Leden Consumentenbond meest
tevreden over Miele

Leden Consumentenbond meest tevreden over Miele*
Ruim 7.000 consumenten zijn het in het grote merkenonderzoek
van de Consumentenbond roerend eens: Miele maakt de beste
apparaten. Dat blijkt uit de duizenden ervaringen die de
Consumentenbond verzamelde over 22 merken. Bij was-, droogen afwasautomaten en koelkasten scoort Miele het hoogste eindcijfer.
Bovendien hebben Miele-apparaten gemiddeld de langste levensduur.
Sinds het bestaan van vergelijkende warenonderzoeken zijn het steeds weer
Miele-apparaten die hoog scoren. Maar niet alleen de kwaliteit van nieuwe
apparaten is belangrijk. Een vergelijking van de ervaringen na jarenlang intensief
gebruik zegt eigenlijk veel meer. En juist uit de resultaten van deze onderzoeken naar
de kwaliteit tijdens het jarenlange gebruik blijkt steeds weer dat Miele altijd het beste
scoort en de meest tevreden bezitters heeft. Deze zeer hoge waardering voor Miele-apparaten
door gebruikers in de praktijk vormt wellicht de krachtigste aanbeveling voor Miele-apparaten.

De Consumentenbond vermeldt in de Consumentengids van oktober 2014 het volgende over de onderzoeksresultaten:

Koelkast

Wasautomaat - Miele beeldbepalend
“Bij Miele-bezitters koopt 44% er weer een.”
“Een op de drie consumenten wast met een Miele.”
“Bijna 60% van de Miele-bezitters heeft z’n wasmachine
gekocht vanwege de goede naam of na positieve
ervaringen. Dat maakt wel duidelijk hoe goed de
reputatie van Miele is. Twee op de drie zou opnieuw een
Miele kopen.”
“Over Miele is men het vaakst zeer tevreden: 73%.”
“De Mieles zijn het oudst (15,5 jaar).”
Hoogste rapportcijfer:

8,5

Hoogste rapportcijfer:

8,2

Stofzuiger
“Een op de drie consumenten zuigt met een Miele.”
“Positieve ervaringen spelen vooral bij Miele een rol.”
Rapportcijfer:

8,0

Droogautomaat
Afwasautomaat
“Miele is ook hier - net als bij de wasmachines - het
grootste merk. Het marktaandeel van Miele is 25%.
Positieve ervaringen zijn voor Miele-bezitters een heel
belangrijke reden om weer een Miele aan te schaffen,
net als de goede naam van het merk.”
“Miele springt eruit met 68% zeer tevreden klanten, ook
wat gebruiksgemak betreft. Twee op de drie consumenten zouden opnieuw een Miele kopen.”
Hoogste rapportcijfer:

8,4

*Bron: Consumentengids oktober 2014

“Over het functioneren van hun vaatwasser is 37% zeer 		
tevreden. Miele is topscorer: 59% is zeer tevreden.”
“Vaatwassers worden gemiddeld 10,4 jaar voordat er een 		
nieuwe komt, een Miele 13,4 jaar.”
“De merkentrouw loopt sterk uiteen: 59% wil opnieuw een 		
Miele, terwijl dat bij andere merken niet hoger uitvalt
dan 33%.”
Hoogste rapportcijfer:

8,2

