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Zorgeloos genieten van 
uw Daikin installatie

Zorgeloos genieten van 
uw Daikin installatie
Dankzij het Stand By Me service-programma, genieten 
u en uw installatie gegarandeerd van het beste op gebied 
van: comfort, energie-efficiëntie en opvolging van uw 
installatie. Bovendien kan u, naast het kiezen van uw 
Service Partner voor het onderhoud, de garantie van uw 
toestel verlengen tot 8 jaar.

Het Daikin serviceprogramma,  
de ondersteuning voor uw installatie.

www.standbyme.daikin.be

Vragen?
Contacteer het Stand By Me Team:
0800 840 22
standbyme@daikin.be

Prijslijst Stand By Me pakketten:
U zal jaarlijks een uitnodiging tot online betaling van Daikin 
ontvangen volgens onderstaande tarieven.

Lucht/lucht warmtepompen: 

 Daikin Split  
(1 buitenunit met 1 binnennunit)

 Daikin Multisplit 
(1 buitenunit met meerdere binnenunits)

Lucht/water warmtepompen: 

 Daikin Altherma Integrated Solar Unit

 Daikin Altherma Integrated

 Daikin Altherma Bi-Bloc

 Daikin Altherma Monobloc

 Daikin Altherma Hybride

 Daikin Altherma Hoge Temperatuur

Geothermische warmtepompen: 

 Daikin Altherma Geothermie 

Warmtepompboilers: 

 Daikin warmtepompboiler Monobloc

 Daikin warmtepompboiler Bi-Bloc

 

Fossiele verwarmingssystemen

 Daikin condenserende mazoutketel

 Daikin condenserende gasketel

49 €/jaar*

49 €/jaar*

49 €/jaar*

49 €/jaar*

49 €/jaar*

39 €/jaar*

* Actie onderheven aan voorwaarden: zie www.standbyme.daikin.be 
   Prijs geldig voor 1 buitenunit inclusief BTW



En bekomt u 

gratis uitbreiding  
van de garantie* 

 6 maanden extra bovenop de 2 jaar standaard garantie*

 op de wisselstukken en de werkuren 

 begint te lopen vanaf de opstart van uw installatie

Stand By Me wordt u aangeboden bij de aankoop van een residentiële lucht/lucht, een hybride, een lucht/water, 
een geothermische warmtepomp of een verwarmingsketel (gas en stookolie). De verlening van de garantie en de 
aankoop van een pakket, dient te gebeuren binnen het jaar na de opstart van de installatie.

0 €

* een periodiek onderhoud door een Service Partner is 
noodzakelijk om in orde te zijn met de Daikin garantie-
voorwaarden.

Na opstart van uw installatie door uw Service Partner, 
ontvangt u een inbedrijfstellingscode via email. Hiermee kan 
u uw Daikin installatie registreren op:

www.standbyme.daikin.be

Vraag uw inbedrijfstellingscode aan uw 
installateur of aan Daikin via 0800/840 22

Dit garandeert u:

 een optimale efficiëntie van uw installatie dankzij een correct onderhoud uitgevoerd door uw Service Partner

 dat uw Service Partner automatisch op de hoogte wordt gebracht om het periodieke onderhoud in te plannen

 een online logboek van uw installatie (alle info over uw installatie, zoals het inbedrijfstellingsrapport, interventie- en 
onderhoudsrapporten)

Keuze van de Service Partner

De registratie op het Stand By Me Portaal biedt u de volgende voordelen:

Na registratie van uw installatie, heeft u de mogelijkheid om de garantie uit te breiden tot 8 jaar door  
de aankoop van een Stand By Me pakket. Een Stand By Me pakket biedt u: 

 gratis wisselstukken igv garantie tot 8 jaar na de opstart

 de zekerheid dat u geen hoge herstellingskosten heeft

Uitgebreide garantie op wisselstukken

Plan het periodiek onderhoud samen met uw Service Partner op tijd in!
Één van de voorwaarden binnen uw contract is het afsluiten van een onderhoudscontract met een Service Partner.  

Het tarief van dit contract wordt bepaald tussen u en de Service Partner. 

Pakketten


