
Intercity olarak, 2.el oto ticaretinin, kolay, güvenli ve konforlu olması gerektiğine 
inanıyoruz. 

İşte bunun için, Türkiye’nin en büyük ve en konforlu oto pazarını, İstanbul Park Oto 
Pazarı’nı, kısa adıyla, İPOP’u kurduk. 

İPOP’ta, Türkiye’nin en büyük ana bayilerinin 2. El’leri ve yine en büyük galerileriyle 
birlikte, binlerce oto ve ihtiyacınız olan hemen her şey tek bir çatı altında toplandı.

Siz de, bizler gibi 2.el oto ticaretinin, kolay, güvenli ve konforlu olması gerektiğine 
inanıyorsanız, sizi İPOP’a bekliyoruz.



İPOP’da ailenizle birlikte otomobil bakmak ve satın almak artık çok daha keyifli ve rahat.

Türkiye'de filo kiralama sektörünün lideri INTERCITY’nin bir alt markası olan İPOP, INTERCITY’nin 25 
yıllık tecrübesinden faydalanılarak tasarlandı.
Türkiye’de Formula 1'e ev sahipliği yapmasıyla bilinen İstanbul Park tesisinin otopark alanlarının 
yeniden yapılandırılması ile hayat bulan İPOP açıldığı 09 Eylül 2015 tarihinden bu yana 400.000 kişinin 
üzerinde misafir ağırlayan ve 30.000 adet üzerinde farklı marka ve model 2. El araçlarını Türkiye’nin 
farklı il ve ilçelerinden gelen yeni sahipleriyle buluşturdu. 

İPOP’un ÖZELLİKLERİ ve FARKLILIKLARI

• EN BÜYÜK İPOP: 70.000 m2 alan ve 3.100 araç kapasitesi ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük
 2. EL oto pazarı olan İPOP, aynı zamanda, özel olarak numaralandırılmış 'Kendi aracını Kendin al,  
 Kendin Sat' park alanına sahip ilk açık oto pazarı.

• İPOP’ta HER ŞEY BİR ARADA: İpop’da otomobille ilgili tüm ihtiyaçlarınız elinizin altındadır. 

• OTO PRATİK Tuzla Şubesi, 4.000 m2 kapalı alanda ,kendi enerjisini üreten, yeşil sertifikalı tesisleriyle  
 Avusturya TÜV Türk Ekspertiz, Detaylı Oto Kuaförü, Brisa, Bridgestone, Lassa markalı lastik ve   
 aksesuar satış alanları ile her türlü marka ve modelde kaporta, boya, tamir & bakım hizmetlerini   
 haftada 7 gün sunmaktadır.

• BOMM Boyasız Onarım Merkezi, aracınızın kaportası içe çökmüş ve göçükler varsa boyanmasına ve  
 değer kaybetmesine izin verilmez. 

• TEM Trafik Müşavirliği şirketimiz araç alım-satım-ruhsat ve diğer tüm işlemleriniz itina ile takip edilir  
 ve yapılır.

• TEB Türk Ekonomi Bankası Mobil şubede kredi ihtiyaçlarınızı İPOP’a özel faiz oranlarıyla hızlıca   
 çözebilirsiniz.

• Çocuk Oyun Parkımız, siz alışverişinizi yaparken ,onlar da keyifle ve güvenle oyun parkımızda vakit  
 geçirebilirler.
• Oyun parkımız, en kaliteli yüksek güvenlik standartlarına uygun, AB Avrupa Standardizasyon   
 Komitesi (CEN) DIN EN 1177 ve DIN EN 166’ya uygun malzemeler kullanarak kurulmuştur. 
 
• HER ZAMAN İPOP: Genelde oto pazarları hafta sadece bir gün, genelde Pazar günleri açık olur. İPOP  
 bilinenin aksine, haftada 1 gün değil, 7 gün ve yıl boyunca her gün açık. 

