MIELE HOME PROGRAM
Informatie over uw aankoop bij u thuis!

Het Miele Home Program houdt in dat
een van onze consulentes bij u thuis
langskomt en u alles vertelt over het
gebruik, de reiniging en het onderhoud
van uw Miele toestellen.
Voor deze service betaalt u een vast
bedrag van 199 euro voor een bezoek
van 2 uur.

Bij aankoop van een (combi)stoomoven of steamer, is het
Miele Home Program gratis!

KOM NAAR ONZE CULINAIRE

WORKSHOPS

Miele biedt u verschillende culinaire workshops om
het gezonde en lekkere stoomkoken te ontdekken en
nog veel meer:

1. Kies samen met Miele de stoomoven die het best bij u past
2. Leer samen met Miele uw stoomoven optimaal te gebruiken
3. Leer samen met Miele uw combi-stoomoven te gebruiken
4. Themakoken
Hoe inschrijven in één van deze culinaire workshops: via www.miele.be
of per telefoon: 02/451.15.84
nv Miele België - Z.5 Mollem 480 - 1730 Mollem (Asse) - tel. 02/451 14 11 - fax 02/451 14 14 - www.miele.be

Setactie 2016
Tot 1.000 euro voordeel

tot 1.000 euro* voordeel BIJ DE AANKOOP VAN UW MIELE-TOESTELLEN
Uw voordeel via uw Miele-verdeler

verschillende**
5 inbouwtoestellen

Uw voordelen via www.miele.be***
+ gratis Miele Home Program ter waarde van
199 euro indien u een (combi)stoomoven of
steamer kocht
De box wordt meegeleverd met uw (combi)inbouwstoomoven/steamer.

Prijsvoordeel =

500 euro

Voorwaarden Setactie
* Voordeel tot 1.000 euro indien uw aankoop 5 inbouwtoestellen omvat, waaronder een
(combi)stoomoven of steamer en een dampkap met Con@ctivity 2.0.
**Prijsvoordeel bij 5 inbouwtoestellen uit verschillende productgroepen (vb. oven, afwasautomaat, kookvlak, inbouwkoelkast)
***De gratis Miele Home Program afspraak en de gratis kookpottenset zijn door de
consument aan te vragen op www.miele.be.
Hoe gaat u te werk :
surf naar www.miele.be en vervolgens naar “Miele promoties”, kies de gewenste actie en
vervolledig de aanvraag.
Deze voordelen zijn niet omruilbaar in geld.
Ga langs bij een Miele-verdeler in uw buurt voor meer informatie en profiteer van deze
Setactie, geldig tot en met 31.07.2016!

Hoe maak ik een afspraak?
Surf naar www.miele.be en klik vervolgens op “Miele promoties”.

+ gratis kookpottenset ter waarde van 300 euro
indien u een dampkap met Con@ctivity 2.0 kocht
De voucher met de unieke code
wordt meegeleverd met uw
dampkap.
Hoe vraag ik mijn kookpottenset aan?
Surf naar www.miele.be en klik vervolgens
op op “Miele promoties”.

