


KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE ETKİSİ

 İstenmeyen  kokular  ozon  ile  ortadan  kolayca  kalkar,
dezenfekte edilmiş temiz bir  (ozonlanmış temiz hava) ortam
sunar.

 Et, tavuk ve balık kokuları, yemek yağı, yanık yemek, sigara,
soğan,  sarımsak  v.b.  kokuları  yemekten  sonra  2  dakika
ozonlama yaparak yok edebilirsiniz.

 Yangın  sonrası  is  ve  duman  kokuları,  boya  kokuları,
işyerlerinizde  ve  ofislerinizde  oluşan  sigara  kokularından
ozonla kurtulabilirsiniz.

 Konutlarda,  otel  odalarında,  oda  tuvaletlerinde,  okullarda,
ortak  alanlarda,  restoranlarda,  spor  salonlarında,
yemekhanelerde,  gıda  depoları  gibi  yerlerde  ozon  koku
giderimi  ve  dezenfeksiyon  konusunda  geri  dönüşümsüz  en
etkili yöntemdir.

 Kötü koku probleminin olduğu bir çok sektör de kullanılabilen
ozon, uçucu kimyasal parfümler gibi kötü koku moleküllerini
baskılamak yerine tamamen yok eder.

 Bu özelliği sayesinde rahatsız eden kötü kokunun yerine temiz hava
kokusu oluşur.

 Sayısız  miktarda kötü koku üzerinde etkili  olan ozon,
tekrarlanan  süreli uygulamalarla  sinmiş  koku  sorunlarını
ortadan kaldırır



DİĞER DEZENFEKTANLARA GÖRE

AVANTAJLARI

 Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli
dezenfektandır.

 Yüksek  oksidasyon  kuvveti,  ozonun  bakterilerin  tahribatında  tam
etkin bir rol oynamasına sebep olur.

 Ozon  gazının  dezenfeksiyon  etkisi,  aynı  şartlar  altında
klorunkinden 3125 defa daha fazladır.

 Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.

 Ayrıca  ozon,  havada  bulunan  oksijenin  parçalanması  yoluyla
elde  edildiği  için  kararsız  yapısı  nedeniyle  dezenfeksiyon
görevini  tamamladıktan  sonra  daima  hammaddesi  olan
oksijene dönüşür.

 Ozon  gazının  dezenfeksiyon  sonrasında  artık  ve  kalıntı
bırakmayan  tek  dezenfektan  oluşu,  özellikle  gıda  sanayinde
kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

 Ozon,  dozajına  bağlı  olarak  yarılanma  ömrünü  kısa  sürede
tamamlar  ve  kalıntı  bırakmadan  hammaddesi  olan  oksijene
dönüşerek kokusu ve tadıyla birlikte kaybolur.



İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI
MIDIR?

 Mesleki  Güvenlik  ve  Sağlık  Dairesi  Merkezi  (Occupational
Safety  and  Health  Agency,  OSHA)  kapalı  bir  mekanda
bulunmasına izin verilen maksimum ozon miktarını 0,1 ppm 8
saat olarak belirlemiştir.

 Ozon gazı,  soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde
edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra
tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür.

 Kalıntı  bırakmayan  doğal  bir  dezenfektan  oluşu  nedeniyle  insan
sağlığına 

           zararlı değildir.

 AEPA(American  Environmental  Protection  Agency)  ozonla
temas edecek insanlar için güvenlik sınırını tespit etmiştir. Bu
seviyeler ozon maruz kalma standardı olarak dünyanın pek çok
yerinde kabul görmüştür. Maruz kalma seviyesi iki kısma ayrılır.

 1.Uzun  dönem maruz  kalma  seviyesi(LTEL)-insanların  ozonla
temasının  8  saatlik  bir  sürede  0,1  ppm den fazla  olmaması
kabul edilebilmektedir. Bu seviyeye günde 8 saat maruz kalan
bir kişide hiçbir ters etki görülmez.

 2.Kısa  dönem maruz  kalma seviyesi(STEL):  İnsanlar  için  0,2
ppm lik bir ozon seviyesine max.15 dakikalık bir temas süresi
kabul görmüştür. Yine eğer bir kişi her gün 15 dakika süre ile
0,2 ppm.lik bir ozona maruz kalıyorsa hiçbir ters etki oluşmaz.

