
DIGITÁLNE RIEŠENIE PRE VAŠU PRÁČOVŇU



VIAC TRANSPARENTNOSTI – 
MENEJ ÚSILIA



appWash vám ponúka maximálnu fl exibilitu s 

dvoma atraktívnymi konceptmi služieb. 

appWash Pay sa stará o fakturáciu všetkých 

platobných transakcií vo vašej práčovni. 

appWash Relax rozširuje ponuku o komplexný 

servis  – od nákupu spotrebičov, technickej 

údržby až po kompletný outsourcing bez ďal-

ších nákladov.

Pri obidvoch ponukách sa spoľahnite na budú-

ce riešenia, ktoré vám a vašim používateľom 

otvoria jednoduchú, fl exibilnú a digitálnu pra-

ciu prevádzku – pomocou aplikácie appWash 

pre vašich používateľov, ako aj webového por-

tálu prispôsobeného pre vás. Ako váš partner 

vás podporujeme v trvalo udržateľnom zvyšo-

vaní spokojnosti zákazníkov s ich používateľ-

skou prívetivosťou a spoľahlivosťou našich slu-

žieb.

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY
Revolúcia pre vašu práčovňu

appWash, inovatívna služba od spoločnosti Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, spája celú vašu práčovňu s digitálnou platformou All-in-One. Či už v 
bytovom dome, na internáte alebo kdekoľvek inde, appWash zaisťuje optimálnu 
prevádzku vašej práčovne. Pre vás to znamená: Menšie úsilie a maximálnu 
transparentnosť.

appWash optimalizuje 
celú prevádzku vašej 
práčovne.

SPOTREBIČE

SERVIS

PREVÁDZKA

FAKTURÁCIA
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VIAC POHODLIA –  
NIŽIE NÁKLADY
Pomocou aplikácie AppWash digitalizujete svoju práčovňu na všetkých 

úrovniach a efektívne tak znižujete náklady v každodennej práci. Po-

užívatelia práčovne sa registrujú samostatne prostredníctvom apliká-

cie appWash. Tým sa eliminuje potreba vydávania pracích mincí alebo 

 administrácie zákazníckych kariet: Vďaka pohodlnej a bezhotovostnej 

platbe máte prístup k digitálnym faktúram, ktoré môžete zadať priamo 

do svojho účtovníctva. To vám umožní znížiť osobné výdavky. 

Zároveň sa nevyžaduje údržba pokladničného systému a krádež a 

vandalizmus sú minulosťou. Namiesto toho máte ako prevádzkovateľ 

práčovňu digitalizovanú kedykoľvek a kdekoľvek. appWash zazname-

náva všetky aktivity, ako aj spracovanie platieb pre komplexnú analý-

zu a sledovateľnosť.

VAŠE VÝHODY:

∙  Transparentnosť všetkých procesov 

prania/sušenia a platieb

∙  Pohodlná a bezhotovostná 
fakturácia pomocou aplikácie 

appWash

∙  Znížené personálne náklady

∙  Optimalizované procesy v pre-

vádzke pomocou analýz a doku-
mentácie

∙  Spokojní zákazníci vďaka flexibil-

ným a jednoduchým riešeniam



Pohodlná, praktická, jednoduchá

appWash stanovuje nové štandardy z hľadiska obsluhy a dostup-

nosti. Vaši používatelia si môžu aplikáciu bezplatne stiahnuť do 

svojho smartfónu a získať prístup k práčovni odkiaľkoľvek. 

Využívajú pritom prehľadné používateľské rozhranie, ktoré im 

neustále zobrazuje aktuálny stav dostupných spotrebičov, umož-

ňuje nekomplikované rezervácie a  platby, ako aj odosiela prak-

tické oznámenia priamo do smartfónu. 

appWash uľahčuje svojim používateľom pranie v každoden-

nom živote tým, že skracuje čas, ktorý potrebujú stráviť v 

práčovni, a dlhodobo ich zaväzuje k službe, ktorú poskytu-

jete prostredníctvom aplikácie.

Dostupná zdarma pre 
systémy iOS a  

Android,  
s jednoduchým ovládaním:  

aplikácia appWash.

POCIT SLOBODY Z TOHO,  
ŽE MÁTE VYPRATÉ

DOBRÉ ARGUMENTY  
PRE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV

∙ Dostupnosť spotrebičov  
je možné kedykoľvek zobraziť

∙ Flexibilná rezervácia a objednanie  
spotrebiča prostredníctvom smartfónu

∙ Bezhotovostná platba prostredníctvom 
aplikácie  

pri úplnej kontrole nákladov

∙ Push správa po  
dokončení prania
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Máte už práčovňu v bytovom dome alebo na študentskom internáte 
alebo by ste si chceli zriadiť novú? Žiadny problém, existujúce alebo nové 
spotrebiče vám môžeme úplne jednoducho vybaviť našim platobným 
systémom appWash-Pay. 

