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Telefoon afdeling Klantcontacten 
(0347) 37 88 88
 
info@miele.nl 
www.miele.nl/actiedroogautomaat

Actievoorwaarden
Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2016 in 
Nederland gekochte Miele-droogautomaten TKB 140 WP, TMB 140 WP en 
TKB 150 WP. Tot 15 april 2016 heeft u de  mogelijkheid het actievoordeel te 
verzilveren door uw aankoopgegevens op www.miele.nl/actiedroogauto-
maat in te vullen en vervolgens een kopie van de aankoopnota te sturen 
naar Miele Nederland B.V., t.a.v. actie droogautomaten, Antwoordnummer 
10, 4100 VP Vianen (een postzegel plakken is niet nodig) of naar het e-mail-
adres info@miele.nl o.v.v. actie droogautomaten. 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.

Jarenlang  
zorgeloos drogen
Tijdelijk € 100,- retour bij aankoop  
van een Miele-droogautomaat met 
warmtepomptechnologie!*

*  Bekijk de actievoorwaarden voor de  geldige typenummers.



Jarenlang zorgeloos drogen met een 
Miele-droogautomaat met warmtepomptechnologie

Zeer laag 
energieverbruik
Miele-warmtepompdroog-

automaten zijn zeer milieuvriendelijk: 
ze behalen maar liefst energie- 
efficiëntieklasse A++. Dat is niet al-
leen goed voor het milieu, maar ook 
voor uw portemonnee. Want het kan 
jaarlijks een besparing van bijna 
€ 100,- opleveren. 

Warmtepomptechnologie
Droogautomaten met warm-
tepomptechnologie staan 

bekend om hun uitstekende energie-
efficiëntie, wat resulteert in het zeer 
zuinig drogen van uw wasgoed. De 
lage temperaturen die gebruikt wor-
den bij warmtepomptechnologie zijn 
bovendien zeer behoedzaam voor 
uw kleding, waardoor u zelfs kwets-
bare stoffen onbezorgd kunt drogen. 
Miele-droogautomaten blinken daar-
naast uit door de hoge condensatie-
klasse. Dit betekent dat het conden-
saatverlies ongekend laag is, 
waardoor weinig vocht terecht komt 
in de ruimte waar de droogauto-
maat staat opgesteld.  

Hoogwaardige kwaliteit 
Sinds de oprichting in 1899 is ons 
motto ‘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 spreek-
woordelijk hoge kwaliteit. Deze 
spreekwoordelijke Miele-kwaliteits-
kenmerken gelden vanzelfsprekend 
ook voor de T1-droogautomaten van 
Miele. Onder andere de geëmailleer-
de voorzijde, hoge condensatieklas-
se, onderhoudsvrije condensor, 
unieke SoftCare-trommel en de ef-
fectieve pluizenfilter staan garant 
voor jarenlang zorgeloos drogen.  

Uniek 
PerfectDry-systeem 
Perfecte droogresultaten 

dankzij de unieke kalksensor: met 
het gepatenteerde PerfectDry-sys-
teem wordt uw wasgoed perfect ge-
droogd - zelfs bij zeer kalkrijk water. 
Dat is bij een droogautomaat vol-
strekt niet vanzelfsprekend. Want het 
kalkgehalte van het water beïnvloedt 
de restvochtmeting en daarmee het 
droogresultaat. Dit gebeurt niet bij 
Miele. PerfectDry met kalksensor 
meet het kalkgehalte van het water 
en stemt de droging daar exact op 
af. Uw wasgoed wordt niet te droog 
of te vochtig, maar precies zo droog 
als u van te voren heeft ingesteld. U 
heeft dus altijd een perfect droogre-
sultaat zonder dat uw wasgoed ook 
maar 1 minuut te lang gedroogd 
wordt. Dit voorkomt onnodig ener-
gieverbruik, kreukvorming en slijtage 
van uw wasgoed.

Kiest u voor een Miele-droogautomaat met warmtepomptechnologie, 
dan kiest u voor jarenlang zorgeloos drogen dankzij  de hoogwaardige 
kwaliteit en toonaangevende duurzaamheid. Maar u kiest ook voor de 
beste zorg voor uw wasgoed. Miele-droogautomaten zijn namelijk 
voorzien van PerfectDry, waarmee uw wasgoed precies zo droog 
wordt als u van te voren instelt. Bovendien blijft uw kleding jaren-
lang mooi dankzij de unieke SoftCare-trommel, die uw wasgoed ui-
terst behoedzaam droogt zonder kreukvorming en slijtage. En kiest u 
tussen 1 februari en 31 maart 2016 voor een T1-droogautomaat met 
warmtepomptechnologie*, dan ontvangt u maar liefst € 100,- retour. 
Op www.miele.nl/actiedroogautomaat vindt u alle informatie over de 
actie en hoe u dit actievoordeel kunt verzilveren.

* Bekijk de actievoorwaarden voor de geldige typenummers. 


