
Extensão de garantia Miele exclusiva até 
10 anos 
Ao adquirir um produto Miele, optou pela dura-
bilidade, máximo conforto de utilização e a mais 
elevada qualidade. Além disso, mediante o paga-
mento de uma taxa única opcional, a Miele ofe-
rece uma extensão de garantia exclusiva até 10 
anos, incluindo 3 anos de garantia do fabricante. 

Cobertura a longo prazo 
A Miele é o único fabricante que oferece uma ex-
tensão de garantia completa durante um período 
de 10 anos. Opcionalmente também disponibiliza 
uma extensão da garantia durante 1 ano. 

Máxima segurança 
Durante o período de extensão de garantia, não 
serão debitadas quaisquer reparações de avarias, 
salvo se causadas intencionalmente ou devido a 
negligência. 

Substituição por um aparelho novo 
Receberá um outro aparelho se não conseguir-
mos reparar o seu. 

A mais elevada flexibilidade 
Pode celebrar o contrato em qualquer altura du-
rante todo o período de garantia legal de 3 anos.

Fiável e rápido 
Caso seja necessário efetuar uma reparação, 
os nossos técnicos de assistência altamente 
qualificados prestar-lhe-ão uma assistência rápida 
e fiável. 

Extensão de garantia
Para sua segurança e tranquilidade total.

Proteção exclusiva

M.-Nr. 11930620  FM 21-0504  04/2022

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide 

Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09 
E-mail: info@miele.pt
Website: www.miele.pt
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Subscrevo pelo presente a Extensão de garantia. Recebi e li os termos do contrato. 

Junto uma cópia/cópias da(s) fatura(s) de compra do(s) meu(s) eletrodoméstico(s).
 Gostaria de receber informação sobre novos produtos e serviços da Miele e concordo com o 
armazenamento dos meus dados pessoais para esse efeito. A Miele não divulgará os meus dados 
a terceiros.

 
Se não pretender continuar a utilizar este serviço, entrarei em contacto com: Miele Portuguesa Lda., 
Av. do Forte, n.º 5, 2790-073 Carnaxide Telefone: 214248100, Fax: 214248109, E-mail: info@miele.pt

Utilize letras maiúsculas no preenchimento do formulário.

Ao longo do período de garantia legal de 2 anos, pode adquirir uma Extensão de garantia, válida por 1, 5 
ou 10 anos. A Extensão de garantia de um ano também pode ser adquirida diretamente a um técnico da 
Miele na sequência de uma visita de assistência técnica em aparelhos que não ultrapassem os 10 anos 
de idade. 

Selecione a sua extensão de garantia exclusiva até um total de 10 anos para os seguintes produ-
tos Miele: 
Combiset, exaustor, máquina de lavar louça, congelador, frigorífico, combinado, placa, forno com 
micro-ondas, forno, máquina de passar a ferro, máquina de secar roupa, gaveta aquecedora e gaveta 
aquecedora Gourmet, máquina de lavar e secar roupa, máquina de lavar roupa, refrigerador de vinhos, 
FashionMaster e MasterCool. 

Extensão de garantia 1   49,00 € 
(por mais um ano)

Extensão de garantia 5  116 €
(5 anos, incluindo 3 anos de garantia do fabricante)

Extensão de garantia 10  269 €
(10 anos, incluindo 3 anos de garantia do fabricante)

Todos os preços incluem IVA. Aplicam-se a cada Extensão de Garantia emitida e são válidos apenas 
para um aparelho. 
Os preços indicados para cada extensão de garantia não se aplicam a fornos Dialog e MasterCool, 
sendo facultados sob consulta.

Como subscrever

Dados do aparelho
Período de vali-
dade

Data de compra Tipo de máquina Número de série 

 1 ano
 5 anos
10 anos

Data de compra Tipo de máquina Número de série 

 1 ano
 5 anos
10 anos

Data de compra Tipo de máquina Número de série 

 1 ano
 5 anos
10 anos

Primeiro nome  Apelido

Rua, n.º    Código Postal, Localidade

Telefone / E-mail 

                        Data / Assinatura

Sr.ª                Sr.

