
Допълнителни сервизни 
пакети
Имате възможност да закупите 
допълнителни сервизни пакети за 
вашата климатична система

Предимствата за Вас

Безплатно удължаване  
на гаранцията
Регистрирайте се и получете 
безплатно удължаване на 
гаранцията за резервни части за 
вашата климатична система

Напомняния за поддръжка
Автоматично планиране на 
всички бъдещи срокове за 
поддръжка и напомняния за 
Вас и Вашия сервизен партньор 
за предстоящи поддръжки

Сертифицирана сервизна 
мрежа
Нашите сервизни партньори, 
които имат право да използват 
платформата, са сертифицирани 
от Daikin

Грижа през целия 
експлоатационен живот 
С влизане в платформата вижте 
цялата история на климатичната 
си система с всички извършени 
ремонти

По-добра, по-бърза 
поддръжка
Чрез регистрацията Ви в 
платформата, можем да видим 
историята на климатика, 
и да осигурим по-бърза, 
персонализирана поддръжка

Забележка: безплатното удължаване на гаранция се предлага само за избрани модели климатици. Офертите за 
сервизен пакет може да се различават в различните страни. Моля, проверете при Вашия сервизен партньор или 
Daikin за точните оферти и подробни условия за вашата страна.
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Вашият Daikin партньор:

Получете повече информация
Посетете уебсайта Stand By Me за да научите повече за нашите оферти:

https://standbyme.daikin.bg
или се свържете с партньор на Daikin: 

Знаете ли, че...?
До 40% от разходите за 
притежание на климатична система 
през периода на екплоатация се 
дължат на въздушните филтри*

Мръсните въздушни филтри могат 
да доведат до 37% по-висока 
консумация на енергия

*в зависимост от местните условия и начини на използване на уреда



Дългосрочна грижа за вашата климатична система Daikin 

Знаете ли, че...?



Защо е важна професионалната поддръжка?  
Закупуването на нова климатична или отоплителна система е дългосрочна 
инвестиция, поради което е от съществено значение да ú се осигури 
редовна, професионална грижа. Осигуряването на правилна поддръжка и 
обслужване на вашите системи е от решаващо значение по много причини:

Здраве

Правилно поддържаната климатична 
система ще осигури оптимално качество 
на въздуха, като същевременно ще 
поддържа дома ви топъл или прохладен.
• Редовното почистване на въздушните 

филтри осигурява чист въздух
• Правилната поддръжка осигурява 

безопасна работа за дълго време

Икономия на разходите

В дългосрочен план поддръжката винаги е по-
евтина от специални сервизни интервенции.
• Избягвате спешни интервенции, като 

планирате напред бъдещи поддръжки
• Ясни и прозрачни разходи, докладите 

за цялото време на експлоатация могат 
лесно да бъдат включени в бюджета

• Ще се възползвате от намалени 
общи разходи за притежание и 
свързаните оперативни разходи



Ефективност

Ако климатикът ви работи с максимална 
производителност, ще се възползвате 
от енергоспестявания
• С редовна поддръжка, климатикът ви може 

да постигне по-висока ефективност  
• Редовната поддръжка намалява вероятността 

от повреда през активния сезон

Оригинални части

Резервните части, инструменти и оборудване, 
използвани от нашите сервизни партньори, са 
сертифицирани от Daikin
• Запазете гаранцията си валидна, като 

използвате само оригинални резервни части
• Използването на оригинални резервни части 

намалява риска на неизправност и неудобства
•  Оригиналните резервни части позволяват 

отстраняване на неизправности и по-добра 
оптимизация на климатика ви според вашите нужди



Вашият сервизен партньор може да Ви съдейства 
да регистрирате вашата климатична система 
Daikin в платформата Stand By Me.

За да се уверите, че вашата регистрация е потвърдена и активна, моля, проверете 
входящата си поща и също така папката за нежелана поща/спам за имейла с поканата.

Как да се регистрирате?

Регистрация 

Вашият сервизен 
партньор на Daikin

регистрира данните 
за вашата климатична 

система, адрес и 
данните ви за контакт 

в системата.

Потвърждение

Всичко, което трябва 
да направите е да

проверите входящата си поща
за имейл с покана и

да следвате инструкциите, 
за да финализирате 
регистрацията си.

Обратна връзка 
(по избор)

 След като приключите с 
регистрацията, по желание 

можете да предоставите 
обратна връзка на Daikin.