 Söz  konusu  0,1  ppm  seviyesi  insanların  yaşam  ve  çalışma
alanlarında sürekli üretilebilecek bakiye ozon seviyesidir. Böyle
bir  ozon  seviyesi  sürekli  ozonlamayı  gerektirir.  Ortamlarda
kullanılacak ozonun insan sağlığına hiçbir zararı yoktur.



OZONUN MİKROPLARA ETKİSİ

 Ozon  tarafından  bakterilerin  inaktivasyonu  kompleks  bir
süreçtir.  Çünkü  ozon  proteinler,  doymamış  yağlar  ve  hücre
membranlarındaki  solunum  enzimleri,  hücre  zarlarındaki
peptidoglikanlar, sitoplazmadaki enzimler ve nükleik asitler ile
spor ceketleri ve virüs kapsidlerindeki peptidoglikanı da içeren
birçok hücre yapılarına zarar verir. Diğerleri OH- ,O2- ve HO3-
gibi  ozon  yıkımının  reaktif  yan  ürünlerinin  antimikrobiyal
aktivitesini  vurgularken  bazı  araştırıcılar  moleküler  ozonun
mikroorganizmaların  başlıca  inaktivatörü  olduğu  sonucunu
çıkardılar.

 Hücre  zarları  :  Ozon  polidoymamış  yağ  asitleri,membran
bağımlı  enzimler,  hücre  içeriğinin  dışarı  sızmasına  yol  açan
glikoproteinler  ve  glikolipidler  dahil  hücre  zarının  çeşitli
komponentlerini  oksidize  eder  ve  sonunda  hücre  lizisine  yol
açar (Scott and Lesher 1963; Murray and diğerleri 1965).

 Doymamış yağların çift bağları ve enzimlerin sülfidril grupları
ozon tarafından oksidize edildiğinde hücre permeabilitesi dahil
normal  hücresel  aktivitenin  bozulması  vehızlı  ölüm  ortaya
çıkar.  Dave  (1999)  transmisyon  elektron  mikroskobu
mikrografiklerinde  gözlemlediği  kadarıyla  sulu  ozon  ile
Salmonella  enteritidis’e  müdahale  ettiğinde  hücre
membranlarının bozulduğunu buldu.

 Bakteriyal  spor ceketler  :  Foegeding (1985)  ceket  proteinleri
çıkarılmış  Bacillus  cereus  sporlarının  bozulmamış  sporlarla
karşılaştırdığında  ozon  tarafından  hızlıca  inaktive  edildiğini
buldu. Araştırıcı spor ceketin ozona karşı başlıca koruyucu bir
bariyer olduğu sonucunu çıkar-dı.Son zamanlarda, Khadre and
Yousef  (2001)  Bacillus  subtilis  sporlarına  sulu  ozon  ile
müdahale  ettiklerinde  dış  taraftaki  sporların  büyük  oranda
bozulduğunu buldular.



NEDEN OLEY OZON
JENERATÖRÜ?

 Piyasada bulunan tüm ozon jeneratörlerinin menşei Çin’dir.
 OLEY Ozon Jeneratörü Tamamen Yerli Üretimdir.
 OLEY  Ozon  Jeneratörlerinin  reaktörleri  tamamen  Türkiye’de

üretilmektedir. İlk ve tektir.Patentlidir.
 42*32*22 ebatlarında 4 kg ağırlığındadır.
 CE belgeleri ve gerekli emniyetleri alınmış tamamen otomatik

zamanlayıcılı bir cihazdır.
 Piyasada bulunan tüm muadillerine göre fiyatı çok uygundur.
 Yaklaşık %50 oranında daha azdır.
 OLEY Ozon Jeneratörü, hem havaya hem de suya ozon vermekte

olup  hava,  su  dezenfeksiyonu  ve  sterilizasyonu  işlemini
yapmaktadır.

 15 m2’lik bir alanı her iki model de  2 dakika içinde sterilize
eder.  Modellerdeki  içerik  aynıdır  ve  tek  fark  görüntü  ve  ekran
modülüdür. 

 Her iki cihazda 30000 saat ampül garantilidir.



OLEY 1010 

Sıkça Sorulan Sorular 
 

Cihazlarda filtre veya değiştirilmesi gereken bir parça var mı? 

OLEY 1010 Ozon Jeneratöründe değiştirilmesi gereken filtre ve başka katkı maddesi veya parça 
bulunmamaktadır. 

