
GOLD PAKET İ   S  A T  I  N   A  L  I  N 

YATIRIMINIZIN KARŞILIĞINI ALIN 
Yatırımınızın Geri Dönüşüm Değerini (ROI) Artırın.
Riskleri Minimize Edin. 
Sektördeki en iyi cihaza yatırım yaptınız. Size özel yapılandırılan bakım programı ile 
işinizi sekteye uğratacak, planlanmamış kesintileri engelleyin ve yatırımınızı 
koruyun. Fluke Networks Gold Paket Programına üye olmak, yatırımınızdan en iyi 
şekilde yararlanmanızı sağlamak için genişletilmiş ürün kapsamını ve desteği sağlar. 

Gold Üyeliğinize Neler Dahil?

Avantajlarınız 

ÜCRETSİZ Yıllık Kalibrasyon Hizmeti 

Gold Üyeleri Gold Üyesi Olmayanlar 

✓ X 

ÜCRETSİZ Bakım - “İlk Sırada” 
Hizmet Garantisi ile 

✓ X 

ÜCRETSİZ Aksesuar Değişimleri* ✓ X 

Özel Telefon Numaraları ile Canlı 
Teknik Destek Hizmeti 

✓ X 

Yedek Cihaz Destek Hizmeti** ✓ X 

Üyelere Yönelik Promosyonlar ✓ X 

Teknik Destek Erişimi Web, Email ve Telefon Web ve Email 

Teknik Destek Cevap Süresi <2 Saat <24 Saat 

Müşteri Desteği – Telefon ve Email 24x7x365 8:30 - 17:00 Hours 
(CET) 

Öncelikli Sorun Çözümleme Teknik Destek 
Mühendisi 

Müşteri Hizmetleri 
Temsilcisi 8:30 - 17:00 
saatleri arasında (CET) 

* Orijinal ürün paketinde bulunan aksesuarlar için geçerlidir. 
**Sadece bazı bölgelerde mevcuttur (lütfen 4-6 hafta öncesinde mevcudiyetini sorunuz)

Gold Hizmet Paketinin maliyetini, paket içinde yer alan hizmetleri tek tek satın 
almak suretiyle oluşan maliyetlerin toplamı ile karşılaştırdığınızda, paketin 
avantajı çok açıktır. Yatırımınız birinci günden itibaren çok mantıklı! 

3 Yıllık  Gold Üyeliği ile hem % 10 
indirim, hem de 3 Yıl boyunca fiyat 
sabitleme hakkını elde edin. 

Gold  Üyeliği Fluke Networks 
ürünlerinin çoğu için sipariş 
esnasında satın alınabilir bir 
hizmettir.  



DSX-8000 CableAnalyzer™ DSX-PLA804S – Set of permanent link 
adapters (1 set per year), DSX-CHA804S – 
Set of channel adapters, Batteries, 
chargers, cables, AxTalk Terminators 
(1 set per year), carrying case, headsets 

GOLD ÜYELİĞİN ÖZELLİKLERİ 

Yedek Cihazlar ile Kalibrasyon 
Kalibrasyon dışı test cihazı kullanarak test sonuçlarınızın 
reddedilme riskine maruz kalmayın. Gold Hizmetine 
dünyadaki 13 Yetkili Fluke Servis Merkezi'nden birinde yılda 1 
kez kalibrasyon hizmeti ve fabrikada cihaz yenileme hizmeti 
ücretsiz olarak dahildir. K alibrasyonunuzu ö nceden 
planlayarak (6 hafta önerilir), bu süre zarfında yedek cihaz 
hizmeti ile işlemlerinizde cihaz eksikliği nedeni ile olası 
aksamaları ortadan kaldırabilirsiniz. 
Üniteleriniz Fluke Networks test prosedürlerine uygun tam 
kapasiteli batarya ve orijinal onarım parçaları kullanılarak, 
güncel yazılım ve donanım ile tüm kurallarına uygun şekilde 
ayarlanır/onarılır, fabrika ayarlarına tam uygunlukta kalibre 
edilir (izlenebilir kalibrasyon sertifikası – kalibrasyon verisi 
ücretsiz olarak mevcuttur). Kalibrasyon için öngörülen standart 
süre 5 iş günüdür. Eğer yedek cihaza gerek yoksa veya 
kalibrasyon önceden planlanmadıysa dahi, Gold müşterilerine 
geri dönüş süresini kısaltmak için sunulacak ek nakliye bedeli 
sunulmayacağı gibi her zaman olduğu şekilde işlemlerde 
öncelik verilmeye çalışılacaktır. 

Yedek Cihazlar ile Tamir 
Sınırsız, sorunsuz, işçilik, parça ve nakliye dahil olmak üzere ilk 
önceliğe sahip ücretsiz onarım hizmetleri. Arıza süresini en 
aza indirmek için onarım sırasında müşterilere belirli zaman 
periyodun da yedek cihaz sağlanacaktır. 

İndirimler ve Üyelere Has Promosyonlar 
Gold müşterilerine özel, yeni ürünler, donanımlar ve kullanılmış 
demo ekipmanlarında özel indirimler uygulanabilir.

Aksesuarlar 
Cihazınız ile birlikte gönderilen ve teknik destek merkezimiz 
tarafından hatalı olarak nitelendirilen parça ve aksesuarlar, 
Gold üyeliğiniz süresince ücretsiz olarak değiştirilecektir. 

DSX-PLA004S – Set of permanent link 
adapters (1 set per year), DSX-CHA004S 
– Set of channel adapters, Batteries,
chargers, cables, AxTalk Terminators
(1 set per year), carrying case, headsets

 
CertiFiber® Pro Interchangeable port adapters, USB 

interface cable, Encircled Flex TRCs set of 4 
TRCs (1 per year), batteries, chargers, 
carrying case 

Teknik Destek 
Yerel dil desteğiyle 7/24 teknik uzmanlarla sınırsız destek. Gold 
üyelerine, dünya standartlarındaki Teknik Yardım 
Merkezlerimize (TAC) doğrudan erişim imkanı. Sadece üyelere 
verilen hizmet ile öncelikli telefon numaralarından erişilebilirlik. 

Gold Yetkilendirmelerine Kolay Erişim 
Satın alımınız sırasında, çevrimiçi Gold hesabınıza güvenli erişim 
için şirketinize özel 1 adet Gold Üyelik Numarası ve PIN 
verilecektir.

Fluke Networks Türkiye Temsilciniz Netes ile hemen temasa geçin ve Gold Üyeliğinizi bugün başlatın! 
Tel : 0 216 340 5050 e-posta: netes@netes.com.tr

Fluke Europe BV 
P.O. Box 1550 
5602 BN 
Eindhoven 
Netherlands 
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OptiFiber® Pro OTDR Interchangeable port adapters, USB inter- 
face cable, Launch fibers (1 per year), 
batteries, chargers, carrying case 

DSX-5000 CableAnalyzer™ 

Ürün Dahil olan Aksesuarlar
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