• İPOP’a ULAŞIM ÇOK KOLAY: Sabiha Gökçen Hava Limanına 5 dk, Yavuz Sultan Selim Köprüsü  
 direkt bağlantı, TEM otoyolu Kurtköy gişelerine 5 km. ve E-5 karayoluna 15’dk’da direkt bağlantı,  
 Pendik hızlı tren istasyonuna 20 dk. mesafede, Kartal, Pendik, Yalova Deniz Otobüsleri ve Feribot  
 iskelelerine 30 dk. uzaklıkta ve Viaport AVM’ye 5 dk. mesafede olan İPOP’a Türkiye’nin her yerinden  
 ulaşım çok kolay.
 
• DEĞİŞİM GARANTİSİ: İPOP'tan satın aldığınız expertiz raporlu ve garantili bir aracı, 2.000 km’den  
 fazla mesafe yapmadan, 10 gün içerisinde, hiçbir gerekçe göstermeden 1 defaya mahsus   

 değiştirebilirsiniz. 
 Türkiye’de ilk kez uygulanan bu çalışma 2. el oto pazarında bir devrim niteliği taşıyor.  Aracınızdan  
 herhangi bir sebepten dolayı memnun kalmadığınızda ve  değiştirmek istediğinizde artık herhangi bir  
 kayıp yaşamadan aracınızı değiştirebileceksiniz. 

• 6 AY SINIRSIZ KM GARANTİSİ HEDİYE: İPOP’ta Intercity 2. El’den alacağınız her çeşit marka, model 
 ve km’deki aracın motor, şanzıman, şaft, difransiyel, elektrik aksamları garantisi hediye edilir.

• GÜVENLİK: Hem özel güvenliğin koruduğu hem de plaka tanıma sistemi ile giriş ve çıkışlarda   
 güvenlik kontrolü olan ilk açık oto pazarı.

• TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİ İPOP’DA: İPOP’da Türkiye’nin en önemli otomobil markalarının ana  
 bayileri hizmet vermektedir. Volkswagen &  Audi & Seat & Skoda  Ana Bayileri AVEK, Audi Ana   
 bayisi ŞENYILDIZ, Renault  Ana Bayileri BİKA , ve SİMA, Mercedes Ana Bayi GÜLSOY, Peugeot  
 Ana Bayi ÖZTEK, Nissan Ana Bayi YÜZBAŞIOĞLU, Fiat Tofaş Ana Bayi ERKAY, Hyundai Ana Bayi  
 COŞKUN, Suzuki Ana Bayi AYKON, Ankara BEYAZ SİSTEM, INTERCITY 2. EL Perakende ve   
 INTERCİTY 2. EL FİLO Satışları ile Özuğur Kardeşler, G&C Otomotiv, İlke gibi sektörde uzun   
 yıllardır güvenilir hizmet veren ve İntercity iş ortağı galerilerimiz olmak üzere  toplamda 50 ana bayi  
 ve galeri kurumsal güvenilir olarak hizmet sunmaktadır.

• ÜCRETSİZ MİSAFİR PARKI: 1000 araç kapasiteli, ücretsiz misafir otoparkı.

• TÜM TÜRKİYE’YE 1 SAAT MESAFEDEYİZ: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'nin her yerine  
 sadece 1 saat uzaklıkta.

• www.ipopturkiye.com: İPOP’da 1.100 araçlık, numaralı alanda kendi aracınızı haftanın 7 günü   
 satabilirsiniz. Ayrıca ekibimiz tarafından aracınızın 9 adet fotoğrafı çekilir, verdiğiniz bilgiler   
 doğrultusunda bilgisayardan Araç Tanıtım Kartınız verilir ve son olarak www.ipopturkiye.com   
 sitemizden de tüm Türkiye’ye satışa sunulur. Üstelik tüm bu hizmetler için hiçbir bedel ödemezsiniz. 

• FIRSAT ARAÇLARI: İPOP’da her 15 günde bir sınırlı sayıda farklı marka ve modellerde özel indirimli  
 FIRSAT ARAÇLARI satışa sunulur. Fırsatları kaçırmamak için acele ediniz.

• EXPERTİZ RAPORLU: İPOP’da tüm araçlar Ekspertiz Raporludur ve araçların ön kısmında Araç   
 Tanıtım Kartında tüm bilgileri görebilir ve binlerce marka, model arasından kolaylıkla    
 karşılaştırabilirsiniz.
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