CONTRATO CARE DE CALIBRAÇÃO
Para Instrumentos da Vaisala

Nosso Contrato Care inclui calibrações planejadas por muitos anos. É a maneira
mais econômica e conveniente de manter a precisão do seu instrumento de medição
Vaisala ano após ano. Como cliente Care, você desfrutará de diversos benefícios.
Benefícios

Contrato
Care

Calibrações planejadas
por muitos anos

✓

Transparência nos preços
sem alterações

✓

Frete grátis
de ida e volta da Vaisala
(consulte se este serviço está
disponível na sua região)

✓

Manuseio prioritário de pedido
no Centro de Serviços

✓

Processo de retorno facilitado
do portal on-line

✓

Personalize seu contrato escolhendo

1

Calibração

2

Número de calibrações

3

Duração do contrato

4

Opções de pagamento

• Padrão ISO 9001
• Credenciada pela ISO/IEC 17025

• 3 ou mais

• Plurianual: 3 ou mais

• Pagamento antecipado
• Faturamento anual

Disponibilidade e condições
O Contrato Care está disponível para os instrumentos Vaisala com oferta de calibração disponível.
O período do contrato tem início mediante a confirmação do pedido, e o cliente pode usar a quantidade
de calibrações durante o período acordado. Para obter mais informações, entre em contato com seu
representante local da Vaisala.

Calibrações planejadas com conteúdo abrangente
Como fabricante, a Vaisala é capaz de oferecer calibração mais abrangente, garantindo
que o instrumento atenda às especificações originais. Todos os serviços são realizados
por profissionais usando os procedimentos mais recentes e peças originais.

O serviço de calibração inclui

▪

Testes funcionais

▪

Calibração rastreável

▪

Ajuste do instrumento para atender
às especificações originais

▪

Troca de peças desgastadas
e de filtro conforme necessário

▪

Certificado de calibração com
os resultados de antes e depois

▪

Relatório de serviços

▪

Atualização da data de vencimento
da calibração

Calibrações rápidas e convenientes
Os clientes Care podem enviar facilmente os instrumentos para calibração usando
o Portal de retorno online da Vaisala. O manuseio prioritário reduz o processo
de calibração em vários dias, garantindo o menor tempo de resposta possível.

Como funciona

1.

Acesse o Portal online
da Vaisala para obter
o conhecimento de
embarque pré-preenchido.

2. Envie seu instrumento para
o Centro de serviços Vaisala
usando nosso frete grátis
(consulte se este serviço está
disponível na sua região).

3. A calibração
é realizada no Centro
de serviços com um
status de prioridade.

Ref. B211786PT-B©Vaisala 2019

Fale conosco em
www.vaisala.com/contactus

www.vaisala.com

Portal online: vaisala.com/store

4. Seu instrumento
é devolvido com
certificado de calibração
e relatório de serviço.

Digitalize
o código para
mais informações

Este material está sujeito à proteção de direitos autorais, com
todos os direitos autorais pertencentes à Vaisala e seus parceiros
individuais. Todos os direitos reservados. Todos os logotipos e/ou
nomes de produtos são marcas comerciais da Vaisala ou de seus
parceiros individuais. A reprodução, transferência, distribuição
ou armazenamento das informações contidas nesse informativo,
independentemente da forma, sem o prévio consentimento
por escrito da Vaisala são estritamente proibidos. Todas as
especificações — inclusive técnicas — estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio.