Cihazlar bakım gerektirir mi? 

Ozon jeneratörlerinin ozon çıkış noktaları ve fan girişleri 2-3 ayda bir, elektrikli süpürge gibi vakum cihazları 
ile en düşük seviyede temizlenebilir. Ozon cihazı temizliği işlemi 10 Saniye gibi kısa bir sürede tamamlanır. 

Sarf malzeme gibi ekstra bir malzemeye ihtiyaç duyar mı? 

Ozon Jeneratörlerinin çalışma prensibi havada bulunan iki atomlu oksijeni üç atomlu ozon gazına 
dönüştürmektir. Ozon cihazlarını çalıştırmak için sadece hava ve elektriğe ihtiyaç duyulur. Herhangi bir sıvı 
vb. ek maddeye ihtiyaç duyulmaz. Ozon jeneratörlerinin ürettikleri ozon gramajları değişse bile oksijeni 
sadece havadan karşılayabilmektedir.  

Çalışma alanlarında kullanabilir miyiz? 

Ozon, genellikle düşük konsantrasyonlarda insanlara zararı dokunmayan, ancak bakteri gibi 
mikroorganizmalara karşı öldürücü olan güçlü bir oksitleyicidir. Ozon da diğer güçlü oksitleyici maddeler gibi 
doğru miktarlarda kullanılmadığında zararlı olabilir. İnsanlar için bulunulan ortamda ozon gazı koku eşiği 
0.005-0.2 ppm aralığındadır. Buna göre 2000 mg/h ‘e kadar ozon üretim kapasitesine sahip cihazlar ile aynı 
ortamda çalışmak güvenlidir. 

Ozon sıvı mıdır? 

Ozon üç oksijen atomlu dünya atmosferinde de bulunan gaz halinde bir moleküldür. Oksijen molekülü ozon 
jeneratörleri kullanılarak elektrikle birlikte ozon gazına dönüştürülür. 

Ozon gazı bakteri ve mikropları öldürür mü? 

Ozon gazının sterilize edici gücü tüm bakteri, mikrop, mantar ve küflere karşı kullanılabilmektedir. Zararlı 
kimyasallara kıyasla daha etkili ve aynı zamanda çevre dostu bir temizleyicidir. Ozon ile sterilizasyonla hem 
su hem havadaki istenmeyen, hastalık ve kötü kokuya sebebiyet veren tüm zararlılar yok edilir. 

Ozon jeneratörlerinin ömrü ne kadardır? 

Ozon jeneratörlerinin ömrü kullanım süresine ve şartlarına bağlıdır. Ortalama çalışma ömürleri 10000 saat 
civarındadır. 

Ozon jeneratörlerinin garanti süresi ne kadardır? 

Ozon jeneratörlerinin garanti süresi 2 senedir. 

Hangi kokuları giderir? 

Ozon cihazları kullanılarak üretilen ozon gazı ile tüm istenmeyen kokular yok edilebilmektedir. Sigara, is 
(yangın sonrası), çöp, küf gibi kötü kokular ozon gazı sayesinde ortadan kaldırılabilir. Ozon, kokuyu oda 
kokuları gibi baskılamak yerine kaynağında yok ederek ferah bir hava oluşturmanıza yardımcı olur. 

 

http://www.biozonmarket.com/#collapseThree
http://www.biozonmarket.com/#collapse3


Ozon gazı zararlı mıdır? 

Ozon gazının insan sağlığına etkisi ortamdaki konsantrasyonuna bağlıdır. Ev tipi ozon jeneratörleri ile üretilen 
ozon miktarı çok düşük miktarda olup insan sağlığına zarar vermez ancak ortamdaki mikroorganizmaları yok 
edecek etkiye sahiptir. İnsanlar için bulunulan ortamda ozon gazı koku eşiği 0.005-0.2 ppm aralığındadır. 
Buna göre 2000 mg/h ‘e kadar ozon üretim kapasitesine sahip cihazlar ile aynı ortamda çalışmak güvenlidir. 
50000 mg/h ve üstü cihazlar insanın ölüm riskine götürebilecek konsantrasyolardadır. 

Ozon gazı hamilelere ve çocuklara zarar verir mi? 

