
Vaša istota 
komfortu

Nový program spoločnosti Daikin 
ponúkajúci množstvo bezplatných 
služieb.



Bezplatné  
predĺženie záruky 

Prvou výhodou programu Stand By Me je bezplatné 
predĺženie záruky:  

 platí na prácu aj náhradné diely 

 začína okamžite po registrácii.

BEZPLATNE

Zaregistrujte si svoju jednotku 
Daikin:  
www.standbyme.daikin.sk



Rýchla odozva servisných 
partnerov Daikin

Servisní partneri Daikin sú automaticky upovedomení, keď 
žiadate o servisný úkon na zariadení zaregistrovanom na portáli   
www.standbyme.daikin.sk.  
 
Stand By Me vám tak zaručuje:

 rýchly a spoľahlivý servis 

 správu všetkých informácií súvisiacich s vašim zariadením: 
registračné dokumenty, záznamy o návštevách, údržbe a 
pod.  

 okamžitý prístup k správnym informáciám, čo prispieva k 
bezchybnému vykonávaniu servisu.

Programom Stoj pri mne vám spoločnosť Daikin ponúka maximálnu istotu a servis. Program Stand By Me je dostupný pri 
kúpe hybridného tepelného čerpadla, tepelného čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch a spaľovacej technológie (plynovej 
a olejovej). 
Viac informácií o programe nájdete na stránke: www.standbyme.daikin.sk.



Predĺžená záruka na diely 

Za malý poplatok si môžete predĺžiť záruku na konkrétne 
diely. Program Stand By Me zaručuje: 

 rýchlu výmenu každého komponentu 

 vyhnúť sa nepríjemným finančným prekvapeniam 

 dlhú životnosť a bezporuchové fungovanie vašich Daikin 
zariadení 

 že vždy môžete rátať so službami oficiálnych Daikin 
servisných partnerov. 

Servisní partneri Daikin pracujú výlučne s originálnymi 
dielmi Daikin a majú všetky potrebné technické vedomosti a 
know-how na vyriešenie akéhokoľvek problému.

Programom Stoj pri mne vám spoločnosť Daikin ponúka maximálnu istotu a servis. Program Stand By Me je dostupný pri 
kúpe hybridného tepelného čerpadla, tepelného čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch a spaľovacej technológie (plynovej 
a olejovej). 
Viac informácií o programe nájdete na stránke: www.standbyme.daikin.sk.



Stand By Me
Vaša istota komfortu

Je čas relaxovať. S novým programom Stand By Me môžete 
využívať výhody maximálneho komfortu, energetickej 
účinnosti, použiteľnosti a servisu. Program Stand By Me 
vám ponúka bezplatné predĺženie záruky, rýchlu odozvu 
od servisných partnerov Daikin a ďalšie predĺžené záručné 
programy na konkrétne zariadenia. 

Ak chcete využívať výhody programu 
Stand By Me, všetko čo musíte urobiť 
je zaregistrovať svoje zariadenie Daikin 
na stránke www.standbyme.daikin.sk.



Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje 
záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť 
Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich 
najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku 
za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel 
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické 
údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom 
zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo 
interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými 
právami spoločnosti Daikin Europe N.V. 

Vytlačené na nechlórovanom papieri. 
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