1.   Duração e início da cobertura
1.1   Com a Extensão de Garantia, a Miele Portuguesa, Lda. cobre o custo das reparações por mais um ano se a extensão for CEG1, até 5 anos 

se a extensão for CEG5, ou até 10 anos se a extensão for CEG10, contada a partir da data de compra do Produto. O período de validade é 
indicado na parte da frente do certificado.

1.2   O contrato de extensão de garantia de um ano é automaticamente prolongado por mais doze (12) meses até dez (10 anos) após a data de 
compra do aparelho. Uma vez decorrido, o contrato é automaticamente cancelado. Também pode ser cancelado por escrito no prazo de 
um mês antes do termo do período anual de cobertura a partir do primeiro dia de validade/renovação. A extensão automática entra em vi-
gor depois de o cliente ter pago a fatura recebida no início do período de extensão dentro do prazo de liquidação estabelecido.

1.3   Uma extensão de garantia existente de cinco (5) anos pode ser prolongada até dez (10) anos dentro do seu período de cobertura. 
1.4   A Miele Portuguesa, Lda. reserva-se o direito de ajustar preços a qualquer momento. No momento da compra de uma Extensão de Ga-

rantia, os preços na tabela de preços aplicam-se como válidos no momento da compra. As alterações de preço da Extensão de Garantia 
de 1 ano podem ser verificadas na fatura anual, não sendo enviada comunicação prévia por escrito. Se a fatura for paga dentro do período 
de pagamento, será assumido que a alteração de preço é aceite. A garantia não será prolongada se o pagamento for retido.

1.5   Todos os preços incluem impostos aplicáveis. Estes preços estao sujeitos à variação anual do IPC ou a impostos semelhantes que pode-
riam ser cobrados sobre esta atividade. Não serão cobrados custos de envio relativos à Extensão de Garantia. 

1.6   O Certificado de Extensão de Garantia será facultado no local, por correio eletrónico ou serviço postal, de acordo com o que for solicitado.
1.7   A reparação da máquina ou o fornecimento de peças de substituição não prolongam a vigência do contrato. 
2.   Condições
2.1   O equipamento terá de ser adquirido a um revendedor especializado ou diretamente à Miele Portuguesa, Lda. num país da UE no Reino 

Unido, na Suíça ou na Noruega. 
2.2   No momento da compra, a residência do comprador e a localização da máquina em questão devem estar em território português.
2.3   O Certificado de Extensão de Garantia é válido exclusivamente para o equipamento Miele para o qual esta garantia foi contratada. Não é 

transferível para outros dispositivos.
2.4   Caso a titularidade do equipamento ou domicílio do comprador se venha a alterar deverá informar-se a Miele Portuguesa, Lda. de modo 

que o certificado de garantia mantenha a sua validade. 
2.5   O Certificado de Extensão de garantia deve ser registado durante o período de garantia legal. O Certificado de Extensão de garantia de 

um ano também pode ser obtido imediatamente após uma visita do serviço técnico oficial da Miele Portuguesa, Lda. para dispositivos 
com uma idade não superior a dez (10) anos. 

2.6   Os serviços incluídos no âmbito do Certificado de Extensão de Garantia apenas serão prestados na UE, Reino Unido, Suíça e Noruega.
2.7   Os serviços realizados no âmbito do Certificado de Extensão de Garantia só podem ser efetuados por pessoal autorizado pela Miele Por-

tuguesa, Lda. Pode contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Miele através de miele.pt/service, por e-mail: info@miele.pt, ou por telefo-
ne para 21 42 48 100. 

