Servis a údržba PROFESSIONAL
Vysoký výkon, spolehlivá dostupnost,
a dlouhá životnost vašich přístrojů Miele
Miele Professional. Immer Besser.

Pravidelný
servis za
zvýhodněné ceny!
Sleva 25%
na druhý a každý
další přístroj!

Objednávky a nabídky servisní služby Miele
Bezplatná telefonní linka: 800 643 531
E-mail: servis@miele.cz
Další informace získáte na www.miele.cz
nebo přímo u servisních techniků Miele

Miele, spol. s r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno

Také v případě servisních služeb představuje Miele Professional, jako žádný jiný výrobce, nekompromisní
výkon a kvalitu. Pravidelné kontroly a údržba poprodejního servisu Miele zajišťují maximální provozní
bezpečnost a dlouhou životnost vašich přístrojů.

Profesionální servisní služba – údržba a servis přístrojů za zvýhodněné ceny
Servisní služba Miele Professional nabízí zabezpečení plánované
preventivní údržby, která se skládá z 1 nebo 2 kontrol za rok
v závislosti na používání přístroje. Služba zahrnuje standardní práci
technika a cestovní paušál. Dle požadované servisní varianty mohou
být zahrnuty také náhradní díly a spotřební materiál. Váš technik
vám rád vystaví individuální nabídku.

Vaše výhody se servisní službou Miele:
•  Zabezpečuje vysoký výkon a dostupnost
•  Předchází neočekávaným výpadkům v provozu
•  Zajišťuje dlouhou životnost vašich přístrojů
•  Profesionální údržba servisním technikem Miele
•  Pravidelné aktualizace funkcí a programů přístroje
•  Jasné financování díky paušálním sazbám
•  Údržba v pravidelných intervalech
•  Drobné opravy již zahrnuty
•  Snížené náklady na údržbu za přístroj, sleva od druhého přístroje
•  Automatický návrh termínu údržby ze strany Miele – bez starostí
pro vás jako provozovatele

Cena* za 1. přístroj

Cena* za 2. a každý
další přístroj (sleva 25 %)

Pračky / sušičky do 9,5 kg

2 500,00 Kč

1 875,00 Kč

Pračky 10–32 kg

3 100,00 Kč

2 325,00 Kč

Pračky 10–32 kg s připojením na plyn

3 700,00 Kč

2 775,00 Kč

Sušičky 10–40 kg

3 700,00 Kč

2 775,00 Kč

Sušičky 10–40 kg s připojením na plyn

4 200,00 Kč

3 150,00 Kč

Mandl Ø válce do 25 cm

2 500,00 Kč

1 875,00 Kč

Mandl Ø válce 30–40 cm

2 500,00 Kč

1 875,00 Kč

Mandl Ø válce 50–80 cm

4 200,00 Kč

3 150,00 Kč

Mandl Ø válce 30–80 cm s připojením na plyn

4 800,00 Kč

3 600,00 Kč

Myčky nádobí

2 500,00 Kč

1 875,00 Kč

Myčky tankové

3 100,00 Kč

2 325,00 Kč

Přístroje Professional

* Uvedené ceny jsou bez DPH.
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