
 Beamex Care Plan
Det enkla sättet att skydda din investering

Heltäckande avtal för din utrustning, så att 
du kan känna dig lugn

För att upprätthålla metrologisk spårbarhet i din verksamhet be-
höver även själva kalibreringsutrustningen kalibreras med jämna 
mellanrum. En Beamex Care Plan håller koll på detta åt dig, så 
att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

En korrekt fungerande och väl underhållen kalibreringsutrustning 
är livsviktig för att hålla i gång din verksamhet. Men olyckor sker, 
och skadad eller defekt utrustning är problem du gärna slipper 
i din redan fullspäckade kalender. Med ett Beamex Care Plan- 
avtal behöver du inte oroa dig. Det täcker det mesta, och om-
fattar till och med gratis reparationer även vid oavsiktlig skada 
– det ger dig sinnesfrid.

Vi tappade av misstag en av våra Beamex-kalibratorer 
från hög höjd och den blev allvarligt skadad. Den 
skulle ha blivit riktigt dyr att reparera, men som tur 
var hade vi ett giltigt Care Plan-avtal som täckte alla 
servicekostnader. Vi kommer garanterat att se till att 
hålla vår Care Plan giltig för våra Beamex-kalibratorer 
även i framtiden.”

El- och automationsunderhåll,  
Tampereen Sähkölaitos Oy, Finland  

(Tammerfors stads elverk)



En kalibrator är vanligtvis en betydande investering med lång 
livslängd, men den blir värdelös om den inte förblir noggrann 
och spårbar genom regelbundet underhåll. Reparationer av 
eventuella oavsiktliga skador kan också vara dyra och tids-
krävande. 

En Beamex Care Plan är ett avtal som täcker omkalibrering 
och under håll av Beamex-utrustning. Det säkerställer att dina 
Beamex-kalibratorer förblir exakta och fungerar optimalt under 
hela sin livs cykel, samtidigt som det hjälper dig hålla koll på 
kostnaderna under utrustningens livscykel.

Varför välja Beamex Care Plan?
• Periodisk ackrediterad omkalibrering säkerställer att dina 

kalibratorer förblir noggranna och spårbara under hela 
livscykeln

• Kostnadsfria reparationer, även vid oavsiktliga skador, håller 
dina kalibratorer i fungerande skick hela tiden

• Fasta underhållskostnader innebär att du vet vad det kostar 
och undviker obehagliga överraskningar

Vad ingår?
• Årliga ackrediterade kalibreringar

• Gratis frakt till och från Beamex fabrik

• Gratis reparationer, även vid oavsiktlig skada

• Utökad garanti

• Byte av slitdelar

• Årlig påminnelse via e-post när det är dags för kalibrering

• Uppdateringar av firmware, enhetsbeskrivningsfiler och andra 
relevanta element

• Gratis helpdesk-tjänster

• Prioriterad service med snabbare behandlingstider

För att få en detaljerad beskrivning av vad som ingår, läs villkoren 
för Beamex Care Plan. En Beamex Care Plan är ett fast ett- eller 
tre årigt avtal som är tillgängligt för både nya och befintliga 
kalibratorer. Kontakta Beamex för mer information och offert.

 
https://www.beamex.com/sv/serviceplaner/

Beamex Calibration Solutions AB
Box 24103
SE-104 51 Stockholm
Sverige

+46 (0)709 664 702
beamex.se@beamex.com
www.beamex.com/sv
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