
Daikin heeft speciaal voor het bestelgemak van haar klanten de MyProShop: altijd  
en overal online uw bestellingen plaatsen en offertes maken voor airconditioning-  
en verwarmingssystemen. 

Voordelen van de MyProShop:

 › Altijd en overal 24/7 bestellingen  
online plaatsen

 › Extra projectkorting over de netto prijs  
(m.u.v. speciale Daikin Deals)

 › Voor 17.30 uur besteld, morgen in huis*
 › Online offertes maken voor eindgebruikers
 › Altijd inzage in de beschikbare voorraad
 › Automatische keuzehulp voor uw Daikin 
oplossingen

 › Configuratiemodus voor het combineren 
van binnendelen, buitendelen en accessoires.

 › Eenvoudig schakelen tussen de bruto 
adviesprijzen en netto prijzen

 › Herhaalbestellingen eenvoudig opnieuw 
plaatsen

 › Inzage in de status van uw lopende 
bestellingen via de MyProShop en 
duidelijke weergave van uw bestelhistorie

 › Levering door heel Nederland. Mogelijkheid 
om bij de online bestelling specifieke 
instructies voor de vervoerder te noteren.

 › Toegang tot speciale Daikin Deals.

*) mits voorradig en geldt uitsluitend voor Single- en 

Multi-splitsystemen

MyProShop

Voor het plaatsen van uw online bestellingen en het maken  
van offertes, kunt u zich aanmelden via:  

my.daikin.nl / myproshop.daikin.nl

80°C-45°C 0°C

Orders en leveringen:
T 088 324 54 60 (kies 2)  
of via whatsapp  T 088 324 54 70
E orders@daikin.nl

Heeft u vragen over uw online bestelling? Neem dan contact op met onze collega's van orders & leveringen per 
telefoon op 085 324 54 60 (keuze 2) of per e-mail op orders@daikin.nl.



Daikin biedt haar klanten een unieke besteltool voor het eenvoudig en 
online bestellen van Daikin onderdelen. 

Voordelen van de E-Parts Onderdelenwebshop:

 › 24/7/365 online Daikin onderdelen bestellen 
via uw PC, tablet of smartphone.

 › In slechts 5 stappen een bestelling voltooien, 
door de benodigde onderdelen vanuit de 
'exploded view' tekening te selecteren en te 
plaatsen in de winkelmand.

 › Online offertes maken.

 › Online de prijs van het onderdeel 
bekijken en altijd inzage in de voorraad 
en beschikbaarheid om daarna direct het 
onderdeel te bestellen en verder te gaan 
met uw planning.

 › Mogelijkheid om onderdelen ook 
te bestellen via E-care, de alles-
in-één app voor professionals, te 
downloaden via de App Store.

Daikin E-Parts  
Onderdelenwebshop

24/7 en online uw Daikin onderdelen bestellen vanaf uw laptop,  
tablet of smartphone? U kunt zich aanmelden via:  

daikin.nl/E-parts

Onderdelen: 
T 088 324 54 60 (kies 1)  
of via whatsapp  T 088 324 54 90
E onderdelen@daikin.nl


