O suporte necessário para ter uma vida cômoda!

O ID (identificação de membros DK SELECT) e a senha provisória
estão descritos na parte superior direita do seu contrato de locação.

Para começar

Acesse a página de instalação
do aplicativo a partir do Código QR!
Da instalação do aplicativo ao cadastro provisório
<Disponível a partir da data de solicitação de locação do imóvel>

Guia de instalação do aplicativo exclusivo para moradores

Downlord Page

Uma nova vida confortável e sofisticada com a
"DK SELECT, transformando o seu modo de viver"!

DK SELECT進化する暮らし

Siga o procedimento abaixo.
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Menu

DK SELECT進化する暮らし
（DKマイルーム）
DAITO KENTAKU PARTNERS CO., LTD.

入 手
プレビュー

Precionando o ícone
"Language (Idiomas)",
você será redirecionado
ao site com suporte
para outros idiomas.
このアプリについて
アプリを使って、
賃貸住宅の暮らしをもっと便利に、
快適に！賃
貸入居者様と管理会社のコミュニケーションアプリ登場！
お部屋のトラブルやお困りごとをアプリからお問い合わせでき
たり、
建物やサービスに関するお知らせを受け取ることができる
など、
賃貸住宅で暮らすのに便利な機能をご用意しております。

(Idiomas)

◆ Instalar
Instalar o aplicativo
através do app store.

*Os textos explicativos
e as imagens mudam
conforme o idioma.

◆ Ativação do

aplicativo

Abra o aplicativo e
pressione o botão para
fazer o login.

Idiomas disponíveis

◆ Login
Digite o ID e a senha
provisória.*
* O ID (identificação de membros DK
SELECT) e a senha provisória estão
descritos na parte superior direita do seu
contrato de locação.

◆ Verificação das

informações do imóvel

Verifique se as informações do
imóvel estão corretas.

* Caso as informações não estejam corretas,
favor entrar em contato com o funcionário
responsável pelo contrato.

■ English
■ 中文

DK SELECT進化する暮らし
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Menu

Menu

DK SELECT進化する暮らし

Menu

■ 한국어
■ Español
■ Português
■ Tiếng

É possível fazer consultas via e-mail e por telefone com
a empresa administradora do imóvel com facilidade!
Também é possível verificar detalhes sobre aluguel,
e outros serviços assim como verificar os métodos de
pagamento.

Việt

Cadastro
concluído

É possível consultar o Guia da Nova Vida
(imagens e PDF) em idiomas estrangeiros e fazer
consultas por e-mail ou por telefone.

Com o registro do aplicativo exclusivo para moradores você terá acesso
a mais serviços gratuitos!
24 horas/365 dias estaremos resolvendo gratuitamente*
os problemas no seu imóvel !

Support 24

.

emplo..

Por ex

Perdeu
a chave.

Está
vazando
água.

Quebrou
o vidro.

O vaso
sanitário
entupiu.

Problemas
inesperados no
imóvel?
Fique tranquilo com
DK SELECT
SUPPORT 24.

*Tomamos medidas de emergência em caso de problemas de "chave, circulação de água,
rompimento de vidro" na moradia coberta pelo serviço.
*O custo de peças de reposição de equipamentos instalados pelo morador, assim como
materiais de porta e janela (inclusive vidro) será cobrado.
*Para detalhes, veja o contrato de adesão.
E mais!

Os familiares também podem usar os serviços através do aplicativo
registrado pelo inquilino.

◆ Insertar o E-mail
Insira seu email para o
envio da mensagem
para autenticação.

Disponível em 6 idiomas

Consultas em idiomas estrangeiros
Dúvidas e consultas sobre problemas
inesperados podem ser feitas facilmente em
seis idiomas.

◆ Código de

autenticação

Insira o código de
autenticação recebido por
e-mail.

◆ Mudança de senha
Redefina a nova senha para
fazer a modificação.

* Essa tela não será vizualizada por
alguns moradores.

Cadastro através do computador
①

https://dk-kurashi.com
Faça a busca com a palavra chave acima ou
pelo URL.

②
Pressione o
botão de login
à direita, na
parte superior.

Seguir as
instruções do número
ao

Cadastro
concluído

Familiares e moradores com contrato juridico
É necessário obter o ID de usuário.
Verifique o registro de membro pelo Código QR, à direita.
https://dk-kurashi.com/signup/tenant/

Digite os itens necessários e
obtenha o ID de usuário.

