
ONLINE ALIŞVERİŞ ŞİMDİ BORUSAN CAT’DE!

Şimdi siz de  PARTS.CAT.COM  sitesine gelin, 1.4 milyondan fazla
orijinal Cat yedek parçasına dilediğiniz zaman ulaşıp anında sipariş verin. 

TEK TIKLA,
1.4 MİLYON

YEDEK PARÇA!
PARTS.CAT.COM 



NEDEN parts.cat.com?

Borusan Cat 
Garantisi’nde

Cat tarafından 
onaylı tek online  

alışveriş platformu

Hızlı Sipariş İmkanı Pratik

Güvenli
PARTS.CAT.COM 



PRATİK KULLANIM ADIMLARI

Bu dökümanda parts.cat.com üzerinden sipariş oluşturma adımları kısaca bilgilerinize sunulmuştur.
Kullanım adımları online sipariş verebilmeniz için en temel bilgileri içermektedir. 

Siteyi incelediğinizde görebileceğiniz üzere, parts.cat.com yedek parça teknik özelliklerinden,
parçanın hangi makinalarda kullanılabileceğine kadar çok çeşitli konuda bilgi sahibi olmanıza imkan sağlayan

bir online alışveriş platformudur.



KULLANICI KAYDI OLUŞTURMA – OTURUM AÇMA

parts.cat.com sayfasına giriş 
yaptığınızda sağ üst köşede 
yer alan OTURUM AÇ/KAYDOL 
sekmesini kullanarak bu pencereye 
ulaşacaksınız. Daha önce kayıt 
oluşturmadıysanız, HESAP 
OLUŞTUR sekmesinden size özel 
kullanıcı adınızı ve şifrenizi hızlıca 
alabilirsiniz.



CANLI DESTEK İMKANI

CHAT butonu ile CANLI DESTEK 
hattımıza  bağlanabilirsiniz. 
İnternet alışverişiniz sırasında 
yaşadığınız her türlü sorun için 
anında destek alabilirsiniz.



YEDEK PARÇA ARAMA ADIMLARI

1.YÖNTEM: Parça numarası yazarak 
istediğiniz parçayı sepete ekleyebilirsiniz.
2.YÖNTEM: İstediğiniz parçanın tanımını 
yazarak, doğrudan o ürün grubuna 
ulaşabilirsiniz. (Örnek tanım: FİLTRE)
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Aradığınız yedek parçaların 
makinanıza uyumlu olduğundan emin 
olabilmek için makine modelinizi 
bu alandan seçebilirsiniz. (Ekipman 
seçim adımları ilerleyen sayfalarda 
detaylandırılacaktır.)

Aradığınız tüm parçaların stok ve fiyat bilgilerine kullanıcı 
girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. 3 ayrı yöntemle 
yedek parça siparişi oluşturabilirsiniz.



YEDEK PARÇA ARAMA ADIMLARI

Ana sayfadaki “DAHA FAZLA” 
sekmesi altından seçebileceğiniz 
“HIZLI SİPARİŞ” adımı ile 
elinizde hazır parça numarası 
olan listelerinizi topluca sepete 
ekleyebilirsiniz.

Bu adımdan sonra yönlendirileceğiniz ekran bir sonraki sayfada gösterilmiştir.

3. YÖNTEM



YEDEK PARÇA ARAMA ADIMLARI

HIZLI SİPARİŞ ekranında yer alan kolonlardan yalnızca ‘’Miktar’’ 
ve ‘’Parça Numarası’’ satırlarını doldurmanız yeterlidir. ‘’Daha fazla 
kalem ekle’’ seçeneğini kullanarak satır sayınızı artırabilirsiniz.

Yukarıdaki sayfada kırmızı çerçeve 
içerisinde belirtilen sekmeyi seçtiğinizde 
karşınıza bu pencere çıkacaktır. 
Fazla yedek parça numarası içeren toplu 
listelerinizi DOSYA YÜKLE seçeneğinden 
sisteme tek seferde yükleyebilirsiniz. Parça 
listenizin Miktar ve Parça No sırasıyla 
2 kolondan oluşan bir Excel dosyası halinde 
bilgisayarınızda kayıtlı olması yeterlidir.

3. YÖNTEM



EKİPMAN SEÇİM ADIMLARI

Ekipman Seçin butonu üzerinden, 
‘’Ekipmanı Ekle’’ adımıyla makine 
parkınızda yer alan ekipmanlarınızı 
hesabınıza kalıcı olarak 
kaydedebilirsiniz.



EKİPMAN SEÇİM ADIMLARI

‘’Ekipmanı Ekle’’ seçeneğiyle 
karşınıza çıkan bu pencereye 
eklemek istediğiniz makinanın tam 
seri numarasını yazınız.



