
  
  
  

MARKE Elektronik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 
Ataturk Mah. Alemdaroglu Sok. No: 10 34758 

Atasehir – Istanbul 
Tel: (+90) 216 455 50 63…65 

Fax: (+90) 216 455 50 66 
E-mail: info@markeelektronik.com 

 
www.markeelektronik.com 

 

 

Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda önemli bütçeler ayırarak satın aldığınız ve faaliyetlerinizde kritik 
önem arz eden test cihazlarınızın kalibrasyon ve arıza gibi satış sonrası hizmetlerde de yetkin ve güvenli 
ellerde olduğundan emin misiniz?  

 
Test cihazlarınızın satış sonrası hizmetlerini en kısa zamanda ve en yüksek kaliteyle sunmak için 
Marke satış sonrası hizmetleriyle yanınızda! 
 

  

 
 
Omicron cihazlarınızın kalibrasyonları da aynı politikayla üreticinin detaylı kalibrasyon prosedürü ve test 
noktalarına sadık kalınarak gerçekleştiriliyor.  
 
ISO9001:2015 kalite yönetim sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren kalibrasyon laboratuvarımız, Omicron’un 
üretici kalibrasyonunu gerçekleştirirken yerel işbirliğimiz sayesinde talebiniz halinde kalibrasyon 
hizmetlerimizi ISO17025 akreditasyonuna sahip partner laboratuvarımızda da gerçekleştirebiliyoruz. 
 

 
 
Sizlere en doğru, en bilimsel ve en kaliteli hizmeti olabilecek en makul süre zarfında ve rekabetçi fiyatlarla 
sunacağımızdan emin olabilirsiniz! 
 

“TEST CİHAZLARINIZ GÜVENLİ ELLERDE” 

2013 yılından bu yana Omicron Yetkili Servis Merkezi unvanıyla tamirat ve kalibrasyon  
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz 

 

Marke Elektronik’in 1993 yılından bu yana sunmakta olduğu modern 
teknoloji ürünü ve yüksek kaliteli test cihazları Türk enerji ve 
elektromekanik sektörlerinin 1 numaralı tercihi olmaya devam ediyor.  

Bu kalite ve teknoloji tüm müşterilerimizin işlerini olabilecek en üst 
seviyede yapmasını sağlarken, ülkemizin enerji sektörüne çok önemli bir 
fayda sağlıyor. Her bir müşterimizin Marke tarafından temin edilen test 
cihazlarını ne kadar kritik ve zorlu koşullarda kullandığının farkındayız ve bu 
cihazların hizmet sürekliliğine katma değer sağlamakta kararlıyız.  

 
 

Servis merkezimiz bünyesinde Omicron marka test cihazlarının tüm yedek 
parçalarından istatistiksel olarak belirlenmiş sayılarda stok tutuyor, 
tamiratlarımızı Avusturya’daki merkezi servis birimiyle koordine bir şekilde 
yapıyor ve cihazlarınızın izlenebilirlik zincirini gözeterek hizmet sunuyoruz. 
Kalite ve teknolojisine güvenerek satın aldığınız Omicron cihazlarının satış 
sonrası hizmetleri de bu şekilde en üst düzey kaliteyle gerçekleştiriliyor. 
Teknik servis hizmetlerimiz TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’yle ulusal 
standartları da karşılıyor. 

 
 

Faaliyetlerinizin en önemli araçlarından biri olan test cihazlarını en yetkin ve en 
kaliteli satış sonrası hizmetlerle kullanmayı tercih edin, uzun vadede büyük zararlar 
doğurabilecek yanlış müdahalelerden ve yetkin olmayan kişilerin yaratabileceğin 
zararlardan kaçının. 
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