CERTIFICATE N. / SERTIFIKA NO CN 2241

CERTIFICATE / SERTİFİKA EN

ıso 13485:2003

ARISOY MEDİKAL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BİLGİSAYAR ASANSÖR KIRTASİYE TAAHHÜT
PAZARLAMA İç VE DIŞ Tİc. SAN. LTD. şTİ.
Lega! address
Yasa! adres

Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:1S/16 Sincan
ANKARA TÜRKİYE

Operative site address
Operasyona! adres

Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:1S/16 Sincan
ANKARA TÜRKİYE
SCOPE / KAPSAM

Manufacturing of medical equipments and exporting, importing, selling,
technical service activities, main ten an ce and repair of medical apparatus.
Medikal cihaz ekipmanları imalatı ile medikal cihazların ithalat,
ihracat, satış, teknik servis ve bakım onarım hizmetleri.
We hereby certify that the management system operated by the client is in compliance with the cited standard.
Bilgileri bulunan işletmenin yönetim sistemini gerçekleştirdiğini ve belirtilen standartla uyumlu olduğunu beyan ederiz.
Code
Kod
First Jssue
İlkyayın
Expiring date
Geçerlilik tarihi

19/07/2013
18/07/2016

EA 14 29
'
Current Jssue
Geçerli yayın
Validity from:
İlk yürürlük tarihi:
to:
Son yürürlük tarihi:

19/07/2013
19/07/2013
18/07/2016

Reasonfor the certijicate change (current issue):
Sertifika değişiklik nedeni (geçerli yayın):
This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request
Bu sertifika SMC Slovensko a.s. sorumluluğunda olup.geri istenmesi halinde iade edilmelidir

SMC Slovensko a.s., Karadziöova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com

The use and the validity of this certificate shall
satisfy the requirements of the rules for the
certification of management systems, another
clarifications regarding the scope and the
applicability of the requirements of the
standard(s) may be obtained by eonsu/ting the
eertijied organization
Bu sertifikanın kullanımı ve geçerliliği, yönetim
sistemleri belgelendirme kurallarına
gereksinimleri karşılamak zorundadır. Kapsam
ve standart (lar) gereklerinin uygulanabilirliği
ile ilgili başka açıklamalar onaylı organizasyon
önerileri ile elde edilebilir.
For any information, effective and updated
concerning eventual changes on the status of
certijieation of this certificaıe, you can eontact
the e-mail address:info@.smcsk.com
Bu sertifikanın sertifika durumu, nihai
değişikliklerine ilişkin etkili ve güncel her türlü
bilgi için, info@,smesk.com e-posta adresine
başvurabilirsiniz
The validity of this cerıificate depends on an
annual audi! and on a eomplete review every
three years of the management system.
Bu sertifikanın geçerliliği yıllık denetime ve her
üç yılda bir yönetim sisteminin tam olarak
gözden geçirilmesine bağlıdır.

