Servis a údržba PROFESSIONAL
Vysoký výkon, spoľahlivá dostupnosť,
a dlhá životnosť vašich prístrojov Miele
Miele Professional. Immer Besser.

Pravidelný
servis za
zvýhodnené ceny!
Zľava 25%
na druhý a každý
ďalší prístroj!

Objednávky a ponuky servisnej služby Miele
Bezplatná telefónna linka: 0800 643 531
E-mail: servis@miele.sk
Ďalšie informácie získate na www.miele.sk
alebo priamo u servisných technikov Miele

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tiež v prípade servisných služieb predstavuje Miele Professional, ako žiaden iný výrobca, nekompromisný
výkon a kvalitu. Pravidelné kontroly a údržba popredajného servisu Miele zaisťujú maximálnu prevádzkovú
bezpečnosť a dlhú životnosť vašich prístrojov.

Profesionálna servisná služba – údržba a servis prístrojov za zvýhodnené ceny
Servisná služba Miele Professional ponúka zabezpečenie plánovanej preventívnej údržby, ktorá sa skladá z 1 alebo 2 kontrol za rok
v závislosti od používania prístroja. Služba zahŕňa štandardnú
prácu technika a cestovný paušál. Podľa požadovaného variantu
servisu môžu byť zahrnuté tiež náhradné diely a spotrebný materiál.
Váš technik vám rád pripraví individuálnu ponuku.

Vaše výhody so servisnou službou Miele:
•  Zabezpečuje vysoký výkon a dostupnosť
•  Predchádza neočakávaným výpadkom v prevádzke
•  Zaisťuje dlhú životnosť vašich prístrojov
•  Profesionálna údržba servisným technikom Miele
•  Pravidelné aktualizácie funkcií a programov prístroja
•  Jasné financovanie vďaka paušálnym sadzbám
•  Údržba v pravidelných intervaloch
•  Drobné opravy sú zahrnuté
•  Znížené náklady na údržbu za prístroj, zľava od druhého prístroja
•  Automatický návrh termínu údržby zo strany Miele – bez starostí
pre vás ako prevádzkovateľa

Cena* za 1. prístroj

Cena* za 2. a každý
ďalší prístroj (zľava 25 %)

Práčky / sušičky do 9,5 kg

96,00 €

72,00 €

Práčky 10–32 kg

119,00 €

89,00 €

Práčky 10–32 kg s pripojením na plyn

142,00 €

107,00 €

Prístroje Professional

Sušičky 10–40 kg

142,00 €

107,00 €

Sušičky 10–40 kg s pripojením na plyn

162,00 €

121,00 €

Mangeľ Ø valca do 25 cm

96,00 €

72,00 €

Mangeľ Ø valca 30–40 cm

119,00 €

89,00 €

Mangeľ Ø valca 50–80 cm

162,00 €

121,00 €

Mangeľ Ø valca 30–80 cm s pripojením na plyn

185,00 €

138,00 €

Umývačky riadu

96,00 €

72,00 €

Tankové umývačky

119,00 €

89,00 €

* Uvedené ceny sú bez DPH.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Zmeny sú vyhradené – 03/2021

