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Beamex Care Plan je dlouhodobá smlouva na kalibraci a údržbu přístrojů Beamex. 
Tato smlouva zaručuje, že vaše kalibrátory Beamex budou po celou dobu jejich 
životního cyklu přesné a funkční.

Kalibrátor je obvykle významná investice a má dlouhou životnost. Žádný kalibrátor 
nelze používat bez pravidelné kalibrace, zajišťující jeho přesnost a metrologickou 
návaznost. Také nečekané poškození kalibrátoru může být drahé a zabezpečení 
opravy může trvat dlouho. Praktický dlouhodobý plán údržby Beamex Care 
Plan zajistí, že si kalibrátor zachová po mnoho let svoji přesnost a zůstane  
v provozuschopném stavu po celou dobu životního cyklu.

Beamex Care Plan – hlavní výhody:
• Součástí smlouvy jsou pravidelné rekalibrace v akreditované kalibrační laboratoři, 

které zajistí přesnost a metrologickou návaznost vašich kalibrátorů po celou dobu 
životnosti.

• Součástí smlouvy jsou opravy zdarma, které zajistí, že kalibrátory zůstanou vždy 
provozuschopné, a to dokonce i v případě náhodného poškození.

• Beamex Care Plan umožňuje velmi snadnou správu údržby vašich kalibrátorů 
s předvídatelnými fixními náklady po celou dobu jejich životnosti – žádná 
překvapení.

Beamex Care Plan zahrnuje tyto služby:
• Každoroční rekalibrace v akreditované kalibrační laboratoři.

• Dopravu do výrobního závodu společnosti Beamex a zpět.

• Opravy zdarma, dokonce i v případě náhodného poškození.

• Prodloužení záruční doby.

• Výměnu opotřebených součástek.

• Každoroční upozornění na termín kalibrace e-mailem.

• Aktualizace firmware a souborů popisů zařízení.

• Help desk služby.

• Prioritní služby – zkrácené lhůty dodání.

Podrobný popis všech zahrnutých služeb najdete v Podmínkách pro Beamex Care 
Plan. Smlouva Beamex Care Plan se uzavírá na pevně stanovenou dobu 3 let. 
Smlouva Beamex Care Plan je k dispozici pro nově zakoupené kalibrátory a také pro 
dříve dodané kalibrátory. Pro další informace kontaktuje prosím společnost Beamex. 

Distributor pro  
Česko a Slovensko:
Kalibrátory, s.r.o.
Nové sady 988/2
CZ-602 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 703 132 620
E-mail:  moravec@kalibratory.cz
Website:  www.kalibratory.cz
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