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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.

Bir asansör satın alırken uzun süre ilişkide olacağınız, dostluklar kuracağınız 

bir organizasyon satın alırsınız. Bu nedenle satış sonrası servis hizmeti 

işimizin en önem verdiğimiz kısımlarından biridir. İnsan hayatını etkileyecek 

bir işle uğraştığımız için imalat ve montajını yaptığımız her asansörün 

bakımını ve sorumluluğunu müşteri ile imzalanan sözleşmeler çerçevesinde 

üstleniriz.

Firmamız genç ve dinamik kadrosu ve tecrübeli çalışanları sayesinde 

oluşturduğu bilgi ve tecrübe ile, birçok önemli projeyi zamanında bitirmenin 

gururunu yaşayarak başarılı önemli bir referans listesini ortaya çıkararak her 

türlü projeye ayak uydurabilecek yapıda olduğunu ispat etmiştir.

Firmamız Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına yönelik inovatif ve yenilikçi 

çözümler sunarak, asansör sektöründe Türkiye’de ve dünyada öncü markası 

olmayı hedeflemektedir.
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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.

Müşterimizin siparişi ile birlikte yıllarca 

sürecek bir mesai başlamış olur.

Kaliteli bir ürünü size sunmak asla 

yeterli değildir.

Asansörün hizmette bulunduğu sürece 

bakım ve onarım için teknik servis 

hizmetlerimiz, sürekli hizmete hazırdır.

Bakım sorumluluğumuz altında bulunan 

tüm asansörler her ay planlı bir bakım 

hizmeti ile güvenle kullanabilmeniz için 

kontrol altındadır.

Firmamıza gelen tüm servis talepleri 

(arıza ihbarları) kaydedilerek anında 

arıza birimine haber verilir. Arızaya 

müdahale eden ekip tarafından arıza 

mümkün olan en kısa sürede 

giderilir. Amada TECH asansör teknik 

servisi güçlü bir ekip ve her türlü 

asansör ihtiyaçlarını karşılayacak bir 

yedek parça stok’una sahiptir.

Ayrıca Yapılan tün servis işlemleri 

firmamızda kayıt altına alınır ve 

arşivlenir, bu sayede asansörünüzün 

serviste olduğu sürece yapılan tüm 

işlemler gözlenebilir.
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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.

Asansör Bakım hizmetlerinde deneyimli personelimiz, bölgelere ayrılmış servis ağı

hizmet sunmaktadır Asansör Bakım ile ilgili olarak bizden 7/24 bilgi alabilir veya

randevu olarak işlerinizde kesin bir neticeye ulaşabilirsiniz. Asansör Bakım konusunda

son teknoloji ürünlerine sahip olan firmamız bu alanda her türlü donanıma, bilgi ve

birikime sahiptir. Firmamız Asansör Bakım konusunda uzman kadrosu ile sizlere

hizmet vermeyi misyon haline getirmiştir. Arızalara bölgelere ayrılmış servis ağımız

sayesinde en kısa sürede müdahale etmek kalite hedeflerimizin başında gelmektedir.

Bakım, arıza veya modernizasyon sırasında değiştirilen parçalar 2 yıl garantilidir.

Tecrübeli teknisyen kadrosuyla, her türlü sorunda, zamanında kesin çözümler

getirerek, kullanıcısına güven ve konfor sunmaya devam ediyor. Firmamız kullanıcı

hatalarından kaynaklanan kesintilere de anında müdahale ediyor. Firmamız Kesintisiz

ve güvenli kullanım için asansörünüzün satış sonrası periyodik bakımının düzenli

olarak yapılmasını sağlamaktadır.

BÖLGELERE AYRILMIŞ SERVİS AĞI

Arızalara bölgelere ayrılmış servis ağı sayesinde en kısa sürede müdahale etmek kalite 

hedeflerimizin başında gelmektedir. Tecrübeli teknisyen kadrosuyla, her türlü sorunda 

zamanında kesin çözümler getirerek, kullanıcısına güven ve konfor sunmaya devam 

ediyor.

2 YIL GARANTİ

Asansör Bakım Servis Arıza konusunda iş yaptığımız bölgelerde profesyonel 

çözümler sunuyoruz. Firmamız kesintisiz ve güvenli kullanım için asansörünüzün 

satış sonrası periyodik bakımının düzenli olarak yapılmasını sağlamaktadır. Bakım 

veya modernizasyon sırasında değiştirilen parçalar 2 Yıl garantilidir.

ELEKTRONİK VERİ TABANI

Elektronik veri tabanı sayesinde tüm bilgileri ve analizi serverlerimizde saklanıyor, 

titizlikle her hafta inceleniyor  bakım yaptığımız her asansörün fizibilite raporu 

çıkartılıyor ve bu raporlar he fiziksel olarak hemde dijital yazılım ortamında saklanıyor
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2012 yılı ile yürürlüğe alınan, Fakat son 

günlerde

uygulamaya tamamen geçilen Yıllık Asansör 

Muayene sisteminden sonra, Mevcut olarak 

çalışmakta olan Fakat, bilinçli yada bilinçsiz 

Eksik , Emniyetsiz çalışmasını sürdüren 

Asansör kalmayacaktır.

Makina Mühendisler Odası ve TSE ekiplerinin 

aralarındaki bölge dağılımından sonra Tüm 

Asansörler bir bir muayene edilerek, Eksikleri 

rapor edilecek ve Rapor sonucunda 

Asansörünüzün Risk oranına bağlı olarak 

Kırmızı veya Yeşil etiket ile Asansörün 

kullanılmaya elverişliliği belirlenecektir.

Kırmızı etiket uygun görülen Asansörlerdeki 

Eksikler Yetkiliye (Yönetim) rapor edilerek 

eksiklerin yaptırılması için bir süre zarfı 

verilmektedir.Bu süre sonucunda Asansör 

tekrar kontrol edilip Yeşil Etikete 

çevirilecektir. Çevirilmediği takdirde 

Asansörün kullanımına izin verilmeyecektir.

Eğer ki Asansörünüzü Muayene ettirdiniz ve 

Kullanışa verimli hale getirilmesi 

gerekiyorsa…

Firmamız , değerli Müşterilerini zor durumda 

bırakmamak için Kalite ve Uygun Fiyat 

teklifleriyle herzaman yanınızda.

Bizimle irtibata geçiniz.

Asansörlerinizi Yeşil Etikete Çeviriyoruz
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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.

www.yatasansoru.com 
www.servisasansoru.com 

www.elevatortrade.com www.amadatech.com 


