
Jméno: ............................................................................................... Příjmení: ............................................................................................................................................

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

E-mail: ................................................................................................ Datum nákupu vysavače vč. XXL balení:......................................................................

Prodejce: .............................................................................................................. ............................................................................................................................................

Typ vysavače: ........................................................................................................................................................ Výr. číslo: ...................................................................

Souhlasím s tím, aby společnost Miele, spol. s r.o. zapracovala údaje uvedené na tomto registračním formuláři do svého informačního systému k marke tingovým účelům a tento informační
systém provozovala na dobu neurčitou pro svoji potřebu ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osoba, která vyplnila tento registrační   formulář, má právo

přístupu k vlastním osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost Miele, spol. s r. o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu
uvedeného zákona. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby společnost Miele, spol. s r. o. předala v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, údaje uvedené v tomto registračním formuláři i jiným správcům, s nimiž je společnost Miele, spol. s r. o. ve smluvním vztahu.

Registraci lze provést buď pomocí online formuláře na stránkách www.miele.cz, nebo jeho vyplněním a osobním předáním
v showroomech v Brně nebo Praze, odesláním e-mailem na adresu zaruka@miele.cz nebo faxem na 543 553 119 nebo
poštou na adresu Miele, spol. s r. o., Holandská 4, 639 00 Brno. Při případné reklamaci je nutné předložit nákupní doklad 
od vysavače a XXL balení sáčků.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prodlužte si záruku
na Váš vysavač Miele na 5 let zakoupením XXL balení
originálních sáčků Miele

* XXL balení obsahuje 16 originálních sáčků Miele HyClean, 4 AirClean filtry a 4 motorové filtry

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakýkoli podlahový vysavač Miele a současně XXL
balení* originál ních sáčků Miele HyClean 3D Efficiency a následně se zaregistrujete, získáte na svůj
vysavač Miele 5letou záruku zdarma.

Nabídka platí do 31. 12. 2017.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.miele.cz.



Proč je originální sáček Miele HyClean tou správnou volbou…

Hygienický uzávěr u originálního sáčku HyClean uzavírá sáček auto ma ticky

při otevření přístroje a Vy s vysátým prachem již nepřijdete do kon taktu. Inte -

gro vané hygienické těsnění zajistí optimální utěsnění sáčku, a tím hygienickou

manipulaci a odstranění prachu.

Hygiena a bezpečnost

Díky přesně odstupňovaným filtračním vrstvám zůstává 9vrstvý originální sáček

Miele HyClean i se zvyšujícím se zaplňováním stále prodyšný. Speciální vlákno

sáčku Miele zachytí obzvláště mnoho jemného prachu, aniž by ho propustilo

zpět. Přístroj vás upozorní, když je sáček plný. Po výměně tak zůstává vysoká

síla sání, čisticí výkon a hygiena stejná jako první den.

Stabilní výkon po celou dobu

Speciální vlákna originálního sáčku Miele zadrží mimořádně velké množství

jemného prachu. Lepší využití objemu sáčku zajišťují uvnitř speciální difuzory,

které rovno měrně rozdělují vysátý prach a částice nečistot do prostoru sáčku,

takže je jeho objem maximálně využit. Díky tomu je zvý šena kapacita naplnění

sáčku a sáček má tudíž o 25 % delší dobu použití.

O 25 % delší doba použití

Pro alergiky na pyl a domácí prach doporučujeme vysavač, který je

vybaven HEPA filtrem. Některé podlahové vysavače Miele s aktivním

HEPA filtrem jsou navíc doporučovány institutem TÜV-Nord. Neboť

díky speciálnímu těsnění opláštění splňuje požadavky evropské

normy pro filtrační systémy EN 1822/1998 nejen výfukový filtr, 

ale kompletní přístroj.

Výborná hygiena vzduchu

Vynikající filtrační účinek vysavačů Miele spočívá ve více stup -

ňovém filtračním systému Miele, který se skládá z originálního sáčku

Miele HyClean, motorového a vzduchového filtru. Souhra těchto

kompo nentů zajistí, že je vyfiltrováno více než 99,9 % jemného prachu.

Filtrační systém Miele AirClean
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