde müşteri desteği
• Aynı gün sevkiyat, ertesi gün teslimat
• Tek durak noktası
• İnternet mağazacılığı ve online destek
• Yüksek kalite
• 172 ülkede faaliyet
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HIZMET HİZMET ARAÇLARI
parça & aksesuarlar



HER PARÇA 
Hizmet araçları yedek parça ve aksesuarları için yüksek kaliteli geniş ürün 
yelpazesi.

Neler bulabilirsiniz?
• Eğitimli ve tecrübeli personellerimizin size her konuda yardımcı  

olabilmesi için veritabanımız sürekli gelişmeye devam etmektedir
• Hızlı ve sonuç odaklı hizmet
• Doğru fiyata yüksek kalite için sıkı kalite kontrolleri

HER MARKA 
En iyi hizmetle bütün markaları sizlere sunuyoruz.

Aşağıdaki markalar için uygundur:
Aixam-Mega • Alké • Club Car • Columbia • Cushman • E-Z-Go • Gem • Melex •
Taylor-Dunn • Yamaha Golf Car • ...

HER YER
Nerede ve ne zaman isterseniz, sorgulama ve sipariş için online 
mağazamız MyTotalSource’u keşfedin. 

Özetle MyTotalSource:
• Yedek parça ve aksesuarlar için online mağaza
• Sadece bir kaç tıkla teklif ve sipariş
• Katalog ve broşürler için online başvuru
• Mobil uygulama ve kod tarama seçeneği
• Kolayca parça bulmak için arama motoru

Her parça, her marka, her yer
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