1 | Prinesieme vašu práčovňu online, prepojíme vaše práčky a sušičky, rýchlo a jednodu-

cho ich pripojíme k aplikácii appWash a pripravíme pre vás personalizovaný portál 

prevádzkovateľa. 

2 | Akonáhle bude vaša práčovňa digitalizovaná a pripojená na internet, zákazníci môžu 

ihneď využívať vaše služby mobilne a bezhotovostne. Pripájame relevantných poskyto-

vateľov platobných služieb, ako je PayPal, ktorí umožňujú vašim zákazníkom pohodlne 

platiť pomocou smartfónu. 

3 | Na konci každého mesiaca vykonáme vyúčtovanie za vašu prevádzku. Prevedieme 

vám váš mesačný obrat a poskytneme vám prehľadný doklad o všetkých finančných 

nákladoch.

APPWASH PAY

Koncepcia služieb 01
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NAŠE SLUŽBY
1.   Dovybavenie alebo vybavenie všetkých spot-

rebičov na digitálnu kompatibilitu s appWash

2. Prispôsobená aplikácia pre vašich používateľov

3. Prispôsobený webový portál pre vašu prevádzku

4.  Integrácia príslušných poskytovateľov platobných 
služieb

5. Mesačná fakturácia za práčovňu

PREDPOKLADY:

∙ Možnosť inštalácie komerčných práčok a sušičiek alebo existujúca inštalácia komerč-
ných práčok a sušičiek

∙ Konektorový box appWash pre až šesť práčok alebo sušičiek

∙  Mobilný príjem v práčovni alebo v susedných miestnostiach

∙ Internetový príjem prostredníctvom WLAN alebo GSM pre vašich používateľov

MY

VY

Fakturácia 
 v bezpečných 

rukách



Vďaka aplikácii appWash Relax sa môžete úplne sústrediť na 
svoje hlavné podnikateľské činnosti: appWash preberá celú 
zodpovednosť za vašu práčovňu a stará sa o jej prevádzku. 

1 | Inštalujeme vlastné komerčné spotrebiče vrátane systému appWash úplne 

bezplatne a zabezpečujeme bezproblémovú funkčnosť všetkých komponen-

tov prostredníctvom našej všestrannej služby. 

2 | appWash preberá bežné trhové ceny a stará sa o priame fakturácie s 

používateľmi. Výhody aplikácie appWash Pay sú už súčasťou apliká-

cie appWash Relax.

3 | Počas prevádzky nepodstupujete žiadne riziko. Sme centrálnym kontakt-

ným partnerom a vo vašom zastúpení regulujeme všetky procesy vo vašej 

práčovni.

APPWASH RELAX

Koncepcia služieb 02
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NAŠE SLUŽBY
1.   Úplne bezplatná inštalácia vašej 

práčovne

2.   Digitálne vybavenie všetkých spotrebičov pre 
 kompatibilitu s aplikáciou appWash

3. Prevádzka a zodpovednosť pri aplikácii appWash

4.   Pravidelná technická údržba a 
opravy bez dodatočných nákladov

5.   Všetky výhody a služby 
aplikácie appWash Pay

PREDPOKLADY:

∙ Možnosť inštalácie komerčných práčok a sušičiek

∙ Mobilný príjem v práčovni alebo v susedných miestnostiach

∙ Nepretržitý internetový príjem prostredníctvom WLAN alebo GSM pre vašich 
 používateľov

MY

VY

Všestranná 
starostlivosť 

od A po Z



Od tradičného výrobcu spotrebičov po mo-
derného partnera pre systémové riešenia: 
Miele sa vo svojom inovačnom laboratóriu 
zaoberá digitálnymi trendmi, aby uľahčila 
pracovné procesy svojich zákazníkov a rozšíri-
la svoju vlastnú ponuku. 

Vďaka aplikácii appWash vznikla digitálna 
služba budúcnosti, ktorá rozvíja a predáva 
najmodernejšie technológie pre práčovne na 
celom svete. Spolu s výrobkami Miele Profes-
sional ponúkame inovácie a kvalitu z jednej 
ruky.

Ako ofi ciálna služba spoločnosti Miele Opera-
tions & Payment Solutions GmbH poskytuje 
aplikácia appWash pre vašu práčovňu kom-
pletné riešenia do budúcnosti.

VÁŠ PARTNER 
PRE BUDÚCNOSŤ
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Startup okolo dvoch výkonných riaditeľov, 
Frederika Wiedeia a Martina Hüntena, bol 
založený v roku 2019 z myšlienky digitálneho 
inovačného laboratória v Miele spojiť tradič-
né hodnoty značky s riešeniami pre digitálny 
vek.



www.appwash.com | info@appwash.com


