
Kies nu voor de kwaliteit en betrouwbaarheid  
van een Miele W1-wasautomaat.

* 

Afhankelijk van het model. Bekijk de actievoorwaarden. 



M.-Nr. 10 325 380

Kies nu voor de ultieme kwaliteit en betrouwbaarheid van een Miele W1-wasautomaat

Op het gebied van huishoudelijke apparatuur is Miele al decennialang de trendsetter met innovaties gericht op vooruitgang. Sinds 
de oprichting in 1899 is ons motto dan ook ‘immer besser’. Dat betekent dat wij er alles aan doen om steeds betere producten te 
maken. Trouw aan deze filosofie produceert Miele producten van een bijna spreekwoordelijk hoge kwaliteit. Deze spreekwoorde-
lijke Miele-kwaliteitskenmerken gelden vanzelfsprekend ook voor de W1-wasautomaten van Miele. En kiest u nu voor een 
W1-wasautomaat (afhankelijk van het model), dan ontvangt u tijdelijk € 100,- retour! Bekijk de actievoorwaarden voor de geldige 
typenummers. 

Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor een W1-wasautomaat van Miele: 
• zeer lange levensduur; zorgeloos plezier van uw wasautomaat
• uiterst behoedzame behandeling van uw wasgoed dankzij de Thermo-SoftCare-trommel
• zeer lage verbruikswaarden 
• slijtvast en stil dankzij koolborstelloze Profi Eco-motor
• wasverzorging op maat dankzij CapDosing, speciale wasprogramma’s en voorprogrammering 
• hoogwaardige kwaliteit: roestvrijstalen kuip, geëmailleerde voorzijde, gietijzeren lagerkruis en contragewichten  
  

Actievoorwaarden 
Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2015 in Nederland gekochte Miele-wasautomaten WKB 120 WCS, WKB 130 WCS, 
WKB 130 WPS, WKE 130 WPS, WMB 120 WCS en WMB 120 WPS uit de W1-serie. Tot 15 november 2015 heeft u de mogelijkheid het actievoordeel te verzilveren 
door uw aankoopgegevens op www.miele.nl/actiewasautomaat in te vullen en vervolgens een kopie van de aankoopnota te sturen naar Miele Nederland B.V., t.a.v. 
actie wasautomaten, Antwoordnummer 10, 4100 VP Vianen (een postzegel plakken is niet nodig) of naar het e-mailadres info@miele.nl o.v.v. actie wasautomaten. Per 
consument, bedrijf of instelling kan slechts eenmaal van deze actie gebruik worden gemaakt. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties 
van Miele. Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of per e-mail 
via info@miele.nl. Miele Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.


