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Bursa’da Hemenal’la doğal gazda büyük fırsat
Perakende sektörüne özel finansman sağlamak üzere QNB Finansbank tarafından kurulan
Hemenal Finansman A.Ş. ile Bursa’nın doğal gaz dağıtımını yapan Bursagaz arasında,
Bursalılara doğal gaza geçişte hızlı ve kolay finansman yöntemi sunulmasına yönelik anlaşma
imzalandı. Böylece Bursalılar doğal gaza geçerken oluşan masrafları 48 aya bölerek kolay bir
şekilde ödeyebilecek.

Bursagaz, Hemenal ile iş birliği yaparak doğal gaza geçmek isteyen Bursalılara yeni bir fırsat
sunuyor. İç tesisat firmaları aracılığıyla gerçekleştirilen kampanyada tüketicilere alternatifli
ödeme seçenekleri ve 48 aya varan vade imkanı sunuluyor. İki kurum arasında 11 Mayıs Cuma
günü yapılan anlaşmaya Bursagaz adına Müşteri Hizmetleri Müdürü Mehmet Fehmi Başol,
Hemenal Finansman adına ise Satış Bölüm Müdürü Serdar Bıyık imza attı.

Bursa’ya; kaliteli, çevreci, çözüm odaklı dağıtım hizmeti ve güvenli doğal gaz dağıtmayı
hedefleyen Bursagaz adına konuşan Müşteri Hizmetleri Müdürü Mehmet Fehmi Başol;
‘‘Finansman sektörünün önemli oyuncularından Hemenal ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği
kapsamında; Bursalı vatandaşlarımıza, doğal gaz konforuna hızlı bir şekilde geçmeleri ve bu
hizmete uygun ödeme koşullarıyla sahip olmaları için yepyeni bir kampanya sunuyoruz. Doğal
gaz konforuna sahip olmak için finansman ihtiyacı olan her tüketiciyi hızlı ve kolay kredi
imkanından faydalandırmak istiyoruz.’’ dedi.

Hemenal Finansman Satış Bölüm Müdürü Serdar Bıyık ise “Türkiye’de perakende sektöründe
uzmanlaşan tek teknoloji-finansman şirketi olarak yenilikçi ve güçlü bir teknolojik altyapıya
sahip olmanın yanı sıra müşteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Bursagaz ile olan iş
birliğimiz kapsamında müşterilerimize sunduğumuz seçenekler sayesinde tüketiciler abonelik
ve tesisat kurulumu gibi bedelleri kefilsiz, masrafsız ve 48 aya varan vadelerle ödeyebilecekler.
Kredi başvuru sürecimiz hızlı, kolay ve zahmetsiz olduğu için Bursalıları bu imkandan

faydalanmaya ve en kısa sürede doğal gaz konforuyla tanışmaya davet ediyoruz. Çünkü banka
şubesine gitmeye gerek kalmadan, kredi kartı limitine dokunmadan ve prosedürlerle
uğraşmadan yararlanılacak bir sistem kurduk. ” dedi.

Çevreye ve insana duyarlı projeleriyle enerji sektöründe ilklere imza atan Bursagaz; finansman
sektöründe akılcı, müşteri odaklı ve inovatif çözümler sunan Hemenal ile iş birliği yaparak
güçlü bir ortaklığı başlatmış oldu. Bu ortaklık sayesinde, Bursalılar doğal gaza geçiş için ihtiyaç
duydukları finansmana; hızlı ve kolay bir kredi başvurusuyla, sadece kimlikle ve tek imzayla
sahip olabilecek.

