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Fibabanka ve Alarko Carrier’den Yaz Aylarını 

Serinleten Kampanya 

Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, 
iklimlendirme sektörünün öncü şirketi Alarko Carrier ile yeni bir iş birliği anlaşmasına imza 

attı. Fibabanka, sıcak yaz aylarında yapılacak iklimlendirme alışverişlerinde 18 aya kadar 

%0 faiz, 24 ay ve üzeri vadelerle uygun faizli ödeme seçeneği sunuyor.  

Müşterilerinin ihtiyaçlarına çözümler geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran ve sektöre 

yön veren Fibabanka, Türkiye’nin önde gelen markalarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu 

doğrultuda Fibabanka, anlaşmalı mağazalar portföyüne insana duyarlı ürünleri ile öne çıkan, 

iklimlendirme sektörünün öncü şirketi Alarko Carrier’i ekledi.  

Üretimde, hizmette kalite temel ilkesi ile 67 yıldır sektöre yön veren Alarko Carrier ile 

gerçekleştirilen yeni iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Fibabanka Ekosistem ve 

Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk: “Fibabanka 

olarak kurulduğumuz günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış 

biçimi benimsiyoruz. Böylelikle Servis Bankacılığı hizmetimizi geliştirecek adımlar atıyoruz. 

Servis Bankacılığı modeli üzerinden, müşterimize sunulacak finansmanın her yerden kolay bir 

şekilde alınabilmesi adına Türkiye’nin önemli markalarıyla iş birliği anlaşmalarına da devam 

ediyoruz. Bu kapsamda son olarak iklimlendirme sektörünün önde gelen markaları arasında 

yer alan Alarko Carrier ile önemli bir iş birliğine imza attık. Alarko Carrier mağazalarında 

gerçekleştirilecek alışverişlerde, kredi kartı ile ödemeye alternatif olacak bir ödeme yöntemi 

sağlıyoruz. Böylelikle Alarko Carrier’den alışveriş yapan müşterilerimize, sahip olduğu kredi 

kartı limiti ve kredi kartının taksitlendirmesine sınırlı kalmadan, Fibabanka'nın hızlı, kolay kredi 

süreci ile çok daha yüksek tutar ve vadelerle ihtiyaçlarını gidermesini sağlıyoruz.”  

24 ay vadeye kadar 250 TL ile 75.000 TL ,36 ay vadede ise 50.000 TL’ye kadar kullanım 

fırsatı sağlayan kredi için ALARKO yazıp T.C. kimlik numarasını ve doğum tarihini 3422’ye 

göndermek yeterli oluyor.  

Kullanıcılarına kolaylık sağlayan hizmetleriyle dikkat çeken Alarko Carrier’ın Genel 

Müdürü Cem Akan, “Kullanıcılarımızın alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmak için Fibabanka ile 

iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile peşin fiyatına 18 ay vade ile ürünlerimizi tüketicilere 

sunuyoruz. Ayrıca Fibabanka alışveriş kredisiyle 36 aya kadar vade imkanıyla ürünlerimize 

erişimi kolaylaştırıyoruz. Alarko Carrier olarak bizi tercih edenlere, hem yenilikçi müşteri 

hizmeti anlayışımızla hem de gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile kolaylık sağlamaya devam 

edeceğiz” dedi. 
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Fibabanka Hakkında: 

Fiba Grubu bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve 

müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına 

değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye 

odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 

88 88 Telefon Bankacılığı, fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün 

geliştirdiği farklı sektörlerdeki iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır. 

 

 

 

 


