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

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

E-mail: ................................................................................................. Dátum nákupu vysávača vr. XXL balenia: ........................................................................

Predajca: ............................................................................................................... ............................................................................................................................................

Typ vysávača:.......................................................................................................................................................... Výr. číslo: ....................................................................

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-mailovú 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 od vysávača a XXL balenia (platí pre
podlahové vysávače), resp. 4 balení vreciek HyClean KK (platí pre tyčové vysávače).

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

* Obsahuje: 16 originálnych vreciek na prach Miele HyClean, 4 motorové filtre, 4 filtre AirClean

Pokiaľ si u autorizovaného predajcu Miele zakúpite akýkoľvek vreckový podlahový vysávač Miele súčasne
s XXL balením originálnych vreciek na prach Miele HyClean alebo tyčový vysávač Miele súčasne so 4 baleniami
vreciek HyClean KK a následne sa zaregistrujete, získate na svoj vysávač Miele 5-ročnú záruku zdarma.

Ponuka platí do 31. 12. 2020.

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

ZÁRUKA MIELE
5 ROKOV

Predĺžte si záruku
na vysávač Miele na 5 rokov…
Miele. Immer Besser.

… pri zakúpení spolu s XXL
balením vreciek na prach*.



Len originálne vrecko Miele HyClean je tou správnou voľbou…

Pri otvorení vysávača sa originálne vrecko Miele HyClean automaticky uzatvorí
a vďaka integrovanému hygienickému tesneniu spoľahlivo zadrží vysatý prach.
Vy s týmto prachom už neprídete do kontaktu. Výmena vrecka je tak veľmi
hygienická.

Hygiena a bezpečnosť

Vďaka presne odstupňovaným filtračným vrstvám ostáva 9-vrstvové originálne
vrecko Miele HyClean aj so zvyšujúcim sa zaplnením stále priedušné. Špeciálne
vlákno vrecka Miele zachytí obzvlášť veľa jemného prachu bez toho, aby ho
pre  pustilo späť. Prístroj Vás upozorní, keď je vrecko plné. Po celý čas použitia
tak ostáva vysoká sacia sila, čistiaci výkon a perfektná hygiena.

Stabilný výkon po celú dobu

Špeciálne vlákna originálneho vrecka Miele zadržia mimoriadne veľké množstvo
jemného prachu. Lepšie využitie objemu vrecka zaisťujú špeciálne difúzory umiest -
nené vo vnútri, ktoré rovnomerne rozdeľujú povysávaný prach a častice nečistôt
do pri estoru vrecka, takže je jeho objem maximálne využitý. To zabez pečuje zvý -
šenú kapacitu naplnenia vrecka a vrecko má teda o 25 % dlhšiu dobu použitia.

Vďaka 3D technológii o 25 % dlhšia doba použitia

Pre alergikov na peľ a domáci prach odporúčame vysávač, ktorý je
vybavený HEPA filtrom. Niektoré podlahové vysá vače Miele s aktív nym
HEPA filtrom sú navyše odporúčané inštitútom TÜV-Nord. Pre tože
vďaka špeciálnemu tesneniu opláštenia spĺňa požiadavky európskej
normy pre filtračné systémy EN 1822/1998 nielen výfukový filter, ale
celý prístroj.

Výborná hygiena vzduchu

Vynikajúci filtračný účinok vysávačov Miele spočíva vo viacstup ňo -
vom filtračnom systéme Miele, ktorý sa skladá z originálneho vrecka
na prach Miele HyClean, motorového a vzduchového filtra. Súhra

týchto komponentov zaistí, že je vyfiltrovaných viac ako 99,9 % jem ného prachu.

Filtračný systém Miele AirClean
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