
Κλίμα 
ασφάλειας

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης που 
δημιούργησε η Daikin για εσάς.



Δωρεάν επέκταση 
εγγύησης 

Το πρώτο πλεονέκτημα του Stand By Me είναι  
η δωρεάν επέκταση της εγγύησης για μονάδες  
με νέας γενιάς ψυκτικό μέσο R32:  

 καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά 

 ισχύει αμέσως μετά την καταχώριση.

ΔΩΡΕΑΝ

Καταχωρίστε τη μονάδά σας 
Daikin:  
standbyme.daikin.gr



Γρήγορη παρακολούθηση 
από τεχνικούς συνεργάτες 
της Daikin

Οι τεχνικοί συνεργάτες της Daikin θα ενημερωθούν αυτόματα 
μόλις καταχωρίσετε το σύστημά σας στον ιστότοπο  
standbyme.daikin.gr και χρειάζεστε συντήρηση.  
 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε:

 γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη 

 διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται 
με το σύστημά σας: έγγραφα καταχώρισης, ιστορικό 
παρακολούθησης, ιστορικό συντήρησης, κλπ.  

 άμεση πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες για τη 
διασφάλιση άψογης τεχνικής υποστήριξης.

Με το Stand By Me, η Daikin δεσμεύεται να σας παρέχει μέγιστη ασφάλεια και άρτια Τεχνική Υποστήριξη. Το Stand By Me 
προσφέρεται με την αγορά υβριδικής αντλίας θερμότητας, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα 
και συστημάτων καύσης (αερίου και πετρελαίου). 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: standbyme.daikin.gr



Εκτεταμένη εγγύηση για 
ανταλλακτικά 

Με μικρό κόστος, μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύηση για 
συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Το Stand By Me εγγυάται: 

 τη γρήγορη αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος 

 βοηθά να αποφύγετε απρογραμμάτιστες δαπάνες 

 μεγάλη διάρκεια ζωής και ομαλή λειτουργία και όλα τα 
άλλα οφέλη του συστήματος Daikin που διαθέτετε 

 ότι μπορείτε πάντα να βασίζεστε στον τοπικό σας 
επίσημο τεχνικό συνεργάτη της Daikin. 

Οι τεχνικοί συνεργάτες της Daikin χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά ανταλλακτικά Daikin και έχουν όλη την 
απαραίτητη τεχνική γνώση για να επιλύσουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει.

Με το Stand By Me, η Daikin δεσμεύεται να σας παρέχει μέγιστη ασφάλεια και άρτια Τεχνική Υποστήριξη. Το Stand By Me 
προσφέρεται με την αγορά υβριδικής αντλίας θερμότητας, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα 
και συστημάτων καύσης (αερίου και πετρελαίου). 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: standbyme.daikin.gr



Stand By Me
Κλίμα ασφάλειας

Χαλαρώστε! Με το νέο σας σύστημα και το πρόγραμμα 
τεχνικής υποστήριξης Stand By Me της Daikin, μπορείτε 
να είστε σίγουροι ότι θα έχετε την καλύτερη άνεση, 
ενεργειακή απόδοση, χρηστικότητα και τεχνική υποστήριξη 
στην αγορά. Το πρόγραμμα Stand By Me εξαλείφει τις 
έγνοιες σας και σας παρέχει δωρεάν, εκτεταμένη εγγύηση, 
γρήγορη παρακολούθηση από τεχνικούς της Daikin και 
πρόσθετες εγγυήσεις για συγκεκριμένα ανταλλακτικά. 

Για να δείτε τα οφέλη του Stand By 
Me, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο standbyme.daikin.gr  
και να καταχωρίσετε το Daikin 
σύστημα σας.



Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο 
και δεν συνιστά επ' ουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe 
N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 
βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται 
καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, 
την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του 
περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων και υπηρεσιών 
που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά 
κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια 
του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία 
της παρούσας έκδοσης. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος 
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V. 

Εκτύπωση σε μη χλωριωμένο χαρτί. 
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