2.8   O Certificado de Extensão de Garantia apenas terá validade com a apresentação da fatura de compra do aparelho de um distribuidor au-
torizado

2.9  Caso a avaria não seja considerada ao abrigo da Garantia, os custos de reparação e outros serviços pretados (por exemplo, inspeção do 
equipamento) serão cobradas as taxas aplicáveis.

2.10. O equipamento com Certificado de Extensão de Garantia apenas poderá ser utilizado para uso doméstico em residências, encontrando-
-se excluídos os equipamentos utilizados para fins industriais, comerciais ou hoteleiros, etc. Considerar-se-á uso doméstico aquele que não 
exceda os ciclos testados para cada produto de acordo com a informação disponível no nosso website (https://www.miele.pt/domestico/ter-
mos-e-condicoes-gerais-48.htm).
2.11 O Certificado de Extensão de Garantia não está disponível para máquinas de café, máquinas de lavar louça ProfiLine, Pequenos Gigan-
tes e Miele Professional. Existem ofertas específicas para estes casos. O Certificado de Extensão de Garantia de Mastercool é oferecido me-
diante solicitação.
3.   Cobertura e âmbito 
3.1   Os defeitos no equipamento deverão ser sanados sem custos num prazo razoável, quer através da reparação ou substituição das peças 

afetadas. Todos os custos com deslocações, mão-de-obra e peças de substituição serão assumidas pela Miele Portuguesa, Lda. As peça 
substituídas no âmbito de uma reparação tornar-se-ão propriedade da Miele Portuguesa, Lda. 

3.2   Caso a reparação da máquina não seja rentável ou viável, colocar-se-á à disposição do 
Cliente um equipamento equivalente. Em alternativa, caso solicitado, a Miele Portuguesa, Lda. reembolsa o comprador pelo valor residual 
da máquina no mercado. Caso seja efetuado o  reembolso, o Certificado de Extensão de Garantia perde a validade. Caso se substitua o 
equipamento, transfere-se o período de garantia restante para o novo equipamento fornecido pela Miele Portuguesa, Lda.

3.3   O Certificado de Extensão de Garantia não contempla o direito de reclamar danos e prejuízos contra a Miele Portuguesa, Lda., salvo em 
casos de dolo ou negligência grave por parte dos serviços técnicos assumidos pela MIELE ou de responsabilidade decorrente de morte ou 
lesões corporais e para a saúde. 

3.4   O presente contrato não inclui o fornecimento de consumíveis e acessórios.

4.    Limitações 
    O Certificado de Extensão de Garantia não cobre quaisquer custos com reparações quando o defeito ou avaria resulte de alguma das se-

guintes causas: 
4.1   Colocação ou instalação defeituosa, por exemplo, caso não tenham sido cumpridas as normas de segurança aplicáveis ou as instruções de 

uso, instalação e montagem, salvo a mesma tenha sido realizada pelo Serviço Técnico autorizado da MIELE. 
4.2   Uso indevido ou utilização inapropriada, uso inadequado dos seus programas, tal como dos respetivos acessórios e consumíveis integrados 

no funcionamento do equipamento e que condicionem o seu rendimento e vida útil.
4.3   O equipamento adquirido noutro Estado-Membro da UE, no Reino Unido, na Suíça ou na Noruega, pode não ser adequado para uso ou este 

poderá estar sujeito a restrições de utilização devido a especificidades técnicas.
4.4   Fatores externos, por exemplo, danos causados durante o transporte não imputáveis ao fabricante, danos resultantes de golpes ou impac-

tos, condições ambientais anómalas ou fenómenos naturais. 
4.5   Realização de reparações ou modificações que sejam efetuadas por técnicos não formados pela MIELE ou por serviços técnicos não autori-

zados.
4.6   Utilização de peças de substituição não originais ou outros acessórios não autorizados pela MIELE.
4.7   Quebras e danos nos vidros, peças de plástico, tubos, borrachas, silicones, lâmpadas defeituosas. Desgaste e deterioração (oxidação, des-

coloração, fissuras, etc.) em qualquer peça ou superfície cujo desgaste resulte do funcionamento normal do equipamento, de fatores exter-
nos ou da sua utilização.

