
E-Parts

Objednávejte náhradní díly online



Krátký úvod do DAIKIN E-Parts

Pro použití služby E-Parts 

se registrujte

Získejte přístup pro vás a vaše spolupracovníky. Přejděte 

na adresu www.daikin.eu, stáhněte si registrační 

formulář a vyplněný, podepsaný a orazítkovaný nám jej 

zašlete na email service@daikin.cz.

Podepsaný originál nám pošlete poštou, nebo si 

jej osobně převezmeme při našem příštím setkání. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nám zavolat na 

telefonní číslo +420 221 715 745.

Výhody pro vás:
 › rychlé zpracování

 › doprava zdarma

 › vždy k dispozici

 › flexibilní dodávky

 › dostupné v „reálném čase“

Neustále máte přístup

https://my.daikin.eu http://eparts.daikin-ce.com

Na našem Obchodním 

portálu najdete odkazy 

na banku náhradních 

dílů a aplikaci E-Parts.

První kroky

Zákaznické číslo:

Registration form for DAIKIN E-Parts

Please provide access for:

 This person may order E-Parts online (incl. receipt of order acknowledgement per e-mail);  Dodatečné odeslání potvrzení objednávky dle emailu na tuto adresu; 
 Obdrží potvrzení objednávky (e-mail);  Obdrží dodací list (e-mail).

Objednáním náhradních dílů via E-Parts zákazník souhlasí s DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH všeobecnými obchodními podmínkami. Nejnovějsí verzi můžete 

nalézt zde: www.daikin.cz

Prosíme zašlete podepsaný registrační formulář do společnosti Daikin na emailovou adresu service@daikin.cz. Prosíme zašlete podepsaný originál poštou nebo my si ho rádi 

vyzvedneme na naší příští pracovní schůzce. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +   .

Authorized company signature

Invoice recipient

Razítko

Jméno:

Datum:

Podpis:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Czech Republic Spol. S.R.O. 

Budova IBC - Pobřežní , CZ-  Praha  ·Tel.: +    · Fax:  +    · e-mail: service@daikin.cz · www.daikin.cz
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Jméno:
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Příjmení:

Příjmení:

Příjmení:

Příjmení:

Objednávka E-Parts

Objednávka E-Parts

Objednávka E-Parts

Další potvrzení objednávky 

Další potvrzení objednávky 

Další potvrzení objednávky  

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky

Dodací list

Dodací list

Dodací list

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Adresa:

nový formulářnový formulář

poslánoposlánoposláno

Můžete se přímo přihlásit nebo přejít na službu 

E-Parts z nového obchodního portálu:



 

Správný náhradní díl objednáte v 5 snadných krocích

1  Vyberte příslušný model DAIKIN 2   Z rozšířeného zobrazení vyberte  
požadovaný náhradní díl

3   Zkontrolujte dostupnost vašeho výběru 
a zadejte požadovaný počet náhradních 
dílů v nákupním košíku

4   Zkontrolujte váš výběr a pokud 
potřebujete, přidejte k vaší objednávce 
další náhradní díly

5   Pokud je to potřeba, zadejte pro 
dodání libovolnou adresu a potvrďte 
objednávku

Hotovo!

Zobrazí se elektronické potvrzení o převzetí 
objednávky, které lze snadno vytisknout a které 
vám bude zasláno i e-mailem. E-mailem vám 
bude dále zasláno potvrzení objednávky a 
dodací list.

Rychlé dodání, bez poplatků

V případě dodávek o hmotnosti do  kg bude 

přeprava zajištěna společností TNT, takže ji dostanete 

takřka obratem. V případě speciálních požadavků na 

dodání nás kontaktujte na adrese @daikin.cz

Kompletní dodávka
Všechny díly uvedené ve vaší objednávce 

budou odeslány najednou.

Minimální objednávka
Minimální objednávka ve službě E-Parts je 

, Euro 



Krátký úvod do DAIKIN E-Parts

Potřebujete novou řídící PCB pro zařízení Daikin? 
Zkontrolujte, zda není potřeba odpor pro určení 
výkonu.

V seznamu níže si můžete vybrat ten správný adaptér.

Výkon jednotky Označní dílu Objednací číslo

15 J22 066963J

20 J22 066963J

25 J28 066964J

32 J36 / 40 065331J

35 J36 / 40 065331J

40 J45 065340J

45 J50 065334J

50 Sky Air J50 065334J

50 J56 064060J

60 Sky Air J71 065336J

63 J71 065336J

71 J80 065341J

80 J90 066965J

100 J112 065337J

125 J140 065338J

140 J160 065339J

200 J224 066966J

250 J280 067046J

400 J22 066963J

500 J28 066964J

Důležitá poznámka!

Adaptéry výkonu řídící PCB

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Czech Republic Spol. S.R.O. 

Budějovická /a,   Praha  · Tel.:  +    · Fax: +    · e-mail: service@daikin.cz · www.daikin.cz


