İ S T A N B U L
T İ C A R E T

O D A S I

F A A L İ Y E T
B E L G E S İ
(SİCİL KAYIT SURETİ)

SİCİL NO

: 429183

FİRMA

: DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

ADRES

: MASLAK MAH.AHİ EVRAN CAD.
NO:4 İÇ K.NO:13
SARIYER

MEŞGALE

:

TARİH: 12/08/2016

Karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her
türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı
inşaatlarında kullanılan iş makinaları,deniz taşımacılığında
kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı
ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç,makina
ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali,montajı,ithali bakım
ve servisi yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı,
bunların bakımı ve ticaretini yapmak; motor sporları ile
ilgili spor organizasyonları düzenlemek,.....ve 19.4.2013
tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer
işler,

DERECESİ

: FEVKALADE

SERMAYE

: ****220.000.000,00 TL.dır

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ
: 19/11/1999
MESLEK GR. : 53 MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ
NACE KODU :
45.11.10

Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti
(ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5
tondan daha az)) NACE Rev.02

45.19.01

Diğer
motorlu
kara taşıtlarının toptan ticareti (kamyonlar,
çekiciler,
otobüsler, römorklar, yarı römorklar, karavanlar ve
motorlu karavanlar) NACE Rev.02

45.20.07

Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı

- 1http://online.ito.org.tr/EITO/eimza/f/311617/212807

işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi,
cam,
pencere vb. bakım ve onarımının yapılması) NACE Rev.02
45.11.13

Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti
(ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5
tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret
dahil) NACE Rev.02

45.31.11

Motorlu
kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse,
damper, akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) NACE Rev
02

46.69.90

Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti
(metal döküm için kalıplar, demir veya çelikten tanklar, variller,
fıçılar, kutular ile tıpalar, şişe kapakları, vb. dahil) NACE Rev.02

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ
ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.
Bu belge, Konsolosluklara
ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, 30 (Otuz) gün süreyle geçerlidir.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Elektronik olarak imzalanan belgeye aşağıdaki URL adresinden ulaşılabilmektedir.
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