Ozon gazının insan sağlığına etkisi ortamdaki konsantrasyonuna bağlıdır. Yüksek konsantrasyonlarda uzun 
süre solunması zararlıdır. Ev tipi ozon jeneratörleri ile üretilen ozon miktarı çok düşük miktarda olup insan 
sağlığına (hamile ve çocuklara) zarar vermez ancak ortamdaki mikroorganizmaları yok edecek etkiye sahiptir. 

Neden Ozon Kullanmalıyız 

RAF ÖMRÜNÜ UZATIR 

• Ozon hiçbir kimyasal gerektirmeden uygulanarak; gıdayı, gıda işleme suyunu ve gıdanın bulunduğu atmosferi 
dezenfekte edebildiği için, 

• Yıkama sularında kullanıldığında, ürünün bozulmasına neden olan ürünün üzerindeki oluşmuş bakteri, virüs, mantar, 
küf, spor gibi istenmeyen oluşumları engellediği için, 

• Ozon gaz halindeyken uygulandığı bazı gıda ve ürünler üstünde koruyucu görevini üstlenir; gıda paketleme 
materyallerini ve ortamını da sanite edebilmektedir. 

• Temel metabolizmanın sürdürülebilmesinde etkilidir. 

• Ozon gazının ürün üzerinde kalıntı bırakmaması, üründe koruyucu madde kullanım ihtiyacını azaltır, kalitenin 
sürdürülmesinde önemli düzeyde etki eder. 

BAKTERİYEL YÜKÜ YOK EDER 

• Ozonun oksidasyon potansiyelinin çok yüksek (2.07V) olduğu için, 

• Oksidasyon etkisinin anlık ve klordan 3125 defa daha hızlı olduğu için, 

• Ozon molekülü karşılaştığı bakterileri tamamen yok edebilir ve/veya hücre zarını yırtarak parçalanmasını 
sağlayabildiği için. 

İŞLETME FAYDALARI 

• İşletmede hijyen sağladığı için HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) kritik noktalardaki risk analizlerin 
sonuçlarının olumlu sonuçlanmasını sağlar, 

• Aylık kullanım giderinin çok düşük olması, (sadece elektrik enerjisi), kimyasal madde kullanımından büyük oranda 
tasarruf sağlar, 

• Elit Ozon jeneratörleri çok basit ve otomatik olarak çalıştığı için ekstra zaman ve personel gerektirmez, 

• İşletme havasının kalitesini max. düzeyde yükseltir. 

• Sonuç odaklı kesin çözüm sunar. 

 

 

 

 



Ozon gazı evdeki bitkilere zarar verir mi? 

Ozon gazının bitkiler üzerinde kanıtlanmış bir zararı yoktur. 

Ozon gazının kokusu var mıdır? 

Ozon gazı kokulu bir gazdır. Düşük konsantrasyonlarda hafif, rahatsızlık vermeyecek yeni kesilmiş çim kokusu 
gibi bir kokusu olur. 

Ozonlu su nedir? 

Ozon jeneratörleri ile üretilen ozon gazının suyun içinde çözünmesi ile elde edilen sudur. 

Ozonlu su nasıl yapılır? 

Ozonlu su, ¾ ü dolu olan cam bir kapta, ozon gazının suyun içine baloncuklar halinde verilmesiyle elde edilir. 
En az 0.4 g/h ozon üretimi olan bir ozon jeneratörü ile ozonlu su yapımı için uygundur. Ozonlu su ozonun 
yarılanma süresi kısa olması sebebiyle üretildikten sonra kısa bir süre içerisinde türetilmelidir. 

Ozonlu su ne kadar süre muhafaza edilir? 

Ozonlu su, ortam sıcaklığına ve ozon konsantrasyonuna bağı olmak şartı ile ortalama 5-10 dk süre ile 
muhafaza edilebilir. Buzdolabında saklanırsa bu süre daha da uzar. 

Ozonlu su içilir mi? 

İçme suyu ozonlandığı takdirde içilmesi faydalıdır. Özellikle ağız ve diş sağlığı ve sindirim sistemi için faydaları 
kanıtlanmıştır. Yemeklerden yarım saat önce veya iki saat sonra içilmesi uygundur, yemek sırasında 
içilmemelidir. 

Ozonlu su ile sebze meyveler yıkanır mı? 

