
Para instrumentos e loggers Vaisala
CONTRATO CARE DE CALIBRAÇÃO

Personalize seu contrato escolhendo

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 Plano Care

Preço fixo 
por vários anos ✓

Flexibilidade para adicionar 
calibrações  
com os termos acordados dentro 
do período de duração do plano

✓

Tempo de entrega mais rápido  
devido ao processamento prioritário ✓

Licença Vaisala MyLearning  
para acesso aos treinamentos 
online e sessões regulares de 
perguntas e respostas com 
especialistas

✓

Envio Grátis  
e processo conveniente 
de devolução online

✓

Disponibilidade e condições
O plano Care está disponível para todos os instrumentos Vaisala com uma oferta de calibração disponível.

O período de duração do plano tem início mediante a confirmação do pedido, e o cliente pode usar a quantidade 
de calibrações durante o período acordado. Os clientes têm a flexibilidade de adicionar mais calibrações com os 
termos acordados dentro do período de duração do plano. 

Cada plano inclui uma licença de usuário para o portal Vaisala MyLearning.

Calibração
• Norma ISO 9001
• Acreditada pela ISO/IEC 17025

Balanço de calibrações
• Mínimo de 3 calibrações
• O saldo pode ser aumentado durante  

o período de duração do plano

Duração do plano
• 3 ou 4 anos

Opções de faturamento
• Pagamento antecipado
• Faturamento anual
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Leia mais:  
vaisala.com/calibration

Portal online:  
store.vaisala.com/en/serviceswww.vaisala.com Digitalize o código 

para obter mais 
informações
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Como funciona o processo para clientes do Care

1. Use o formulário de 
devolução online para obter 
o conhecimento de embarque 
previamente preenchido

2. Envie seu instrumento 
para o Centro de serviços 
Vaisala usando nosso 
frete gratuito.

3. As calibrações são 
realizadas em nosso centro 
de serviços com um status 
de prioridade.

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

Acesso ao portal de aprendizagem e a especialistas
Como um cliente do plano Care, você terá acesso ao portal de treinamento MyLearning da 
Vaisala, que contém cursos online úteis e interessantes. A oferta de cursos do MyLearning 
abrange tópicos, como princípios de calibração e medição de diferentes parâmetros, 
e o conteúdo do curso será atualizado regularmente com base nos desejos e feedbacks do 
cliente. Além disso, no MyLearning, você pode nos enviar perguntas relacionadas ao 
treinamento e participar de sessões regulares de perguntas e respostas com nossos 
especialistas. Nosso treinamento ajuda você a aproveitar ao máximo seus dispositivos 
Vaisala.

  O serviço de calibração inclui

▪ Testes funcionais

▪ Calibração rastreável

▪ Ajuste do instrumento para atender 
às especificações originais

▪ Alteração 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 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.