4.8   Variação da corrente e tensão elétrica que excedam ou sejam inferiores aos limites de tolerância elétrica definidos pelo fabricante.
4.9 Falta de cuidado, manutenção e limpeza de acordo com as instruções de utilização.
4.10 Desgaste natural relacionado com a utilização de componentes que, de acordo com as instruções de funcionamento, devem ser substituí-
dos regularmente durante o ciclo de vida do produto.

5.    Proteção de dados
    A Miele Portuguesa, Lda. utilizará os seus dados pessoais com a finalidade exclusiva de gestão de pedidos e gestão das garantias, aten-

dendo às condições legais relativas à proteção de dados pessoais. Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, 
consulte o nosso aviso de privacidade em https://www.miele.pt/domestico/protecao-de-dados-46.htm. 

Aplicam-se os seguintes termos contratuais

6.    Direito de  livre resolução
    O Comprador tem o direito de resolver livremente o contrato dentro do prazo de 14 (catorze) dias, dias contados da celebração do contrato, 

sem que tenha de apresentar motivo.
    Para exercer o direito de livre resolução, deve dirigir-se à Miele Portuguesa, Lda. através do Centro de Apoio ao Cliente (214248100), atra-

vés de correio eletrónico info@miele.pt) ou qualquer outra forma que permita à MIELE tomar conhecimento do mesmo. Poderá optar por 
utilizar o formulário de livre resolução disponível no nosso website (www.miele.pt) ou fornecendo os seguintes elementos: (i) número do pe-
dido; (ii) produto; (iii) data de receção do produto; (iv) nome e (v) domicílio do comprador, indicando que pretende exercer o direito de livre 
resolução ou de arrependimento. Esta comunicação deverá ser enviada antes de decorrido o prazo referido.

Consquência da livre resolução 
Caso resolva o contrato, será reembolsado de todos os pagamentos 
que tenhamos recebido no prazo de 14 (quatorze) dias a partir da data 
de receção da sua comunicação. O reembolso será efetuado através 
do mesmo método de pagamento que foi utilizado para contratar a 
extensão de garantia. Em qualquer caso, não incorrerá em nenhum 
custo com o processo de reembolso. Caso tenha utilizado a extensão 
de garantia durante o prazo de livre resolução, deverá compensar o 
valor correspondente aos serviços prestados pela MIELE até ao mo-
mento da comunicação da resolução do presente contrato. 

Lista de preços

Para obter mais informações consulte:

www.miele.pt/extensão-da-garantia

Envie o formulário de subscrição devidamente preenchido, juntamente com uma cópia 
da fatura do seu eletrodoméstico, para a Miele - por e-mail: info@miele.pt, por fax: 
214248109 ou por correio para a seguinte morada: 
Miele Portuguesa, Lda., Av. do Forte, 5, 2790-073 Carnaxide

Para mais informações ou subscrição da Extensão de garantia, visite o nosso website.

Formulário de subscrição

Formulário de livre resolução
—   (Complete e devolva este formulário apenas se desejar rescindir o 

contrato.) 
—   Atendimento ao Cliente e Serviço pós-venda  

Tel.: 214248100 
Horário: 8:00 - 18:00 H. de segunda-feira a sexta-feira 
Email: info@miele.pt

—   Formulário de Contacto:  
https://www.miele.pt/domestico/formulario-de-contacto-2712.htm

—   Eu (*) através da presente comunicação (*) que desisto do meu (*) 
contrato para a venda dos seguintes bens (*) / prestação do se-
guinte serviço (*): 
• Número pedido ou contrato (*) 
• Nome (*) e endereço (*) 
• Assinatura (*) e data (*)
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