
Serviço de manutenção Serviço de Manutenção
A durabilidade e a sustentabilidade são a nossa 
filosofia.

Miele. Immer Besser.
Preservação do valor dos seus eletrodomésticos
A limpeza e a manutenção realizadas por especialistas da Miele garantem 
que os seus eletrodomésticos estão sempre em perfeitas condições.

Resultados perfeitos
A manutenção regular e os testes funcionais, bem como as atualizações 
de programas, garantem que alcançará sempre os melhores resultados.

Valiosos conselhos
Os especialistas da Miele estão ao seu dispor com conselhos, dicas e 
truques sobre todos os temas relacionados com a utilização ideal dos 
seus eletrodomésticos.

Miele Portuguesa, Lda. 
Av. do Forte, 5 
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 4248 100
E-Mail: info@miele.pt
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Para obter mais informações sobre o Serviço de 
Manutenção e respetivos termos e condições, consulte o 
nosso website:

http://www.miele.pt

Estamos ao seu dispor caso tenha qualquer dúvida.
Serviço de apoio ao cliente
214248100
Seg.–Sex. 09:00 - 19:00



Serviço de manutenção

Os eletrodomésticos Miele são concebidos e construídos com os mais 
elevados padrões de qualidade e testados para uma longa durabilidade. É 
reconfortante saber que, ao longo de muitos anos de utilização, a Miele está 
presente para o ajudar com o Serviço de Manutenção através da prestação 
de serviços de manutenção profissional aos seus eletrodomésticos.

O Serviço de manutenção para os eletrodomésticos Miele é um serviço 
de manutenção profissional de eletrodomésticos realizado pelos nossos 
técnicos especializados. Inclui a limpeza, a conservação e a manutenção 
dos seus eletrodomésticos, bem como a respetiva verificação de 
desempenho com ferramentas de diagnóstico. O sistema de diagnóstico, 
especialmente desenvolvido pela Miele, é utilizado para testar os seus 
eletrodomésticos e assegurar que os mesmos permanecem atualizados.

Além de analisar as funcionalidades dos seus eletrodomésticos, estes serão 
ainda limpos com produtos de limpeza e tratamento Miele. Adicionalmente, 
serão fornecidas atualizações de programas e do software (se aplicável), 
bem como valiosos conselhos, dicas e truques sobre a utilização e a 
manutenção dos seus eletrodomésticos Miele, com o intuito de garantir o 
seu melhor desempenho.

Tabela de preços

No âmbito do Serviço de manutenção aplicam-se os seguintes preços:

Categoria de eletrodomésticos A
Máquina de café, máquina de lavar louça, forno, máquina de secar 
roupa, máquina de lavar e secar, máquina de lavar roupa, placa a gás, 
FashionMaster, MasterCool
Preço
77,00 € (incl. IVA) por eletrodoméstico
40,00 € (incl. IVA) por eletrodoméstico a partir do segundo eletrodoméstico 
contratado
Categoria de eletrodomésticos B
CombiSet, exaustor, FashionMaster, congelador, combinado, placa 
elétrica, micro-ondas, frigorífico, calandra, gaveta aquecedora, garrafeira
Preço
62,00 € (incl. IVA) por eletrodoméstico
25,00 € (incl. IVA) por eletrodoméstico a partir do 2.º equipamento 
contratado


