
10 години 
пълна гаранция от Miele

За определени модели прахосмукачки Blizzard CX1  

Период на промоцията: 

01.11 - 31.12.2019г.



Открийте света на Miele.

Силните и мощни Miele Blizzard CX1

Прахосмукачки без торбичка с иновативна  Vortex технология. 

Условия за получаване на 10 годишната гаранция*
/Списък на прахосмукачките с 10 годишна гаранция:/

CX1 Powerline, Red
CX1 Series 120 Ecoline
CX1 Parquet Powerline, Blue
CX1 Series 120 Ecoline Parquet 

Благодарим Ви, че избрахте Miele .
За да се възползвате от тази промоция и да получите 10 години пълна гаранция, за 
закупеният от вас уред, е необходимо:

1. Да имате регистрация в електронния магазин на Miele България : 
www.shop.miele.bg. Ако нямате такава регистрация, е необходимо да я 
направите.

2. Моля направете регистрация на уреда/уредите по следният начин: 
- Влезте на адрес: www.shop.miele.bg
- Преминете към: „Регистрационни форми“ и „25 месечна гаранция“

3. Моля изпратете имейл на service@miele.bg със следните данни:
- Име и Фамилия
- Телефон
- Град
- Адрес на който се използва уреда
- Снимка на заводския стикер на уреда
- Снимка на документа за покупка - касова бележка или фактура. 

Датата на касовата бележка или фактурата за закупените уреди, включени в 
промоцията, следва да бъде в периода от 01.11-31.12.2019 г.
(Ако сте закупили уреда/уредите с касова бележка, желателно е да направите копие 
или да я снимате, за по-дълго съхраняване на данните от нея )
След обработка на вашите данни ще получите потвърждение по имейл, че вашата 10 
годишна гаранция е активирана, както и условия за нея.
Може да се запознаете с тях и на следния линк:
www.miele.bg/media/domestic_bg/media/files/download/Sertifikat_Miele_10_godini_2
018.pdf

4. Моля разпечатайте потвърждението, което ще получите от нас, че вашата 10 
годишна гаранция е активирана или го снимайте. То е необходимо доказателство, 
което следва да предоставите при проблем с  уреда/уредите.

При нужда от помощ, моля да ни потърсите на телефон: 0700 20 602.

Важно: Крайният срок за изпращане на информацията за закупените уреди от 
промоцията е  31.01.2020 г.


