
1. Každá fyzická osoba, ktorá si u autorizovaného predajcu značky Miele v Slovenskej republike (viď www.miele.sk) kúpi 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 zaregistruje podľa bodu 5 týchto Podmienok, získa tým od spoločnosti Miele s.r.o. na za-
kúpený vysávač zn. Miele predĺženú záruku v celkovej dĺžke 5 rokov od kúpy vysávača. Akcia sa nevzťahuje na bezvreckové, špeciálne
a robotické vysávače.

2. Nárok na získanie 5-ročnej predĺženej záruky vzniká len pri jednom nákupe vysávača vrátane XXL balenia originálnych vreciek na prach
alebo 4 balení vreciek HyClean KK. Jedno XXL balenie vreciek na prach Miele obsahuje 16 ks vreciek na prach, 4 filtre Air Clean a 4 mo-
torové filtre.
Ceny:
XXL balenie FJM HyClean 3D: 53,50 Eur/balenie 
XXL balenie GN HyClean 3D: 55,50 Eur/balenie
Jedno balenie KK HyClean: 13,50 Eur/balenie

 3. Záruka sa nevzťahuje na vysávače používané na komerčné účely.

4. Predĺžená záruka garantuje zákazníkovi celkom 5-ročnú istotu servisu na vysávače Miele, ktoré boli zakúpené na území Slovenskej repu-
bliky u autorizovaného predajcu značky Miele. Predĺžená záruka sa vzťahuje vždy ku konkrétnemu vysávaču špecifikovaného výrobným 
číslom (na štítku prístroja označené ako „Nr.“).

5. Registráciu je možné uskutočniť buď prostredníctvom online-formulára na stránkach www.miele.sk, alebo jeho vyplnením a osobným
odovzdaním v showroome Miele v Bratislave (Plynárenská 1) či odoslaním vyplneného registračného formulára poštou na adresu Miele 
s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, alebo na adresu zaruka@miele.sk. Zákazník, ktorý splní podmienky pre registráciu za účelom 
získania predĺženej záruky, musí uskutočniť registráciu najneskôr do 30 dní od nákupu prístroja (dátumu uvedeného na nákupnom do- 
klade), inak stráca nárok na predĺženú záruku.

6. Predĺženú 5-ročnú záruku nie je možné uplatniť a nevzťahuje sa na vady prístroja, ktoré boli spôsobené okrem iného
- použitím príslušenstva alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi značky Miele (hlavne používaním neoriginálnych vreciek

na prach),
- používaním k živnostenským alebo profesionálnym účelom,
- nedodržaním bezpečnostných ustanovení a/alebo pokynov uvedených v návode na použitie,
- vlastným zavinením v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo v dôsledku nevhodnej starostlivosti,
- použitím prístroja spôsobom, ktorý je v rozpore s pôvodným účelom,
- úmyselným poškodením alebo poškodením z nedbalosti, a to vlastníkom alebo treťou osobou,
- neodbornou opravou,
- vyššou mocou,
- vonkajším poškodením, ako napr. škrabancami či inými povrchovými úpravami,
- poškodením príslušenstva.

7. V prípade vady prístroja je nutné uplatniť jeho reklamáciu u autorizovaného predajcu, uktorého bol prístroj zakúpený.

8. Podmienkou pre opravu vysávača Miele za využitia výhod predĺženej záruky je predloženie kópie registračného formulára, originálneho
nákupného dokladu o kúpe vysávača Miele vrátane XXL balenia originálnych vreciek na prach alebo 4 balení vreciek HyClean KK Miele 
vytlačeného z pokladne a zaregistrovanie konkrétneho vysávača podľa bodu 5 týchto Podmienok. Podmienka predloženia originálneho 
nákupného dokladu nie je splnená pri predložení ručne vyplneného pokladničného dokladu.
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