Comfort het
hele jaar door

Het nieuwe serviceprogramma van
Daikin, speciaal voor u ontwikkeld.

Gratis uitgebreide garantie
Het eerste voordeel van Stand By Me is de gratis uitgebreide
garantie:
omvat zowel arbeid als onderdelen
geldig vanaf de inbedrijfstellingsdatum

GRATIS

Registreer uw Daikin systeem:
www.standbyme.daikin.nl

Snelle hulp van Daikin
servicepartners
Na de inbedrijfstelling zal uw Daikin servicepartner
de voorregistratie doen van uw installatie in Stand
By Me. U ontvangt hiervan een bevestiging met een
inbedrijfstellingscode. Met deze code kunt u de registratie
voltooien via www.standbyme.daikin.nl.
Zo bent u verzekerd van:
snelle en betrouwbare service van uw Daikin
servicepartner
beheer van uw persoonlijke gegevens en informatie die
van toepassing is op uw installatie via uw account
directe toegang tot de juiste informatie voor een
vlekkeloze service.

Met Stand By Me streeft Daikin ernaar om u optimale veil
aankoop van een Daikin hybride of all electric lucht/water
Meer informatie over dit programma vindt u op: www.sta

Uitgebreide garantie op
onderdelen
Na het aflopen van uw garantietermijn, kunt u afspraken
maken met uw Daikin servicepartner omtrent (verlengde)
garantie/onderhoud. Voordelen voor u:
een snelle vervanging van elk onderdeel
geen financiële verrassingen
een lange levensduur en soepele werking van uw Daikin
installatie
ondersteuning van betrouwbare en erkende Daikinservicepartners
Daikin servicepartners werken uitsluitend met Daikin
onderdelen en hebben de technische kennis om elke
storing te kunnen verhelpen.

ligheid en service te bieden. Stand By Me wordt u aangeboden bij
r warmtepomp.
andbyme.daikin.nl.

Stand By Me
Vertrouw op comfort

Het is tijd om te ontspannen. Met een nieuwe Daikin
installatie en de Stand By Me garantieregistratie
bent u verzekerd van optimaal comfort, maximale
energiezuinigheid en de beste gebruiksvriendelijkheid en
service die er beschikbaar is. Stand By Me neemt al uw
zorgen weg en biedt u gratis, uitgebreide garantie met
snelle hulp van Daikin servicepartners.

Meld u aan in standbyme.daikin.nl
en registreer uw Daikin installatie
om ook te profiteren van de
voordelen van Stand By Me.

Daikin Nederland

ECPNL16-73301/17

Bel 088-324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl
of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.
Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen
enkele verplichting voor Daikin. Daikin heeft de inhoud van deze
publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen
enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel
van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten
die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte
schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of
samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze
publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van
Daikin.
Gedrukt op chloorarm papier.

