
Dolgoročna nega vaše inštalacije Daikin

Ste vedeli?



Zakaj je profesionalno vzdrževanje ključnega pomena?
Nakup novega sistema za klimatizacijo ali ogrevanje je dolgoročna naložba, zato je ključno, da 
za svojo enoto zagotovite redno profesionalno nego.  
Zagotavljanje pravilnega vzdrževanja in servisiranja za vaše 
sisteme je ključno zaradi številnih razlogov:

Zdravje

Pravilno vzdrževana klimatska naprava zagotavlja poleg 
toplote ali hladu tudi optimalno kakovost zraka.

•	 Z rednim čiščenjem zračnih filtrov 
zagotovite, da boste dihali čist zrak.

•	 Pravilno vzdrževanje zagotavlja 
dolgotrajno varno delovanje.

Prihranki pri stroških

Vzdrževanje je dolgoročno vedno cenejše 
od nenačrtovanih servisnih posegov.

•	 Izognite se posegom v naglici 
z načrtovanjem prihodnjih vzdrževanj.

•	 Jasni in pregledni stroški ter poročila 
o življenjskem ciklu omogočajo preprosto 
pripravo proračuna, kar pomeni:

•	 Zagotovite si nižje skupne stroške lastništva 
(TCO) in s tem povezane obratovalne stroške.



Učinkovitost

Če deluje vaša naprava z vrhunsko 
zmogljivostjo, boste prihranili energijo.

•	 Redno vzdrževanje lahko vaši enoti 
pomaga doseči višji izkoristek.

•	  Redno vzdrževanje zmanjša tveganje 
odpovedi med visoko sezono.

Originalni deli

Vsi nadomestni deli, orodja in oprema, ki jih 
uporabljajo naši certificirani servisni partnerji, 
imajo potrdilo podjetja Daikin.

•	  Ohranite veljavnost svoje garancije 
z uporabo originalnih nadomestnih delov.

•	  Uporaba originalnih nadomestnih delov 
zmanjša tveganje odpovedi in motenj.

•	  Originalna orodja omogočajo napredno iskanje 
napak in boljšo optimizacijo enote vašim potrebam.



Dodatni servisni paketi

Za svojo inštalacijo lahko kupite 
dodatne servisne pakete.

Prednosti za vas,  
če ste registrirani za storitev 
Stand By Me
Brezplačno podaljšanje garancije 
do 7 let

Registrirajte se in si zagotovite 
brezplačno podaljšanje garancije za 
nadomestne dele za svojo inštalacijo.

Opomniki za vzdrževanje

Samodejno načrtovanje vseh 
prihodnjih rokov vzdrževanja 
z opomniki, ki vas in vašega 
servisnega partnerja opozorijo 
na potrebno vzdrževanje.

Odobreno servisno omrežje

Vsi naši servisni partnerji, ki imajo 
pravico do uporabe platforme, 
imajo potrdilo podjetja Daikin.

Nega za celo življenjsko dobo

Oglejte si zgodovino svoje enote 
z vsemi preteklimi popravili in 
vzdrževanji, ki so zabeležena 
v platformi.

Boljša in hitrejša podpora

Če ste registrirani v platformo, 
lahko vidite zgodovino 
svoje enote in zagotovite 
hitrejšo podporo po meri.

Opomba: Brezplačno podaljšanje garancije je na voljo samo za določene tipe enot. Ponudba servisnih paketov se lahko razlikuje od 
države do države. Obrnite se na svojega servisnega partnerja, ki ima informacije o ponudbah in podrobnih pogojih za vašo državo.



Vaš servisni partner vam lahko pomaga, da svojo 
inštalacijo Daikin registrirate v storitev Stand By Me.

Da zagotovite potrjeno in dejavno registracijo, preverite svoj e-poštni nabiralnik 
ter mapo za neželeno pošto, da najdete e-poštno sporočilo z vabilom.

Kako se registrirate?

Registracija

Vaš servisni partner Daikin 
registrira podatke o vaši 
inštalaciji, naslov in vaše 

podatke v sistem.

Potrditev

Vi morate le preveriti svoj 
e-poštni nabiralnik, da 
najdete vabilo, nato pa 
upoštevati navodila, da 
dokončate registracijo.

Povratne informacije 
(neobvezno)

Ko opravite registracijo, lahko 
podjetju Daikin sporočite 

svoje povratne informacije.
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Vaš partner Daikin:

Več informacij
Obiščite spletno mesto Stand By Me za več informacij o naši ponudbi: 

www.daikin.si
Ali se obrnite na partnerja Daikin: 

Ste vedeli?
Do 40 % skupnih stroškov lastništva 
skozi celotno življenjsko dobo izhaja 
iz zračnih filtrov.

Umazani zračni filtri lahko povzročijo 
povečanje porabe energije za do 37 %.

* Odvisno od krajevnih pogojev in vzorcev uporabe enote.


