Planeje com antecedência
e economize até 27% com os
contratos de MANUTENÇÃO
Agilent

Serviços Agilent de manutenção preventiva e qualificação operacional

Planeje com antecedência para reduzir os custos de manutenção
Para obter o preço mais baixo, é fundamental planejar com antecedência.
Isso se aplica também para os serviços de manutenção preventiva (PM)
e de qualificação operacional (OQ) para seus instrumentos Agilent.

Gaste até 27% menos que com os serviços de PM e PM/OQ
por incidente

Os contratos de serviço de PM e PM/OQ Agilent são até 15% mais baratos
do que os serviços por incidente. Além disso, você pode receber um
desconto promocional de 10%. Economize até 15% com um contrato para
vários anos. Por planejar com antecedência, você obterá exatamente os
mesmos serviços de manutenção Agilent até 27% mais baratos!

O serviço de PM Agilent reduz as falhas de instrumentos,
as despesas de reparo e o tempo de inatividade

Você já sabe que realizar serviços de manutenção preventiva com regularidade
ajuda a manter seus sistemas funcionando perfeitamente. O que você talvez
não saiba é que uma análise independente de 38.000 eventos de serviços
Agilent nos últimos cinco anos mostra que o serviço de PM Agilent:
• Diminui em média a frequência de visitas para reparo em 35%
• Reduz em média os custos de reparos inesperados em 41%
• Diminui em média o tempo de inatividade do instrumento em 3,4 dias por ano

Ninguém quer pagar mais do que o necessário para a manutenção
de um instrumento.
Entre já em contato com seu representante de vendas de suporte Agilent
para obter mais informações sobre contratos de serviço! Você começará
a economizar desde o primeiro serviço que fizermos.
Acesse www.agilent.com/chem/maintenancesavings ou ligue para 1-800-227-9770, opção 1,
depois opção 5, para solicitar um orçamento, mencionando a promoção nº 8751.
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Mantenha seus
instrumentos
funcionando
perfeitamente!
Escolha um contrato de PM ou
de PM/OQ Agilent e obtenha os
mais altos níveis de confiabilidade
e desempenho dos seus sistemas
pelo menor preço.
www.agilent.com/chem/
maintenancesavings

