
Speciaal voor 
kwetsbare, harde vloeren
De nieuwe Complete C3 Comfort Parquet 
EcoLine met Comfort-handgreep en 
parketborstel

* Bekijk de actievoorwaarden.



Comfort-handgreep
Het moderne en ergonomische design van de 
Comfort-handgreep zorgt ervoor dat de lucht en 
daarmee ook het vermogen optimaal worden 
verplaatst. Het beweegbare aansluitpunt van de 
zuigslang zorgt voor ergonomische bewegingsvrij-
heid. U kunt zich met de Comfort-handgreep gemak-
kelijk manoeuvreren, waardoor uw polsgewricht 
wordt ontlast.



Parketborstel SBB 300-3
Voor het behoedzaam reinigen van kwetsbare, kras-
gevoelige vloeren.
•  Komt zonder problemen in smalle ruimtes 

en hoekjes
•  Uiterst wendbaar dankzij het unieke 

draai- en kantelgewricht
•  De zachte borstel glijdt soepel over de 

vloer dankzij natuurhaar



Comfortabel en effectief
De reinigingsprestaties van een stofzuiger hangen 
niet alleen af van het motorvermogen. Miele-stofzui-
gers onderscheiden zich ook door een ingenieuze 
behuizing. Deze zorgt ervoor dat er een perfecte ge-
leiding van de lucht via de zuigmond, zuigbuis en 
slang plaatsvindt. Hierdoor kan de kracht die door de 
motor is opgewekt ook daadwerkelijk omgezet wor-
den in optimale zuigkracht. Het vermogen is zeer 
comfortabel via +/- voetbediening aan te passen.



Eenvoudig in gebruik
Comfortabel stofzuigen? Dat kan met Miele. De vele 
innovatieve kenmerken maken het stofzuigen van uw 
vloer namelijk zo eenvoudig mogelijk.

Veelzijdig
De drie hoogwaardige, geïntegreerde toebehoren zijn 
altijd bij de hand, zodat elke schoonmaaktaak aan-
gepakt kan worden.



Lange levensduur
Geen enkele stofzuiger wordt zo grondig getest als 
een Miele. Er wordt bij Miele dan ook niets aan het 
toeval overgelaten om kwaliteit en duurzaamheid te 
kunnen blijven garanderen. We onderwerpen onze 
apparaten dan ook steekproefsgewijs aan een 
genadeloze duurproef. Pas als de stofzuigers deze 
duurproef hebben doorstaan, verdienen ze de naam 
Miele.



Actievoorwaarden
Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 april tot en 
met 30 juni 2016 in Nederland gekochte Complete 
C3 Comfort Parquet EcoLine mangorood van Miele. 
Tot 15 juli 2016 heeft u de mogelijkheid het actievoor-
deel te verzilveren door uw aankoopgegevens op 
www.miele.nl/actieparquet in te vullen en vervolgens 
een kopie van de aankoopnota te sturen naar Miele 
Nederland B.V., t.a.v. actie stofzuiger Parquet, 
Antwoordnummer 10, 4100 VP Vianen (een postze-
gel plakken is niet nodig) of naar het e-mailadres 
info@miele.nl o.v.v. actie stofzuiger Parquet. Onjuiste 
inzendingen die niet voldoen aan de actievoorwaar-
den, onvolledige inzendingen en inzendingen na de 
uiterste verzilverdatum van 15 juli 2016 worden niet 
gehonoreerd. Per consument, bedrijf of instelling kan 
slechts eenmaal van deze actie gebruik worden ge-
maakt. Deze actie geldt niet in combinatie met ande-
re aanbiedingen of acties van Miele. Voor meer infor-
matie over de actie kunt u contact opnemen met de 
afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnum-
mer (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 ac-
tie voortijdig te beëindigen.


