Prodloužená záruka
na sortiment chlazení Miele

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakoukoli vestavnou nebo volně stojící chladničku,
mrazničku, kombinaci chladničky s mrazničkou, vinotéku nebo přístroj MasterCool a následně se zaregistrujete, získáte tím na zakoupený spotřebič nad rámec 2leté záruční doby 3letý bezplatný servis
(tzv. prodlouženou záruku Miele).
Registraci lze provést nejpozději do 30 dní od nákupu přístroje (data uvedeného na nákupním dokladu).
Více informací naleznete na internetových stránkách www.miele.cz.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Jméno: ............................................................................................... Příjmení: ............................................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................................................................... PSČ: ........................................................
Typové
E-mail: ............................................................................ označení přístroje:...................................................................... Výr. číslo:...............................................
Datum nákupu přístroje: .......................................................... Prodejce: ...........................................................................................................................................
Souhlasím s tím, aby společnost Miele, spol. s r.o. zapracovala údaje uvedené na tomto registračním formuláři do svého informačního systému k marketingovým účelům a tento informační
systém provozovala na dobu neurčitou pro svoji potřebu ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osoba, která vyplnila tento registrační formulář, má právo
přístupu k vlastním osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 uvedeného zákona. Společnost Miele, spol. s r. o. ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu
uvedeného zákona. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby společnost Miele, spol. s r. o. předala v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, údaje uvedené v tomto registračním formuláři i jiným správcům, s nimiž je společnost Miele, spol. s r. o. ve smluvním vztahu.

Registraci lze provést buď pomocí online formuláře na stránkách www.miele.cz, nebo jeho vyplněním a osobním předáním
v showroomech v Brně nebo Praze, odesláním e-mailem na adresu zaruka@miele.cz nebo faxem na 543 553 119 nebo
poštou na adresu Miele, spol. s r. o., Holandská 4, 639 00 Brno. Při případné reklamaci je nutné předložit nákupní doklad.

PerfectFresh
PerfectFresh je inovativní technologie pro uskladnění potravin od Miele: jedná
se o speciální chladicí zónu v chladničkách Miele, která vytváří optimální
podmínky pro uskladnění nejrůznějších potravin. V zóně PerfectFresh zůstane
ovoce, zelenina, maso, ryby nebo mléčné výrobky mnohem déle čerstvé než
v běžné chladničce.
V zóně PerfectFresh najdete dvě zásuvky:
Suchá zásuvka
V suché zásuvce uskladníte za ideálních podmínek maso, ryby a téměř
všechny mléčné výrobky. Většinu potravin uložených v suché zásuvce můžete
spotřebovat i po minimální trvanlivosti.
Vlhká zásuvka
Vlhká zásuvka je speciálně určena pro skladování ovoce a zeleniny, které potřebují pro své optimální uložení vysokou vlhkost.
Teplota od 0 °C do 3 °C a vlhkost vzduchu až 90 %* se postará o to, aby Vaše potraviny zůstaly mnohem déle čerstvé.
*Záleží na množství naplnění a nastavení zásuvky.

PerfectFresh Pro
PerfectFresh Pro je vylepšený systém PerfectFresh. Díky PerfectFresh Pro dosáhnete ještě delší čerstvosti a trvanlivosti
ovoce a zeleniny. To je možné díky inovativnímu krytu zásuvky se speciální perforací Miele. Klima ve vlhké zásuvce je
jedinečným způsobem udržováno konstantní.

ComfortClean
Všechny přihrádky na vnitřní straně dvířek chladničky jsou vyrobeny
z kvalitního SAN plastu, a proto je můžete jednoduše umýt v myčce nádobí.
Pro mytí v myčkách Miele doporučujeme program Rychlý 40°C, Jemný nebo
ECO. Mytím o teplotě až 55°C docílíte perfektních výsledků.
Vybavení ComfortClean je potvrzeno certifikátem LGA: přihrádky byly
testovány na 125 mycích cyklů při teplotě 55°C.

FlexiLight
FlexiLight je nepřímé osvětlení vnitřního prostoru chladničky. Skleněné odkládací police slouží jako zdroj světla, který lze umístit do libovolné pozice
a reagovat tak na uložené množství potravin v chladničce. Počet osvětlených
polic záleží na velikosti chladničky. V chladničce však v každém případě naleznete minimálně tolik osvětlených jako neosvětlených polic.
Osvětlení je zabudováno přímo ve skleněné polici v čelní liště, a proto se
světlo může rovnoměrně rozptýlit na celou šířku odkládacích ploch (horizontálně). Nasvíceny jsou všechny potraviny v zorném poli.
V každé úrovni, do které se vkládají skleněné police, se nachází elektrický
kontakt. Díky tomu můžete osvětlení umístit přesně tam, kam si budete přát.
Životnost a výdrž LED diody (>50 000 hod.) znamená pro uživatele obvyklou Miele kvalitu a spolehlivost po mnoho let.

Filtr ActiveAirClean
Filtr ActiveAirClean na sebe váže nežádoucí pachy z chladničky a zajišťuje
pachově neutrální prostředí. Díky tomu nedochází k přenosu chutí a vůní
z potraviny na potravinu. V chladničce proto můžete bez obav skladovat i aromatické potraviny.
Aktivní uhlíkový filtr je uložen v plastové kazetě, ve které nalezneme dva filtry.
Každý z nich se skládá z vrstvy aktivního uhlí a z vrstvy chitosanu.
Aktivní uhlí na sebe váže pachy a díky velké ploše je velice účinné. Mikrokanálky obsahují pouze 8 g aktivního uhlí, což odpovídá ploše fotbalového hřiště.
Účinek aktivního uhlí podporuje vrstva chitosanu Jedná se o přírodní biopolymer, který se vyznačuje vynikajícími schopnostmi vázat pach a tuk.
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