
Додаток №1 до наказу 39-АДМ від 08.08.2022

діє з 8 серпня  2022 12,00 грн/евро

MIELE Побутова техніка

без ПДВ ПДВ з ПДВ

98000002 LD00016 Доставка приладів категорії "спецпропозиція" грн. 650,00 130,00 780,00

96000002 У5000001
Встановлення та введення в експлуатацію пральної машини 
(соло) під час доставки *

грн. 408,33 81,67 490,00

96000002 У5000002
Встановлення та введення в експлуатацію сушильної 
машини (соло) під час доставки * 

грн. 241,67 48,33 290,00

96000002 У5001050
Встановлення монтажного комплекту WTV (встановлення 
приладів в колону)

грн. 350,00 70,00 420,00

96000002 LD000006
Підйом на поверх при відсутності вантажного ліфту (техніка 
для приготування їжі)

грн./пов. 50,00 10,00 60,00

96000002 LD000005
Підйом на поверх при відсутності вантажного ліфту (техніка 
по догляду за білизною, холодильники та посудомийна 
техніка )

грн./пов. 100,00 20,00 120,00

98000002 LD000003 Доставка за межами міста (до 20 км від межі міста)**
грн. за 
1км.

35,00 7,00 42,00

Доставка малого замовлення (вартістю до 10000 грн. з ПДВ) 
перевізником Нова Пошта.

98000002 LD00017 Доставка приладів категорії "спецпропозиція" грн. 825,00 165,00 990,00

96000002 LDU10012
Підйом на поверх при наявності вантажного ліфту (техніка 
для приготування їжі)

грн./пов. 50,00 10,00 60,00

96000002 LDU00011
Підйом на поверх при наявності вантажного ліфту (техніка 
для догляду за білизною, холодильники та посудомийна 
техніка )

грн./пов. 100,00 20,00 120,00

96000002 LDU00006
Підйом на поверх при відсутності вантажного ліфту (техніка 
для приготування їжі)

грн./пов. 50,00 10,00 60,00

96000002 LD00005
Підйом на поверх при відсутності вантажного ліфту (техніка 
для догляду за білизною, холодильники та посудомийна 
техніка )

грн./пов. 100,00 20,00 120,00

Доставка малого замовлення (вартістю до 10000 грн. з ПДВ) 
через перевізника Нова Пошта.

98000002 LD000013 Розван.-завантаж. роботи при наявності вантажного ліфту послуга 416,67 83,33 500,00

96000002 LD000007 Підйом на поверх техніки серії Master Cool грн./пов. 250,00 50,00 300,00

Номенклатура послуг з доставки товарів та стандартного 
встановлення техніки Мілє

Артикул Мат.номер Найменування послуги
од. 

виміру

Ціна

Київ

згідно тарифів перевізника Нова 
Пошта

Послуги в регіонах (Одеса, Дніпро, Львів, Рівне):

згідно тарифів перевізника Нова 
Пошта

Послуги для холодильно-морозильної техніки MASTER COOL (Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Рівне)
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Номенклатура послуг з доставки товарів та стандартного 
встановлення техніки Мілє

Артикул Мат.номер Найменування послуги
од. 

виміру

Ціна

96000002 LD000001 Повторна доставка послуга 825,00 165,00 990,00

98000002 LDP00001
Підготовка до транспортування при поверненні 

товару(проведення огляду товару, перевірка відсутності 

пошкоджень товару і комплектації, упаковка товару).

послуга 450,00 90,00 540,00

98000002 LDB00002
Транспортування до складу Мілє при поверненні товару (для 
Києва та регіонів)

послуга 825,00 165,00 990,00

98000002 LW000001 Послуга платного зберігання на складі, за один прилад грн./доба 10,00 2,00 12,00

Додаткові послуги

У разі необхідності надання послуг по встановленню приладу в інший час чи за необхідності вбудовування приладу в нішу/меблі 
послуга надається сервісною службою Miele згідно діючому прейскуранту  

** Доставка за межами міста (до 20 км від межі міста)

відстань рахується від адміністративної межі м. Київ (якщо відстань від адміністративної межі Києва більша ніж 20 км, 
наприклад 25 км, то вартість буде складати 25*42=1050грн.)

* Послуга "Встановлення та введення в експлуатацію пральної чи сушильної машини" включає наступний перелік робіт: 

Розпакування та зняття транспортувальних кріплень

Розміщення на відведеному місці (без вбудовування в нішу чи меблі). 

Підключення до електромережі та інших інженерних комунікацій

Запуск тестової програми
Послуга "Встановлення та введення в експлуатацію" можлива тільки в місті Києві та в межах 20 км. від міста, якщо послугу 
можливо надати в момент доставки приладу (за наявності необхідних комунікацій для підключення). Якщо покупець не забеспечив 
умови для надання послуг, Мілє вправі відмовитись від надання послуг, зафіксувавши обставини у наряд-замовленні, вартість не 
повертається і подальших зобов'язань із надання такої послуги Мілє не несе.


