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TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS. JUNTAR FATURA DE COMPRA.
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DADOS PARA REEMBOLSO

MODELO DE ASPIRADOR COMPRADO:

TITULAR DA CONTA:
DATA DE COMPRA
/
/

Importante:
A compra tem de ser efetuada
nos prazos estabelecidos.
Ver condições gerais.

Preencha todos os dados deste
cupão e envie, junto com uma
cópia da fatura de compra do seu
novo aspirador Miele, para:

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

Ou
campanha@miele.pt

Nº DE SÉRIE (Fabr. Nr.)

O número de serie (Fabr.Nr) encontra-se
impresso numa etiqueta no eletrodoméstico.

ASSINATURA

Os dados pessoais
recolhidos destinam-se
exclusivamente à
participação na promoção
"30 dias de teste”.

1. Descrição:
Aproveite 30 dias de teste nos aspiradores das gamas Classic, Compact, Complete ou Blizzard da
Miele comprados entre 01.01.2018 e 31.12.2018 (ambos inclusive). E se não estiver satisfeito com
os resultados de limpeza, a Miele devolve-lhe o dinheiro.
Para solicitar o reembolso, o cliente deverá enviar para a Miele a fatura de compra junto com o cupão
que encontra em www.miele.pt . Esta informação deve ser enviada no máximo até 30 dias após a
data de compra do aspirador para:
Miele Portuguesa, Lda
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
A/C: Dept. Marketing
Ou campanha@miele.pt

4. O cliente deverá enviar o cupão devidamente preenchido juntamente com a fatura de compra
para a Miele Portuguesa, Lda.
5. A Miele irá proceder à recolha ao domicilio do aspirador com todos os acessórios e embalagem
original em perfeito estado.
6. A Miele reembolsará o valor que constar na fatura de compra apresentada através de
transferência bancária.
7. Estão excluídos da promoção os aspiradores que apresentem danos por má utilização (ver
condições gerais de garantia), assim como os aparelhos com falta acessórios ou cuja embalagem
original esteja danificada.

Após confirmação de toda a documentação, recolhemos o aspirador na morada indicada (dentro
do território nacional português) e a Miele efetua a transferência bancária no valor igual ao da fatura
apresentada. Para qualquer pergunta ou dúvida, por favor contacte-nos através do nosso Serviço
de Apoio ao Cliente: 21 4248 100

8. O incumprimento de qualquer uma das condições anteriores invalida o direito à
devolução/reembolso.

2. Condições de participação:
Podem participar nesta promoção todas as pessoas que comprem um aspirador da gama Classic,
Compact, Complete ou Blizzard da Miele em qualquer distribuidor da Miele entre 01.01.2018 e
31.12.2018 (ambos inclusive). Consulta da lista de distribuidores da Miele em www.miele.pt

10. A participação na campanha pressupõe a aceitação destas condições. A Miele reservase o direito de alterar ou cancelar esta campanha a qualquer momento.

9. Só será aceite uma compra por cliente.

3. Após a compra, o cliente poderá testar em sua casa o aspirador durante 30 dias, contados
desde a data que constar na fatura de compra.
Se não estiver satisfeito com o desempenho de limpeza do aspirador, poderá devolvê-lo sempre
junto com a fatura de compra.

Miele Portuguesa, Lda
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
www.miele.pt

Composici n

O seu distribuidor
Miele em

www.miele.pt

