
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ υπηρεσία συντήρησης 
Για σταθερή απόδοση και διαθεσιμότητα, 
καθώς και για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Miele συσκευών σας
Miele Professional. Immer Besser.

Παραγγελίες και προσφορές για την υπηρεσία συντήρησης Miele: 
Τηλέφωνο: 210 67 94 444 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας 
www.miele-professional.gr 
ή στείλτε μας e-mail: professionalservice@miele.gr

Τακτική 
συντήρηση σε 

σταθερές τιμές!

Έκπτωση έως και
25% από τη δεύτερη 

συσκευή!
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Το service της Miele Professional προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση.  Η τακτική παρακολούθηση 
και συντήρηση από το Miele Service εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια και αντοχή των συσκευών.

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας συντήρησης Miele:
•  Διατηρεί την υψηλή απόδοση και διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της 

συσκευής
•  Ελαχιστοποιεί τις απρόβλεπτες βλάβες και τις διακοπές λειτουργίας
•  Εγγυάται την αντοχή και μακροζωία της συσκευής
•  Επαγγελματική συντήρηση από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς της 

Miele
•  Αναβαθμίσεις λογισμικού των συσκευών αναλόγως διαθεσιμότητας
•  Δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού των εξόδων χάρη στις 

σταθερές τιμές για κάθε συσκευή
•  Συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα
•  Στους όρους του συμβολαίου περιλαμβάνονται μικρότερες επισκευές
•  Μειωμένα έξοδα συντήρησης ανά συσκευή από τη δεύτερη συσκευή 

και έπειτα
•  Ο αυτόματος προγραμματισμός των ραντεβού από τη Miele μειώνει 

τον φόρτο εργασίας για τον ιδιοκτήτη της συσκευής

Επαγγελματικές υπηρεσίες συντήρησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και σε σταθερές τιμές

Η υπηρεσία συντήρησης της Miele Professional προσφέρει την 
ασφάλεια της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης, η 
οποία αποτελείται από 1 ή 2 περιοδικούς ελέγχους τον χρόνο, 
ανάλογα με την ένταση χρήσης των συσκευών.  Στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες περιλαμβάνεται τόσο η εργασία των τεχνικών, όσο 
και τα έξοδα διαδρομής. Ανάλογα με το απαιτούμενο πακέτο 
συντήρησης, ενδέχεται να περιλαμβάνονται ορισμένα ανταλλακτικά 
και αναλώσιμα. Ο τεχνικός πολύ πρόθυμα θα συντάξει μια 
εξατομικευμένη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
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