Miele Complete

Betal pr. vask - og lad Miele ordne resten

Miele Complete
En skræddersyet totalløsning
Et professionelt skræddersyet Miele vaskeri, hvor Miele står for

det hele. Det eneste du skal gøre er at lægge lokale til og betale
en fast pris pr. vask.

Det kalder vi Miele Complete.

Boligforeningen

Ejerforeningen
Andelsbolig
-foreningen

Private
udlejningsselskaber

Du sparer investeringen

Giv dine beboere adgang til førsteklasses maskiner i fælles-

vaskeriet uden, at du skal investere en masse penge i projektet.
Miele Complete er en skræddersyet totalløsning, som fungerer
hver dag – hele året.

Miele Complete – et professionelt
vaskeri til dig og dine beboere.

Det bedste til dine beboere
- og det nemmeste for dig
Med Miele Complete kan du ikke blot forvente førsteklasses maskiner,

men også maskiner som signalerer, at du ikke er gået på kompromis, og at
du har valgt det bedst til beboerne.

Over 35 års erfaring med fællesvaskerier kommer dig til gode i en Miele
Complete aftale.

Her får du:

• Førsteklasses maskiner med op til 21 vaskeprogrammer og adskillige sprogvalg for nem betaling uanset nationalitet
• En moderne, fleksibel betalingsløsning som kan kombineres med f.eks. reservation, sms service og adgangskontrol
- og nem bookning via hjemmeside

• Det bedste vaskeresultat uden slitage, huller og irriterende trådudtræk med Mieles SoftCare tromle
• Sæbedoseringsanlæg

• Fokus på bæredygtighed og laveste el- og vandforbrug
• Brugervenlig skiltning i vaskeriet

• Adgang til teknisk hjælp pr. telefon

• Automatisk overvågning af vaskeriet, så evt. fejl automatisk bliver indrapporteret, en servicetekniker bliver tilkaldt,
og en ansvarlig person hos jer bliver informeret

• Vedligeholdelse og hurtig udbedring af evt. fejl af Mieles 70 landsdækkende professionelle serviceteknikere

Sådan kommer du i gang!
med Miele Complete

1. Vi udarbejder en behovs-

analyse, så vi kan skræddersy

den maskinpark af vaskemaskiner og tørretumblere, der bedst

3. Miele servicerer vaske-

riet og står for løbende
vedligeholdelse.

5. Betalingen bliver

opkrævet via huslejen
eller via optankning

matcher jeres behov. Det gæl-

- hvad der er lettest for dig.

der både antallet af maskiner
og kapaciteten.

2. Vi indgår en aftale, hvor prisen

pr. vask og tørring står anført og er

4. Miele udleverer vaske-

brikker til den ansvarlige
for vaskeriet.

gældende i min. 1 år.

Kontakt os allerede i dag

et uforpligtende møde, hvor vi kommer med et bud på et skræddersyet Miele Complete
vaskeri til dig og dine beboere – det er nemt og bekvemt.

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telefon 4327 1510
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk
miele-professional.dk
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Kontakt Miele Professional på professional@miele.dk eller på telefon 4327 1510 og aftal

