
Riešenie pre optimálnu účinnosť a prevádzku vášho Daikin zariadenia

Stand By Me 
Intenzívnejší komfort, 
ktorý trvá dlhšie  
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Viac než len produkt
Výberom značky Daikin ste si zvolili najvyššiu úroveň 
komfortu a efektivity pre každý deň.
Rovnako ako pri akomkoľvek inom technickom 
zariadení je však dôležité, aby ste sa o jednotku náležite 
starali s cieľom udržať jej špičkový výkon a umožnili jej 
tak vytvárať perfektný komfort vo vašej domácnosti.

Viac než len inštalácia 
Naše klimatizačné riešenia, tak ako nové auto, 
poskytujú dokonalé pohodlie hneď ako si ich 
prinesiete (nainštalujete) domov. A presne ako 
u automobilu, ktorý potrebuje svoj pravidelný servis, 
naše jednotky si po čase taktiež vyžadujú patričnú 
pozornosť: vzduchové filtre zhromažďujú prach, 
zanesené časti môžu nútiť kompresor k vyššiemu 
výkonu, čo znižuje účinnosť jednotky. Pravidelná 
údržba zo strany odborníkov je zárukou, že vzduch, 
ktorý dýchate, bude kvalitný a  vaša jednotka bude 
pracovať hladko a potichu ako nová.

Viac než len starostlivosť
Zorganizovanie kontrolnej údržby a pamätanie 
si všetkých termínov si vyžadujú váš čas a úsilie. 
Platforma Stand By Me zjednoduší všetky tieto 
činnosti tak, aby ste si vy mohli užívať dokonalé 
prostredie domova bez zbytočného stresu.

Maximálny 
komfort a pohoda

Vaše výhody 

Rozšírená záruka ZDARMA
Rozšírenie vašej štandardnej záruky o jeden rok navyše 
si vyžaduje iba jednoduchú registráciu a vy si môžete 
ochranu domova užívať o to dlhšie.

Jasné a transparentné záručné podmienky
Všetky údaje o vašej jednotke, vaše záručné 
podmienky a kontakty na servisného partnera sa 
nachádzajú na jednom, ľahko dostupnom mieste.

Originálne náhradné diely a príslušenstvo
Naša certifikovaná servisná sieť používa originálne 
náhradné diely vyrobené spoločnosťou Daikin, čo 
zabraňuje akýmkoľvek problémom s nesprávnymi 
komponentmi a zaručí vám platnosť vašich záručných 
nárokov. Pri starostlivosti o vašu inštaláciu používame 
tiež pokročilé servisné a diagnostické nástroje, aby 
sme zabezpečili, že všetky prípadné  problémy nami 
vyškolení odborníci vyriešia správne a efektívne. 

Rozširovanie ponuky služieb
Vytvárame pre vás nové atraktívne balíčky 
služieb, ktoré vám umožnia kúpiť produkt rýchlo 
a jednoducho. Balíčky budú zahŕňať úplnú údržbu 
alebo kompletnú rozšírenú záruku na náhradné 
diely a prácu. Našim cieľom je zaistiť váš komfort 
a maximálnu pohodu.

Upozornenia a história jednotky
Vďaka našim budúcim balíčkom môžete na celé 
obdobie získať automatické plánovanie údržby spolu 
s upozorneniami, takže si nebudete musieť viac 
pamätať žiadne termíny. Váš servisný partner vás bude 
kontaktovať a nahrá všetky správy, vďaka čomu budete 
mať prehľad o celej histórii jednotky.

Odolná a trvanlivá   
Daikin „stojí pri vás“

Tri výhody údržby
Zdravá klimatizácia = zdravší domov
Pravidelné čistenie  a údržba vašej klimatizačnej jednotky zaistí, že vzduch, ktorý 
vdychujete, bude vždy čistý a nezávadný . Dlhodobým používaním vzduchové 
filtre postupne akumulujú prachové a iné drobné častice, ktoré im následne 
bránia v efektívnom čistení vzduchu. Preto je nevyhnutné ich nechať pravidelne 
profesionálne vyčistiť.

Dlhodobá účinnosť
Optimálny komfort a distribúcia vzduchu v kombinácii s vysokou energetickou 
účinnosťou dosiahne vaša klimatizácia iba vtedy, ak je pravidelne servisovaná 
a čistená. Nezabúdajte na to! Každoročný profesionálny servis predĺži život 
klimatizačnej jednotky a umožní jej optimálnu prevádzku.

Úspora nákladov
Naše jednotky sú navrhnuté tak, aby slúžili pri pravidelnej údržbe bez problémov 
viac ako 10 rokov. No tak, ako i pri iných elektronických zariadeniach, sa môžu 
vyskytnúť neočakávané komplikácie. Pri pravidelnej údržbe klimatizačného 
systému sa však toto riziko  radikálne znižuje. Poškodené alebo opotrebované 
časti sa včas vymenia, čo zabraňuje vážnych škodám v budúcnosti alebo dokonca 
pohotovostným stavom, ktoré môžu vyústiť k vysoko nákladným opravám.
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Začať je tak 
jednoduché
 

Po inštalácii jednotky naším partnerom dostanete 
e-mailom tzv. kód uvedenia zariadenia do 
prevádzky. Vaša  realizačná firma už v systéme 
vopred registrovala vašu klimatizačnú jednotku 
a vyplnila za vás kontaktné údaje. Pre potvrdenie 
registrácie kliknite na odkaz v tele emailu.

Vyplňte chýbajúce informácie a kliknite na tlačidlo 
registrácie. 

Váš Stand By Me účet a rozšírená záruka 
sa v systéme okamžite aktivujú. 
Viac na standbyme.daikin.sk

standbyme.daikin.sk

Ako sa prihlásiť    
do Stand By Me?
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