Sebze ve meyvelerin üzerinde insan sağlığına zarar veren bakteri, mikrop, tarım ilacı ve kimyasalların 
giderilmesinde doğal bir yöntem olan ozonlu su ile yıkama yapılması faydalıdır. Örneğin Ozon Jeneratörü 
OLEY 1010 ile üretilen ozonlu su ile sebze ve meyve yıkama yapılabilir.  

Ozon cihazları akvaryumlar için kullanılır mı? 

Akvaryumlarda ozon jeneratörleri ile üretilen ozonun kullanılması ile su kalitesi artırılır ve dezenfeksiyon 
işlemi yapılır. Aynı zamanda bakteri ve virüsleri ortadan kaldırarak canlılar için en uygun yaşam ortamı 
oluşturmaya yardımcı olur. 

Ozon gazı akvaryum balıklarına zarar verir mi? 

Düşük konsantrasyonlarda üretilen ve uygun sürelerde uygulanan ozon gazı canlılara zarar vermemektedir. 

Havuzların sterilizasyonunda ozon kullanılır mı? 

Ozon gazı havuz sterilizasyonunda etkin ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Klordan daha etkili olmasının 
yanında, cilde veya gözlere bir zararı yoktur. 

 

Daha detaylı bilgi için, 

Web: http://www.oley.com.tr 

Tel: 0 850 303 63 36 

Ürünlerimiz 2 yıl garantili, CE sertifikasına sahip cihazlardır. 

http://www.oley.com.tr/


























GARANTİ BELGESİ

• Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile OLEY markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl FLF 
Ltd. Şti. garantisindedir.

• Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız OLEY yetkili satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.

• Garanti işlemleri, ancak OLEY’ın onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları 
müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.

• Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili 
satıcılarımıza veya firmamıza cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde OLEY, cihazın 
tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. 
Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servis atölyelerimizde veya üretim tesisimizde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

• Cihazın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,

• 1 (bir) yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu cihazdan 
yararlanamamanın süreklilik kazanması,

• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

• Yetkili servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, Bölge temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis 
yetkilisi ile birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, 
ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

• Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.

• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

• Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

• Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.

• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğü’ne başvurabilir.

• Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI



GARANTİ KAPSAMI HARİCİNDE OLAN GENEL HUSUSLAR

ÜRETİCİ FİRMA CİHAZIN

SATICI FİRMANIN

Aşağıda belirtilen hususlar ve bu maddeler dâhilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında 
kalacaktır.

• Kapasite Etiketi ve Garanti Belgesinin tahrif edilmesi veya kaybedilmesi,

• Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,

• Hatalı tip seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,

• Cihazın kullanma kılavuzunda bulunan montaj resmine uygun şekilde ekipmanlarla montaj edilmemesi,

• Cihazın kullanma kılavuzunda belirtilen ekipmanların arızalı olması,

• Kullanım kılavuzunda belirtilen İçme ve Kullanım Suları Değerlerine uygun olmayan su kullanılması,

• Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması; hatalı elektrik tesisatından gelen hasar ve arızalar,

• Elektrikli cihazlarda TS EN 60204-1 kapsamındaki ekipmanlar hariç (elektrik panosu), diğer elektrik ekipmanları (Rezistans,Termostat),

• OLEY onayladığı servislerin dışında yapılan bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,

• Şebeke geriliminin değişken olması ve/veya cihaz üzerinde otomatik emniyet ventilinin bulunmaması ve/ veya arızalanması durumunda,

• Cihazın tesliminden sonra nakliye, indirme, yükleme, depolama, harici fiziki (Çarpma, çökme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar 
ve arızalar,

• Çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem, 
rutubet, toz, cihazın dona maruz kalması, susuz çalışma) ile meydana gelen hasar ve arızalar.

Ünvanı 

Adres 

: FLF Motor Enerji Bilişim Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.  

  Taşpazar Mah. 863 Sok. No: 7/A 68100 AKSARAY

Model :

Kapasite :

Seri Numarası :

Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

Garanti Süresi : 2 yıl

Unvanı :

Adres :

Telefon : 

Faks :

Fatura Tarihi ve No :

Tarih/İmza/Kaşe

Dikkat: Bu belge müşteride kalacaktır. Müşteri garanti süresi boyunca bu belgeyi muhafaza edecek, gerektiğinde servise gösterecektir.                     

Telefon : +90 850 303 63 36 
Telefaks : +90 850 303 63 36

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi




