
Zhora plnená práčka
S displejom pre zobrazenie času
Elektronická, technológia 
6. ZMYSEL™
Kapacita prania: 6 kg
Rozmery (vxšxh): 900x400x600 mm
www.whirlpool.sk/awe-66710

A+++
1200 ot.

Whirlpool 
AWO/C 7321 

A+++
1000 ot.

Whirlpool 
AWE 66710 

Distribútor: MILaM spol. s r.o.
On-line objednávky: www.milam-sk.eu

AWO/C 7321 AWE 66710

Zaškrtnite model: Whirlpool  

Počet ks: Počet ks:

Meno a Priezvisko:

Adresa podľa OP:

Číslo OP:

Tel./ mobil:

Adresa doručenia:

V ................................................. dňa .................................. 2015 Podpis ..................................................................................

Svojím podpisom súhlasím so záväznou objednávkou a zaslaním práčky formou dobierky spolu s faktúrou, záručným listom. 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti MILaM, spol. s r.o., Košice. Poskytnutie
údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002
Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne
odvolať.

Vyplnenú záväznú objednávku zašlite na:
MILaM spol. s r.o., P.O.BOX 10, 040 17 Košice 17, e-mailom na: objednavky@milam-sk.eu, prípadne faxom číslo 055/633 72 36.

Pri osobnom kontakte s reprezentantom spoločnosti vyplníte dané záväzné objednávkové tlačivo pričom Vám ostáva originál
a kópiu si prevezme reprezentant spoločnosti na spracovanie objednávky.

Dávame Vám do pozornosti jedinečnú príležitosť zakúpiť si praciu práčku 
Whirlpool za bezkokurečne výhodnú cenu aj s dopravou na miesto určenia 
v rámci Východného Slovenska (Prešovský a Košický kraj) a k tomu darček zadarmo!

len pre PO a KE kraj!

Mimoriadna ponuka 

Darček zadarmo!
V prípade overenia informácii o prebiehajúcej akcii Whrlpool práčky kontaktujte 
servisnú linku Whirlpool: 0850 003 007, alebo spoločnosť MILaM spol. s r.o.: 0905 932 387.

www.milam-sk.eu0850 003 007
S E R V I S N Á L I N K A

ROBETA
prací prostriedok 6kg
prací gél 3l
aviváž 1l=4l

Spredu plnená práčka 
S displejom pre zobrazenie teploty a času.
Elektronická, technológia 6. ZMYSEL™ Colours15°
Kapacita prania: 7 kg
Rozmery (vxšxh): 845x595x575 mm
www.whirlpool.sk/awo-c-7321

Cena za kus:  250,- €/ ks  s DPH a RP

Bežná cena:  s DPH a RP329,- €/ ks

len pre prvých 500 domácnos�, 


