
Serviços de manutenção PROFESSIONAL 
Elevado desempenho, operacionalidade contínua 
e longa vida útil para as suas máquinas Miele.
Miele Professional. Immer Besser.

 

   

Orçamentos sem compromisso para serviços de manutenção Miele:
telefone: 214 248 100
email.: professionalcontracts@miele.pt
Mais informações em www.miele.pt/professional ou diretamente com 
o seu técnico de assistência Miele

Manutenção
regular a

preços fixos!

A partir da segunda
máquina poupe 

até 30%!
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Quando se trata de assistência técnica, a Miele Professional destaca-se como nenhum outro fabricante 
pelo seu compromisso de máximo desempenho e serviço de excelência. O controlo e manutenção 
regulares pelo serviço de assistência técnica da Miele garantem segurança operacional e durabilidade 
das suas máquinas.

As vantagens do serviço de manutenção da Miele:
•  Assegura uma elevada performance e operacionalidade
•  Evita falhas e avarias de funcionamento inesperadas
•  Assegura a durabilidade e longevidade das suas máquinas
•  Manutenção profissional por técnicos qualificados da Miele
•  Atualização regular do software e programas da máquina
•  Cálculo seguro dos custos através de valores fixos por máquina
•  Manutenção em intervalos de tempo regulares
•  Custos de manutenção reduzidos a partir da segunda máquina
•  Agendamento das visitas de acordo com as necessidades do cliente

Manutenção profissional a preços fixos e orçamentos personalizados 

O serviço de manutenção oferecido pela Miele Professional 
proporciona a segurança da realização de visitas planeadas de 
manutenção preventivas, compostas por 1 ou 2 inspeções anuais 
de acordo com a utilização da máquina. As rotinas de manutenção 
realizadas pelos técnicos qualificados fazem parte das diversas 
soluções disponibilizadas. Dependendo dos requisitos de cada cli-
ente o serviço de manutenção também pode incluir mão-de-obra e 
peças de substituição. Contacte-nos para receber o seu orçamento 
personalizado.

Miele Portuguesa Lda
www.miele-professional.pt

 

   

Orçamentos sem compromisso para serviços de manutenção Miele:
telefone: 214 248 100
email.: professionalcontracts@miele.pt
Mais informações em www.miele.pt/professional ou diretamente com 
o seu técnico de assistência Miele




