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Servis po vsej Sloveniji
Več Mielejevih servisnih tehnikov in servisni 
partnerji po vsej Sloveniji nudijo kakovo-
stne storitve s kratkim odzivnim časom. 
Tako je zagotovljen servis na licu mesta s 
hitrim prihodom na želeno mesto.

Redni pregledi, ki jih izvaja servisna služba 
Miele, prispevajo k temu, da se izogne-
te motnjam delovanja strojev in možnim 
posledicam za vaš vsakdanji potek dela. 
Posebej izšolani servisni tehniki prever-
jajo stanje, delovanje in varnost pralnih, 
sušilnih, likalnih in pomivalnih strojev. 
Prepoznajo lahko morebitne napake in 
obrabo delov, še preden te lahko povzro-
čijo motnjo. Redno in celovito vzdrževanje 
prispeva k ohranjanju vrednosti strojev in s 
tem k zavarovanju vaše naložbe.

Zajamčena dobava nadomestnih delov
Miele jamči za dobavljivost originalnih na-
domestnih delov, ki so pomembni za delo-
vanje stroja, še 15 let po koncu proizvodnje 
posameznega modela.

Velik del servisnih primerov je rešenih že 
ob prvem obisku.
Odlično usposobljeni servisni tehniki vam 
nudijo hitro popravilo vaših strojev. V svojih 
vozilih imajo optimiran izbor nadomestnih 
delov in orodje, ki je prilagojeno delovnemu 
področju. Večina morebitno manjkajočih 
nadomestnih delov se zagotovi v 2 delov-
nih dneh.

Profesionalni zagon strojev
Le optimalna nastavitev stroja glede 
na vaše individualne potrebe in lokalne 
okoliščine zagotavlja popolne rezultate. V 
okviru strokovnega uvajanja vas seznanimo 
z učinkovito uporabo stroja in ukrepi za 
njegovo vzdrževanje ter smo vam na voljo 
za vsa dodatna vprašanja.

Miele stroji za pralnice, industrijo in gostinstvo: varnost in 
zanesljivost od samega začetka

Miele pogodbe o servisiranju –  
varnost in ohranjanje vrednosti

Številne prednosti
•  Posebej prilagojena vzdrževalna dela 

povečajo zmogljivost in razpoložljivost 
strojev Miele.

•  Izboljšana varnost delovanja in 
preprečevanje nepotrebnih popravil 
z rednimi kontrolami in preventivnimi 
vzdrževalnimi deli v okviru pogodbe o 
servisiranju

•  Redna profesionalna nega in oskrba 
strojev

•  Povečana produktivnost in 
razpoložljivost

•  Ohranjanje vrednosti naložbe
•  Optimalna nastavitev stroja
•  Servisni posegi, ki jih je mogoče 

načrtovati
•  Izčrpne informacije o tehničnem stanju 

stroja
•  Zanesljiv izračun stroškov

Miele ponuja naslednjo pogodbo o 
servisiranju:

Pogodba o servisiranju
Pogodba o servisiranju vključuje naslednje 
storitve:
•  redno vzdrževanje na ½ ali 1 leto
•  vse posodobitve, tj. aktualizacija potekov 

programov
•  kritje delovnega časa za dodatna dela v 

teku vzdrževanja (izjema: ležaji motorja 
ter dela, ki zahtevajo demontažo bobna)

•  12-mesečna garancija za nadomestne 
dele


