ECONOMIA E
TRANQUILIDADE
QUE DURAM POR ANOS
Planos de serviços estendidos Agilent CrossLab
Proteja o seu novo instrumento contra reparos caros
e tempo de inatividade

Quanto mais estendido o prazo do contrato, maior
a economia

Os planos de serviço Agilent CrossLab otimizam a produtividade e
a eficiência do laboratório. Conte conosco para oferecer suporte
com um plano personalizado de acordo com os objetivos e as
necessidades do seu laboratório.

Um contrato estendido por vários anos gera economia de duas
formas. Em primeiro lugar, ele mantém o preço atual durante toda a
vigência do contrato. Em segundo, oferece um desconto automático
de acordo com a duração do seu contrato, independentemente das
condições de pagamento (mensal, trimestral ou anual).

Proteja o seu investimento com um plano de serviço
estendido Agilent CrossLab
O seu novo instrumento é a chave para obter maior produtividade
hoje, amanhã e nos próximos anos. Comprando um contrato de
serviço estendido, você pode aumentar a produtividade ao:
• Assegurar suporte contínuo: não há interrupção da cobertura
quando a garantia chega ao fim

Duração do contrato

Você economiza

2 anos
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9%

• Garantir que a cobertura esteja presente quando for necessário
• Eliminar os aborrecimentos causados por um contrato com duração
de apenas um ano
• Manter o preço atual por até cinco anos
• Utilizar fundos agora que podem não estar disponíveis no futuro
• Manter os mínimos custos de tempo e materiais
Os engenheiros do Agilent CrossLab oferecem conhecimentos
fundamentais e práticos para ajudá-lo a obter o máximo do seu
instrumento. Leia histórias reais do laboratório em:
www.agilent.com/chem/crosslabstories

Depressa—essa possibilidade de economizar só está disponível para compras de novos
instrumentos. Fale com um representante de serviços Agilent hoje mesmo.

Mantenha o seu instrumento funcionando como novo com um plano de serviço estendido Agilent CrossLab
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Serviços incluídos em todos os planos CrossLab
Garantia de serviço Agilent
Reposta preferencial contratual vs. Tempo e materiais
Suporte telefônico para hardware
Suporte telefônico para software
Serviços de reparo em campo
Visitas ilimitadas de reparo em campo (deslocamento e mão de obra)
Peças necessárias para o reparo
Consumíveis/suprimentos necessários para o reparo* incluindo liners,
vedações, tubulação, conjuntos, lâmpadas e multiplicadores
Serviços de manutenção
Manutenção preventiva anual em campo
Diagnóstico avançado e relatórios
Agilent Remote Advisor-Assist**
Agilent Remote Advisor-Report**
Agilent Remote Advisor-Alert**
Serviços de alta disponibilidade
Desconto em horas da cobertura estendida
Serviços de conformidade (opcionais)
Desconto ao integrar serviços de conformidade, mais a qualificação
operacional (OQ) com aprovação garantida
*Política de substituição de peças por local.
**Onde estiver disponível. Instalação obrigatória. Taxas de instalação isentas ao conectar um número mínimo de sistemas.

A garantia de serviço Agilent
Nossa garantia de reparos com 100% de cobertura oferece
a tranquilidade que você precisa. Se um instrumento Agilent
coberto pelo contrato de serviço não puder ser reparado, ele
será substituído.

Agilent Remote Advisor Services
Incluído nos planos de serviço Agilent CrossLab, o Agilent
Remote Advisor monitora parâmetros críticos do sistema
para diagnosticar e resolver problemas do instrumento de
forma proativa, assim como para disponibilizar relatórios
e notificações sob demanda que aumentam ainda mais o
tempo de atividade do instrumento e a produtividade do
laboratório.

Evite interrupções de cobertura que podem gerar dispendiosos reparos. Entre em contato com um representante
Agilent hoje mesmo.
www.agilent.com/chem/contactus
Somente para uso em pesquisas.
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