
 

5 anos de garantia nas Bombas de Calor Daikin 
Altherma 

Procedimento para registo de Instalações e contratação de serviços 
de manutenção no Portal Stand By Me  

 

1. ÂMBITO DA OFERTA 

A Daikin Portugal oferece ao Cliente Final uma extensão da garantia de qualquer modelo de Bomba 
de Calor Daikin Altherma para um total de 5 anos*. 

Para poder beneficiar desta oferta, a instalação da Bomba de Calor deverá ser registada no Portal 
Stand By Me (https://standbyme.daikin.pt/) e deverá ser adquirido um contrato de manutenção 
anual para 4 visitas a realizar no final do 1º, 2º, 3º e 4º anos de funcionamento do equipamento. 
Este contrato tem um valor total de 660€, o seu pagamento pode ser feito na totalidade ao ativar a 
oferta ou em valores anuais de 165€.  

*a contar da data de arranque da instalação. 

 

2. PROCESSO DE REGISTO DA INSTALAÇÃO 

3.1. Como registar uma instalação no Stand By Me? 

Na página inicial do Stand By Me (https://standbyme.daikin.pt/), clicar na opção “Registe o seu 
equipamento Daikin”, onde pode criar os seus dados de acesso ou registar-se através de uma rede 
social. 

 

 

https://standbyme.daikin.pt/
https://standbyme.daikin.pt/


 
Se já tiver conta criada, clicar em “Já tem conta?” e colocar os seus dados de acesso. 

Realizados o passo acima descrito, a instalação pode ser registada de duas formas:  

• Através do código de arranque facultado pelo Profissional que executou a instalação 
(Instalador) ou pela Empresa que ficará responsável pelo arranque ou manutenção da 
mesma (parceiro de Serviços Técnicos); 

• Através da seleção manual do equipamento instalado. 

 
 

2.1.1. Através do código de arranque: 

Nesta opção a instalação deve ser registada inicialmente pelo Instalador ou Parceiro de serviços 
técnicos e o mesmo deve facultar ao Cliente final o código de arranque gerado pelo Stand By Me. 

Com o código de arranque, deve colocar o mesmo no campo respetivo e preencher as informações 

solicitadas nos passos seguintes. 

 

 

2.1.2. Seleção manual do equipamento: 

Nesta opção, é necessário selecionar o tipo de equipamento e preencher as informações solicitadas 

nos passos seguintes. 

 



 
Em ambas as possibilidades, o cliente final tem um prazo máximo de 6 meses após data do 
arranque do equipamento para efetuar o registo no Stand By Me. 

 

3. PROCESSO DE ATIVAÇÃO DO PACOTE DE 

MANUTENÇÃO E RESPETIVA PROVA 

3.1. Como pode o Cliente final ativar o contrato de manutenção, e com 

isso beneficiar da oferta de extensão de garantia? 

No registo da Instalação, o Portal Stand By Me irá enviar um email confirmando o sucesso do 

registo da mesma. Neste email será convidado pela Daikin a adquirir o contrato de manutenção no 

Stand By Me. O mesmo pode ser ativado em “e-Compras disponíveis”, tendo de indicar a “Daikin 

Portugal - Pós-Venda” como seu parceiro de assistência. 

Após o preenchimento da informação solicitada, o contrato de manutenção ficará 

automaticamente ativo, condicionada a sua validade ao pagamento do mesmo. 

O pagamento poderá ser feito na totalidade ou anualmente antes da respetiva visita. Será 

contactado pela Daikin Portugal para indicar como pretende fazer o pagamento para que seja 

emitida a fatura em conformidade. 

Caso o cliente final ainda não tenha ativado o contrato de manutenção, a Daikin enviará um email 

de lembrete para convidá-lo uma vez mais a fazer o referido contrato, por forma a beneficiar da 

extensão de garantia. 

Três meses antes da data da 1ª manutenção, a todos os clientes que tenham ativado o serviço mas 

ainda não tenham efetuado o pagamento, a Daikin enviará um email explicativo de como podem 

regularizar o pagamento do mesmo, por forma a não perderem o direito à extensão de garantia. 

3.2. Como pode o Instalador/empresa prestadora de serviços carregar 

anualmente os relatórios de manutenção? 

Depois do contrato de manutenção ser ativado pelo cliente final, conforme ponto acima, o 

Stand By Me faz o agendamento automático de todas as manutenções. 

O Instalador deverá fazer evidência da manutenção anual executada fazendo o upload do relatório 

de manutenção, disponibilizado na página de acesso ao portal Stand By Me, conforme explicado na 

imagem abaixo.  

 



 

 

 

Para fazer o upload, o Instalador/empresa prestadora de serviços deve entrar na respetiva 

instalação, clicar no separador “Manutenção” e adicionar relatório da respetiva intervenção. 

Será enviado um lembrete quando faltarem 3 meses, 3 semanas e 3 dias para o prazo limite de 

realização da manutenção.  

Depois de fazer a marcação da manutenção, o Instalador/empresa prestadora de serviços pode 

selecionar a opção “Marcar como planeado”, de modo a não receber mais lembretes. 

 



 
De seguida preencher os campos solicitados, da seguinte forma: 

- Relatório: Carregar o relatório de manutenção (disponibilizado pela Daikin na página de acesso ao 

portal Stand By Me, separador “Profissional”) preenchido em conformidade; 

- Ficheiros adicionais: Carregar ficheiros adicionais que achem relevantes; 

- Data da manutenção: Indicar data do serviço; 

- Número do pedido de assistência: Colocar o número do pedido de assistência, p.ex. um eventual 

número interno do prestador de serviços. 

 

NOTA IMPORTANTE: O campo “Manutenção” só fica disponível após o cliente final ativar o pacote 

de manutenção. 


