“Daha az zamanda daha çok iş,
daha yüksek verimlilik”

2014 yılında toplam 300.000 parça onarımı
gerçekleştirildi
Sigorta şirketleri, servisler ve filo kiralama şirketlerine mobil parça onarımı olarak tabir edilen,
tampon, far, radyatör gibi birçok parçaya onarım
hizmeti veren sektörün öncü kuruluşlarından RS
Servis 2014 yılında 300.000 parça onarımını gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de 52 servis merkezi
olan RS 2015 yılının sonunda servis ağını 55’e yükseltmeyi amaçlamaktadır. RS Servis müşterilerine
en hızlı, en iyi ve en uygun maliyetli hizmeti vermeyi hedeflemekte ve bu hedefini gerçekleştirmek için kendilerini rakiplerine göre bir adım öne
çıkaracak markaların çözümlerini kullanmaktadır.
Bu anlamda RS Servis’in çözümlerini kullanmış olduğu markaların en önemlilerinden biri Mirka’dır.
Mirka çözümleri ile birlikte ;
• Daha az malzeme ile daha kaliteli sonuçlar elde
edilirken, hızlı ve kaliteli hizmet vermenin en
önemli unsurlarından biri olan zaman tasarrufu
sağlanıyor.
• Mirka’nın tozsuz yüzey bitirme sağlayan yenilikçi
zımpara ve zımpara makineleri ile RS Servis çalışanları sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışabiliyorlar.
• 
Ürünlerin geleneksel zımparalara göre daha
uzun ömürlü olması aynı işin daha az malzeme
ile tamamlanmasını ve maliyet tasarrufu elde
edilmesini sağlıyor.

“Mini onarımında yüzde
100 müşteri memnuniyeti çok zordur. Bunun
için servis kalitemizi ve
hızımızı en üst düzeyde
tutuyoruz. Mirka çözümleri ile daha az zamanda
daha çok iş yapıyor ve
daha yüksek verimlilik
elde ediyoruz.”

Ünal Ünaldı, RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı

RS

Servis noktalarında Mirka’nın tozsuz
zımpara teknoloji ürünü
Abranet® Ace, Mirlon
Total®, Abralon®, Basecut
ve polisaj ürünü
Polarshine® tercih edilmekte ve kullanılmakta.
Mirka Hakkında
Deneyimi ve ürün geliştirme kültürü sayesinde
Mirka; tamamen tozsuz yüzey bitirme sağlayan
zımpara ve makineleri ile dünyanın önder firmasıdır.
Bu uzmanlığını Türkiye’ de ki müşterilerine daha
yakından tanıtmak ve katkı sağlamak amacıyla 2013
Mart ayında Mirka Türkiye şirketi kurulmuştur. Mirka
Türkiye uzman kadrosu ve tecrübesi ile müşterilerine her zaman en iyi desteği sunar. Amacımız
müşteri memnuniyetini, tüm dünyada olduğu gibi

sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şekilde daima
arttırmaktır. Mirka Avrupa, Kuzey Amerika, Güney
Amerika ve Asya şubeleriyle büyüyen global bir
firmadır. Merkezi ve üretim tesisleri Finlandiya’dadır.
Ürünlerinin %95’inden fazlası ihraç edilmekte olup,
90 farklı ülkede satışa sunulmaktadır.
www.mirkaturkiye.com.tr

RS Servis Hakkında
Aralık 2008’de kurulan RS Servis yapılan AR-GE
çalışmaları sonucunda otomotiv sektöründeki
hizmetlerine 2009 yılında Radiator Services modülü
ile başlamıştır. RS’nin kuruluş amacı kurumsal bir
yapı anlayışı ile özel servis anlayışını harmanlamak
ve müşteri memnuniyeti yüksek bir şirket yapısı
oluşturmaktır.
RS 3 ayrı servis modelinden oluşmaktadır
1. Repair Systems: Sektörde mini onarım olarak
bilinen, dünya literatüründe PDR, PR, IR, WR ve
BR olarak tanımlanan boyasız göçük düzeltme,

lokal boya tamiri, döşeme tamiri, cam tamiri ve
tampon tamir sistemleridir.
2. Renew Solutions: Oto yenileme sektörünün;
boya koruma, döşeme koruma, motor koruma
olmak üzere tanımladığı oto bakım koruma ve
yenileme sistemleridir.
3. Radiator Services: Onarımlarını gerçekleştirdikleri radyatör ve alüminyum yedek parça tamir
sistemleridir.
www.rsservis.com.tr