EKİPMAN SEÇİM ADIMLARI

Tam seri numarasını 
yazarak seçtiğiniz 
ekipmanınızı sisteme kalıcı 
olarak kaydedebilirsiniz.

Makinanızı aynı 
zamanda kendi makine 
parkınızdaki adıyla ya 
da firma kayıtlarınızdaki 
özel makine koduyla da 
kaydedebilirsiniz.  



EKİPMAN SEÇİM ADIMLARI

Makine modelinizi sisteme kaydettikten sonra, örnekte görüldüğü gibi 330DL yanındaki tik işareti 
makinanızın seçili olduğunu gösterir. Makinanız seçili durumdayken;
1) Sol tarafta yer alan ‘Ara’ butonuna yazdığınız parça numarasını sepete eklediğinizde, seçili modele 
uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz.
2) Sol tarafta yer alan ‘Ara’ butonuna doğrudan FİLTRE yazdığınızı varsayalım. Yalnızca seçili modeliniz 
330DL’ye uyumlu olan filtreleri görüntüleyebilirsiniz.

Dilediğiniz zaman ‘’Seçimi Kaldır’’ seçeneğini kullanarak seçili makinanızı kaldırabilirsiniz. 
Bu durumda arattığınız yedek parçalarınızın hangi makine modellerine uyumlu olduğunu sepet 
içerisinde görebileceğiniz bir alan mevcuttur.



SEPETE ÜRÜN EKLEME

Stok durumu bilgisinde 
karşılaşabileceğiniz diğer 
tanımlar ve açıklamalar 
aşağıdaki gibidir.
1) Temas Kurulacak 
Temsilcilik: Parça yurt dışına 
ya da üretime düşmüştür, 
satış temsilcinizle iletişime 
geçebilirsiniz.
2) CAT Avrupa: Parça Belçika 
stoklarından gelecektir, en 
kısa teslim süresi 5 gündür.
3) Stokta: Parça bulunduğunuz 
bölgenin deposunda 
mevcuttur.
4) Parça yurt içindeki diğer 
depolarımızda mevcut ise 
depo adı ve teslim süresi 
belirtilmektedir.

Örneğin, 1R-1808 no’lu bu filtreyi 
seçtiğinizi varsayalım.

- 1 no ile işaretlenmiş bölgede 
filtrenin fiyatını görebilirsiniz.
- 2 no ile işaretlenmiş bölgede 
parçanın stokta olup olmadığını 
görebilirsiniz.

Filtreyi “SEPETE EKLE” sekmesini 
seçerek ilerleyiniz.
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SEPETİ ONAYLAMA

Sipariş türünü “Hızlı 
Teslimat” olarak seçiniz.

Parçanın elinizde olması gereken son tarihi 
seçiniz. (Örneğin, parçanın en geç 5 gün sonra 
elinizde olması gerekiyorsa bulunduğunuz 
tarihten 5 gün sonrayı seçiniz.)



SİPARİŞ OLUŞTURMA

Sepetinizi onayladığınızda, parça teslimat bilgileri için bu sayfaya yönlendirileceksiniz. 
Aşağıda teslimat seçeneklerin içeriğini inceleyebilirsiniz.

ALMA: Parçayı bulunduğunuz bölgenin deposundan teslim almak için bu sekme seçili 
olmalıdır. “Özel Talimatlar” kolonuna depoya iletmek istediğiniz notunuzu belirtebilirsiniz. 
(Örnek: Siparişimi firmamızdan X kişisi teslim alacaktır.)

TESLİMAT: Normal sipariş düzeninizde şantiyelerinize yaptığımız sevkiyatlar online 
sistemimizde de geçerlidir. Bu seçeneği seçtiğinizde firmanız adına kayıtlı olan şantiye 
adreslerine ulaşacaksınız. Seçtiğiniz adrese parçanız sevk edilecektir.

“Fatura yönetimi” seçeneğinde
Borusan Cat’te kayıtlı olan ödeme biçiminiz 
aynen geçerlidir. Buradaki seçiminiz herhangi 
bir karışıklık yaratmayacaktır.



SİPARİŞ OLUŞTURMA

Tüm adımlar tamamlandığında karşınıza son olarak Sipariş Özet Ekranı çıkarak size sisteme 
girdiğiniz bilgileri sunacaktır. Bir hata gördüğünüz takdirde normal internet alışverişlerinizde 
olduğu gibi önceki sayfalara dönebilirsiniz. Bilgiler doğruysa sağ tarafta yer alan “SİPARİŞ VER” 
butonuna basarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.


