
Tijdelijk Classic C1 Parquet Special-stofzuiger 
t.w.v. € 179,95 cadeau bij W1-wasautomaten*

  Sneller, zuiniger en minder slijtage van uw kleding 

dankzij Thermo-SoftCare-trommel

 Speciale wasprogramma’s voor wasbehandeling op maat       

 Hoogwaardige kwaliteit voor een lange levensduur   

Miele doet er graag 
nog iets bovenop.

 Hoogwaardige kwaliteit voor een lange levensduur   

*Afhankelijk van het model. Bekijk de actievoorwaarden. 



Tot 31 maart hebben de W1-wasautomaten* van Miele een opvallend 

rijke uitrusting. Zo wast u sneller en zuiniger dankzij het unieke SoftCare-

System en zorgt de gepatenteerde Thermo-SoftCare-trommel met 

honingraatstructuur ervoor dat uw kleding nauwelijks kreukt en 

langer mooi blijft. Daarbij wordt uw was zorgvuldig behandeld dankzij 

speciale programma’s voor onder andere overhemden, wol en fijne 

was. En vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2016 komt bovenop deze 

uitrusting de lavagrijze Miele-stofzuiger Classic C1 Parquet Special 

t.w.v. € 179,95. Zo is met een Miele-wasautomaat zelfs huisstof geen 

probleem meer. 

Op www.miele.nl/actiewasautomaten vindt u alle informatie over de 

actie en hoe u het desbetreffende actievoordeel kunt verzilveren.

 

Actievoorwaarden

Deze actie geldt alleen voor de vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2016 in Nederland gekochte

Miele-wasautomaten WKB 120 WCS, WKB 130 WCS, WKB 130 WPS, WKE 130 WPS, WMB 

120 WPS met een Nederlands bedieningspaneel. Tot 15 april 2016 heeft u de mogelijkheid 

uw gegevens op www.miele.nl/actiewasautomaten 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. Per consument, 

bedrijf of instelling kan slechts eenmaal van deze actie gebruik worden gemaakt. U kunt de 

door Miele ter beschikking gestelde Classic C1 Parquet Special-stofzuiger in lavagrijs niet 

ruilen voor een ander type en/of andere kleur. Het actieaanbod is niet inwisselbaar voor 

contant geld. Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88 of per email 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.

Bezoekadres Miele Experience Center 

De Limiet 2

4131 NR Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten

(0347) 37 88 88

www.miele.nl/actiewasautomaten

Miele doet er graag nog iets bovenop.

*Afhankelijk van het model. Bekijk de actievoorwaarden. 


