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ZASADY POSTĘPOWANIA 
DLA INSTALATORÓW POMP CIEPŁA DAIKIN ALTHERMA: 

 
Przyjazd Serwisu Fabrycznego na uruchomienie oraz wszystkie późniejsze 
naprawy w okresie gwarancji 5-letniej są bezpłatne.  

 
 
Warunkami koniecznymi do uzyskania Fabrycznej Opieki Serwisowej oraz 5- letniej gwarancji na pompę 
ciepła Daikin Altherma są: 
 

• Wykonanie autoryzowanego uruchomienia przez Serwis Fabryczny.  Zgłoszenie urządzenia do 

uruchomienia przez instalatora na podstawie formularza dostępnego na 

https://www.daikin.pl/pl_pl/serwis/serwis1/commissioning.html 

 

• Rejestracja użytkownika na portalu Stand By Me https://standbyme.daikin.pl/pl/ 

Rejestracja jest możliwa w ciągu 1 roku od uruchomienia, wyłącznie za pomocą Kodu 

uruchomienia, który jest wysyłany na adres e-mail użytkownika podany przy uruchomieniu. W 

przypadku nie otrzymania Kodu uruchomienia należy się skontaktować z Daikin: nr tel. 22 319 90 

02, e-mail: techniczny@daikin.pl  

 
• Firma instalacyjna powinna posiadać aktualne uprawnienia montażowe Daikin, co jest związane z 

odbywaniem szkoleń z montażu pomp ciepła Daikin. Harmonogram szkoleń dostępny na 

www.akademiadaikin.pl 

 

• Do obowiązków firmy instalacyjnej należy między innymi: dostawa produktów, prawidłowy montaż 

urządzeń, wykonanie podłączeń instalacji wodnej, napełnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej, 

rozłożenie rurociągów chłodniczych i przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami montażu oraz przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z odpowiednią dla 

danego typu pompy ciepła kartą „Zgłoszenie uruchomienia” dostępną na stronie 

https://www.daikin.pl/pl_pl/serwis/serwis1/commissioning.html 

 

• Aktualne instrukcje montażu dla urządzeń są dostępne po wyszukaniu odpowiedniego modelu 

urządzenia są na stronie: 

http://www.daikin.pl/for-your-home/products/index.jsp 

 

• Obecność instalatora jest obowiązkowa podczas uruchomienia systemu grzewczego 
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• Przedłużenie gwarancji na pompy ciepła Daikin Altherma 
W ciągu 1 roku od uruchomienia użytkownik przez portal Stand By Me może wykupić przedłużenie 

gwarancji na pompy ciepła Daikin Altherma objęte programem Fabrycznej Opieki Serwisowej . 

Gw. std.  
+ gw. przedł. 

5 5 + 1 5 + 2 5 + 3 5 + 4 5 + 5 

Cena  
[zł brutto] 

bezpłatnie 1 500 zł 3 100 zł 4 800 zł 6 800 zł 8 900 zł 

 
SPOSÓB ZGŁOSZENIA URUCHOMIENIA 

DLA INSTALATORÓW POMP CIEPŁA DAIKIN ALTHERMA: 
 

1. Firma instalacyjna jest odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie do uruchomienia zestawu 

urządzeń Daikin Altherma. Należy pobrać odpowiedni dla danego typu pompy ciepła formularz 

„Zgłoszenie uruchomienia” ze strony www.daikin.pl 

 

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji, podpisać i przesłać.  

 

Jeżeli Serwis Fabryczny stwierdzi brak lub niepoprawne wykonanie czynności  montażowych przez 

firmę instalacyjną, to jest ona zobowiązana do pokrycia kosztu nieuzasadnionego przyjazdu 

Serwisu Fabryczny w wysokości 450,00 pln netto. 

Instalator jest zobowiązany do wykonania niezbędnych poprawek instalacji oraz pokrycia 

powyższych kosztów, bezpośrednio do Serwisu Fabryczny, przed kontynuacją uruchomienia. W 

przypadku braku autoryzowanego uruchomienia 5-letnia gwarancja na ten system nie zostanie 

udzielona. 

 

3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza, z firmą instalacyjną skontaktuje się pracownik Serwisu 

Fabrycznego w celu umówienia terminu uruchomienia. 

 

4. Po uruchomieniu systemu zostanie sporządzony „Protokół Uruchomienia Daikin Altherma”. 

 

5. Wykonanie autoryzowanego uruchomienia jest równoznaczne z przejęciem gwarancji na dany 

system Daikin Altherma przez Daikin. Czynności gwarancyjne takie jak: wykonanie przeglądów 

gwarancyjnych i opieka serwisowa będą od tej chwili wykonywane przez Serwis Fabryczny.  

Uruchomienie urządzenia NIE oznacza przejęcia odpowiedzialności przez Daikin Airconditioning 
Poland Sp z o.o. za prawidłowy dobór wielkości pompy ciepła, ani za elementy instalacji będące 
w zakresie montażu/wykonania przez Instalatora 

 

6. W przypadku awarii użytkownik systemu Daikin Altherma powinien kontaktować się z numerem 

telefonu infolinii wskazanym na naklejce serwisowej (22 417 80 80). 

 

 

http://www.daikin.pl/
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