
Har du fokus på hygiejnisk, hurtig og nem rengøring af dine
instrumenter? Så er en rengørings- og desinfektionsmaskine fra 
Miele Professional et sikkert valg.

Vi har skruet en kampagne sammen, som både indeholder en stor rabat på selve maskinen
samtidig med, at vi har sammensat to tilbehørspakker. En til dig, som ikke har en maskine i 
forvejen - og til eksisterende brugere, som har behov for nyt tilbehør. Det er da nemt.

Kampagnen gælder følgende maskiner:

•  PG 8581 til pulver-sæbedosering – vejl. udsalgspris 57.250,- NU 51.000,- kr.
•  PG 8581 med fl ydende sæbedosering – vejl. udsalgspris 61.250,- NU 55.000,- kr.

Du sparer 6.250,- kr.  (Alle priserne er inkl. moms.)

Kampagnen er gældende til og med den 30. juni 2020.

Miele Professional. Immer Besser.

Miele Professional - billigst på den lange bane

VÆLG
MELLEM 2 

TILBEHØRS-
PAKKER



Tilbehørspakke 1 – udskiftning –  pris 14.006,- kr.
•  1 stk. A 102-overkurv (bestykningshøjde 205 +/- 30 mm)
•  5 liter Neodischer Z, neutraliseringsvæske
•  5 liter Neodischer Mediclean Forte (fl ydende sæbe)
•  1 liter Mielclear, afspændingsmiddel
•  1 stk. værktøj til at åbne 5- og 10-liters dunke
•  Montering og ibrugtagning
•  Opsætning af fl ydende sæbedosering
•  Demontering af eksisterende maskine
•  Bortanskaffelse af gammel maskine
•  Fragt inkl. indbæring og udpakning

Samlet pris for fx PG 8581 med fl ydende sæbedosering og ’tilbehørspakke 1’ = 69.006 kr. inkl. moms.

Tilbehørspakke 2 – ny kunde –  pris 25.506,- kr.
•  1 stk. A 102-overkurv (bestykningshøjde 205 +/- 30 mm)
•  1 stk. A 151-underkurv Lafette
•  1 stk. E 379-sikurv (fx to stk. i overkurv)
•  1 stk. E 146-sikurv med låg til “løse ting”
•  1 stk. DK 01-holder til spejle
•  1 stk. E 473/2-sikurv til bor, rodfi le mv.
•  5 liter Neodischer Z, neutraliseringsvæske
•  5 liter Neodischer Mediclean Forte (fl ydende sæbe)
•  1 liter Mielclear, afspændingsmiddel
•  1 stk. værktøj til at åbne 5- og 10-liters dunke
•  Montering og ibrugtagning
•  Opsætning af fl ydende sæbedosering
•  Fragt inkl. indbæring og udpakning

Samlet pris for fx PG 8581 med fl ydende sæbedosering og ’tilbehørspakke 2’ = 80.506 kr. inkl. moms.

Ring eller skriv til os, vi står klar til at hjælpe dig.
Tlf. 97 42 40 44 · mail@vjd.dk · Elkjærvej 88 · 7500 Holstebro

Miele Professional. Immer Besser.


