Nakup brez tveganja
s 120-dnevno garancijo vračila kupnine!*
Datum opravljenega nakupa: ____________

Z izbiro puščice na desni strani polja odprite koledar in izberite datum izdaje računa.
Pozor! Datum izdaje računa ne sme biti kasnejši od 30. 9. 2019!

Sesalnik brez vrečke za prah: Blizzard CX1 Series 120 PowerLine (mat. št. 11154680)
Model pralnega stroja/sesalnika: _________________________________
S spustnega seznama, ki ga odprete s puščico na desni strani polja, izberite model, ki ste ga kupili.

Tovarniška številka vašega aparata: __________
8- ali 9-mestna številka, ki je na napisni ploščici vašega aparata za poševnico, kot je prikazano na spodnjih slikah.
Talni sesalniki z vrečko za prah

Pralni stroji

Talni sesalniki brez vrečke za prah

PODATKI KUPCA IZDELKA
Ime: _____________________
Priimek: __________________________________________
Naslov: __________________________________________
Kraj: ________________________ Poštna številka: _________________
Kontaktna telefonska številka: __________________________________________
Številka bančnega računa: _____________________________________________
Številka bančnega računa, na katerega želite, da trgovec nakaže vračilo kupnine.

PODATKI PRODAJALCA
Ime podjetja prodajalca: ___________________________________________________________
Naslov podjetja prodajalca: _________________________________________________________
Kraj: ________________________ Poštna številka: _________________
RAZLOG za vračilo aparata:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani s svojim podpisom potrjujem, da se strinjam, da moje osebne podatke posredujete
trgovcu, pri katerem je bil nakup opravljen, z namenom vračila kupnine.
Kraj in datum podpisa: ________________, ____________ Podpis kupca: _______________________
Prosimo, da poskenirate svoj podpis in ga posredujete kot priponko. V primeru, da te možnosti nimate, obrazec
natisnite, ga podpišite in nam ga pošljite na naš naslov: Miele d.o.o., Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana Črnuče.

OBVEZNA PRILOGA
1. Kopija računa, iz katere je razviden nakup zgoraj navedenega aparata Miele.
Datum izdaje računa ne sme biti kasnejši od 30. 9. 2019!

*

„120 dni garancije vračila kupnine od dneva opravljenega nakupa“. Aktivnost se zaključi 30. 9. 2019 (zadnji
možni datum nakupa).

Najkasneje v roku 14 dni od dneva oddaje zahtevka podjetju Miele bomo poskrbeli za odvoz aparata. Pogoj za
vračilo kupnine je nepoškodovan stroj v originalni embalaži. V 14 dneh od dneva prejema aparata vam bomo
nakazali kupnino.
Miele d.o.o., Trgovina in servis,
Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: +386 1 292 63 33
E-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod št. 1/33166/00. Osnovni kapital:
3.300.000,00 EUR. Matična št.: 1527886, identifikacijska
št. za DDV: SI66438004, davčna št.: 66438004,
transakcijski račun: SI56 2900 0005 5036 396.

Družba je vključena v sistem ravnanja z odpadno
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe
Recikel.

