
Meno:...............................................................................................Priezvisko:..............................................................................................................................................

Adresa:............................................................................................................................................................................................ PSČ:.........................................................

E-mail: ............................................................................................. označenie prístroja:..................................................... Výr. číslo:................................................

Dátum nákupu prístroja:.........................................................Predajca: ................................................................................................................................................

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Miele s.r.o. je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje na účely Predĺženej záruky a na účely plnenia zmluvy v rozsahu údajov uvedených
v Registračnom formulári. Spoločnosť Miele s.r.o. je oprávnená tieto údaje spracovávať automatizovane i manuálne. Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu
na účely Predĺženej záruky. Bližšie informácie o právach a spracovaní osobných údajov Zákazníka sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov na www.miele.sk.

Registráciu je možné uskutočniť buď pomocou online formulára na stránkach www.miele.sk, alebo jeho vyplnením a osob ným
odovzdaním v showroome v Bratislave, odoslaním na e-mail na adresu zaruka@miele.sk, alebo poštou na adresu Miele s.r.o.,
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava. Pri prípadnej reklamácii je nutné predložiť nákupný doklad.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Keď si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite akúkoľvek zabudovateľnú alebo voľne stojacu chladničku, 
mrazničku, kombináciu chladničky s mrazničkou, vinotéku alebo prístroj MasterCool a následne sa zare- 
gistrujete, získate tým na zakúpený spotrebič nad rámec 2-ročnej záručnej doby 3-ročný bezplatný servis
(tzv. predĺženú záruku Miele).

Registráciu je možné vykonať najneskôr do 30 dní od nákupu prístroja (dátumu uvedeného na nákup-
nom doklade). Ponuka platí do 31. 12. 2020.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.miele.sk.

ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV

Typové

Predĺžená záruka 
na sortiment 
chladenia Miele
Miele. Immer Besser.
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PerfectFresh je inovatívna technológia na uskladnenie potravín od Miele: jedná
sa o špeciálnu chladiacu zónu v chladničkách Miele, ktorá vytvára optimálne
podmienky na uskladnenie najrôznejších potravín. V zóne PerfectFresh zostane
ovocie, zelenina, mäso, ryby alebo mliečne výrobky omnoho dlhšie čerstvé ako
v bežnej chladničke.
V zóne PerfectFresh nájdete dve zásuvky:
Suchá zásuvka
V suchej zásuvke uskladníte za ideálnych podmienok mäso, ryby a takmer
všetky mliečne výrobky. Väčšinu potravín uložených v suchej zásuvke môžete
spotrebovať aj po dobe minimálnej trvanlivosti.

Vlhká zásuvka
Vlhká zásuvka je špeciálne určená na skladovanie ovocia a zeleniny, ktoré potrebujú pre svoje optimálne uloženie vysokú
vlhkosť. Teplota od 0 °C do 3 °C a vlhkosť vzduchu až 90 %* sa postará o to, aby Vaše potraviny zostali omnoho dlhšie čerstvé.

* Záleží na množstve naplnenia a nastavení zásuvky.

PerfectFresh Pro
PerfectFresh Pro je vylepšený systém PerfectFresh. Vďaka PerfectFresh Pro dosiahnete ešte dlhšiu čerstvosť a trvanlivosť
ovocia a zeleniny. To je možné vďaka inovatívnemu krytu zásuvky so špeciálnou perforáciou Miele. Vo vlhkej zásuvke je stála
klíma udržovaná jedinečným spôsobom.

Všetky priehradky na vnútornej strane dvierok chladničky sú vyrobené z kvalit -
ného SAN plastu, a preto ich môžete jednoducho umyť v umývačke riadu. Pre
umývanie v umývačkách Miele odporúčame program Rýchly 40 °C, Jemný
alebo ECO. Umývaním pri teplote až 55 °C docielite perfektné výsledky. Vyba -
venie ComfortClean je potvrdené certifikátom LGA: priehradky boli te sto vané
na 125 umývacích cyklov pri teplote 55 °C.

FlexiLight je nepriame osvetlenie vnútorného priestoru chladničky. Sklenené
odkladacie police slúžia ako zdroj svetla, ktorý je možné umiestniť do ľubovoľnej
pozície a reagovať tak na uložené množstvo potravín v chladničke. Počet
osvetlených políc záleží na veľkosti chladničky. V chladničke však v každom
prípade nájdete minimálne toľko osvetlených ako neosvetlených políc.
Osvetlenie je zabudované priamo v sklenenej polici v čelnej lište, a preto sa
svetlo môže rovnomerne rozptýliť na celú šírku odkladacích plôch (hori zon -
tálne). Nasvietené sú všetky potraviny v zornom poli.
V každej úrovni, do ktorej sa vkladajú sklenené police, sa nachádza elektrický

kontakt. Vďaka tomu môžete osvetlenie umiestniť presne tam, kam si budete priať.
Životnosť a výdrž LED diódy (> 50 000 hod.) znamená pre používateľa obvyklú Miele kvalitu a spoľahlivosť počas mnohých rokov.

Filter ActiveAirClean na seba viaže nežiaduce pachy z chladničky a zaisťuje
pachovo neutrálne prostredie. Vďaka tomu nedochádza k prenosu chutí a vôní
z potraviny na potravinu. V chladničke preto môžete bez obáv skladovať aj
aromatické potraviny.
Aktívny uhlíkový filter je uložený v plastovej kazete, v ktorej nájdeme dva filtre.
Každý z nich sa skladá z vrstvy aktívneho uhlia a z vrstvy chitosanu.
Aktívne uhlie na seba viaže pachy a vďaka veľkej ploche je veľmi účinné.
Mikrokanáliky obsahujú len 8 g aktívneho uhlia, čo zodpovedá ploche futba lo -
vého ihriska. Účinok aktívneho uhlia podporuje vrstva chitosanu. Jedná sa

o prírodný biopolymér, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi schopnosťami viazať pach a tuk.
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