CALIBRATION CARE-AVTAL
För Vaisala-instrument

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

Anpassa ditt avtal genom att välja

Planerade kalibreringar
under flera år

✓

Transparent prissättning
utan prisändringar

1

✓

Kostnadsfri frakt
till och från Vaisala

✓

2

Prioriterad hantering
vid servicecentret

✓

Enkel returprocess
via vår onlineportal

✓

Kalibrering

• Standardkalibrering: ISO 9001
• Ackrediterad kalibrering: ISO/IEC 17025

Antal kalibreringar
• 3 eller fler

3

Avtalets längd

4

Betalningsalternativ

• Flera år: 3 eller fler

• Förskottsbetalning
• Årlig fakturering

Tillgänglighet och villkor
Care-avtalet är tillgängligt för de Vaisala-instrument som säljs med kalibreringserbjudande.
Avtalsperioden startar när beställningen har bekräftats. Kunden kan sedan utnyttja det avtalade antalet
kalibreringar under den avtalade tidsperioden. Kontakta din lokala Vaisala-representant för att få mer information.

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.

Kalibreringstjänsten omfattar

▪

Funktionstester

▪

Spårbar kalibrering

▪

Justering av instrumentet till de
ursprungliga specifikationerna

▪

Byte av slitdelar och filter vid behov

▪

Kalibreringscertifikat med mätvärden
före och efter kalibreringen

▪

Servicerapport

▪

Uppdatering av kalibreringsdatumet

Bekväma och snabba kalibreringar
Care-kunder kan enkelt skicka in sina instrument för kalibrering via Vaisalas onlineportal
för returer. Den prioriterade hanteringen snabbar upp kalibreringsprocessen med ett
flertal dagar genom att garantera snabbast möjliga hantering.

Så här fungerar det

1.

Besök Vaisalas
onlineportal för att hämta
en förifylld fraktsedel.

2. Skicka ditt instrument

till Vaisalas servicecenter
via vårt kostnadsfria
fraktalternativ.

3. Kalibreringen utförs
med prioriterad status
vid servicecentret.
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Kontakta oss via
www.vaisala.com/contactus

www.vaisala.com

Onlineportal: vaisala.com/store

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

Skanna koden
ovan för att få
mer information

Det här materialet omfattas av upphovsrättsligt skydd och tillhör
Vaisala och dess respektive partner. Med ensamrätt. Alla logotyper
och/eller produktnamn är varumärken som tillhör Vaisala eller
dess respektive partner. Reproduktion, överföring, distribution
eller lagring av informationen i den här broschyren i någon form
och utan skriftlig tillstånd från Vaisala är strängt förbjuden. Alla
specifikationer – inklusive tekniska specifikationer – kan ändras
utan föregående meddelande.

