
För Vaisalas instrument och dataloggrar
CALIBRATION CARE-AVTAL

Anpassa ditt avtal genom att välja

Vårt Care-avtal omfattar planerade kalibreringar under flera år. Avtalet är det mest ekonomiska och 
bekväma sättet att se till att dina mätinstrument från Vaisala behåller sin noggrannhet år efter år. 
Våra Care-kunder får flera fördelar.

Fördel Care-avtal

Fasta priser 
i flera år ✓

Flexibilitet att lägga till 
kalibreringar  
till överenskomna villkor inom 
avtalstiden

✓

Kortare leveranstider  
tack vare prioriterad hantering ✓

Vaisalas MyLearning-licens  
för tillgång till onlineutbildningar 
och regelbundna frågestunder 
med experter

✓

Fri frakt  
och smidig returprocess online ✓

Tillgänglighet och villkor
Care-avtalet är tillgängligt för alla Vaisala-instrument som säljs med kalibreringserbjudande.

Avtalsperioden startar när beställningen har bekräftats. Kunden får sedan utnyttja det avtalade antalet 
kalibreringar under den avtalade tidsperioden. Kunderna har flexibiliteten att lägga till fler kalibreringar 
till överenskomna villkor under avtalsperioden. 

I varje avtal ingår en användarlicens till Vaisalas MyLearning-portal.

Kalibrering
• Standardkalibrering: ISO 9001
• Ackrediterad kalibrering:  

ISO/IEC 17025

Kalibreringssaldo
• Minst 3 kalibreringar
• Saldot kan utökas under  

avtalsperioden

Avtalets längd
• 3 eller 4 år

Faktureringsalternativ
• Förskottsbetalning
• Årlig fakturering
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Läs mer:  
vaisala.com/calibration

Onlineportal:  
store.vaisala.com/en/serviceswww.vaisala.com Skanna koden 

ovan för att få 
mer information
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Så här fungerar returprocessen för Care-kunder

1. Fyll i returformuläret 
online för att hämta en 
förifylld fraktsedel.

2. Skicka ditt instrument 
till Vaisalas servicecenter 
via vårt kostnadsfria 
fraktalternativ.

3. Kalibreringar utförs 
med prioriterad status 
på vårt servicecenter.

4. Ditt instrument 
returneras tillsammans 
med ett kalibreringscertifikat 
och en servicerapport. 

Tillgång till utbildningsportal och experter
Som Care-kund får du tillgång till Vaisalas MyLearning-utbildningsportal, som 
innehåller användbara och intressanta onlinekurser. MyLearning-kursutbudet omfattar 
t ex. kalibreringsprinciper och mätning av olika parametrar, och kursinnehållet uppdateras 
utifrån kundens önskemål och synpunkter. Dessutom kan du skicka utbildningsrelaterade 
frågor till oss via MyLearning och delta i regelbundna frågestunder med våra experter. 
Våra utbildningar hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina Vaisala-enheter.

  Kalibreringstjänsten omfattar

▪ Funktionstester

▪ Spårbar kalibrering

▪ Justering av instrumentet till de 
ursprungliga specifikationerna

▪ Filterbyte, vid behov

▪ Kalibreringscertifikat med mätvärden 
före och efter kalibreringen

▪ Servicerapport

▪ Uppdatering av kalibreringsdatumet

Planerade kalibreringar med omfattande tjänster
Vaisala kan som tillverkare erbjuda de mest omfattande kalibreringstjänsterna för att 
se till att ditt instrument uppfyller de ursprungliga specifikationerna. Samtliga tjänster 
utförs av experter som använder de senaste teknikerna och originaldelar.


