2 бали
Мансардні вікна
лініі PREMIUM

Короткі умови Партнерської програми
«Отримуй більше з Клубом VELUX»
1. Партнерська програма проходить по всій території України у
період з 1.06.2016 по 30.11.2016
2. Учасник Партнерської програми повинен бути зайнятим в
будівництві, як особа, що виконує будівельні роботи, або особа,
що керує підрозділом, що виконує будівельні роботи (монтажники, майстри бригад, виконроби).
3. У період з 1.06.2016 року по 30.11.2016 року реєстрація
учасників відбувається двома способами:
1. Реєстрація шляхом заповнення друкованої реєстраційної форми, що передається представникові Організатора.
2. Реєстрація на сайті
http://www.velux.ua/professionals/installer/veluxclub.
Після заповнення анкети, учасник отримує за вказаною ним
електронною адресою листа, що підтверджує реєстрацію з
унікальним персональним кодом (ID), або за вказаним номером
телефону СМС, що підтверджує реєстрацію з унікальним
персональним кодом (ID).
4. З 1 червня 2016 року по 30 листопада 2016 року включно
Учасник має право зареєструвати встановлення, вказавши свій
ID, назву дилера та дату продажу, адресу встановлення, а також
кількість та тип продукції наступним чином:
1. За допомогою гарячої лінії: 0-800-50-50-20 обов’язково
вказати свій ID, кількість та номенклатуру встановлених товарів.
2. Зателефонувавши територіальному менеджеру, що
працює на території де реєструється учасник.
5. Учаснику необхідно зберегти обкладинку з інструкцій чи
інструкцію до кожного встановленого продукту до моменту
отримання подарунків, або передати їх дилеру вказаному у
формі реєстрації об’єктів. Інструкції без обкладинки не приймаються.
7. Подарунки будуть доступні до видачі в період з 1.07.2016 по
31.12.2016 року та будуть передаватись представниками
Організатора
Ознайомтесь з детальними умовами акції на сайті
www.velux.ua

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел.: 044 2916070
Факс: 044 2916065
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.velux.ua

Працюєш майстром
чи прорабом та професійно
встановлюєш мансардні вікна?

1 бал

РЕЄСТРУЙ ПРОДУКЦІЮ VELUX
ВСТАНОВЛЕНУ НА ОБ’ЄКТАХ

Мансардні вікна
лініі OPTIMA

В ПЕРІОД З 01.03.2016 ДО 30.11.2016

1 бал
Продукція для
встановлення
(комплект тепло
та гідроізоляції,
відкоси,
пароізоляція)

ТА ГАРАНТОВАНО
ОТРИМУЙ ПОДАРУНКИ
ВІД VELUX

1 бал
Шторки та ролети

Партнерська програма

1 бал
Продукція для
модернізації вікна
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«Отримуй більше
з Клубом VELUX»
01.06.2016-30.11.2016

VELUX
PREMIUM

Мансардні вікна лініі
PREMIUM – 2 бали

VELUX
OPTIMA

Мансардні вікна лініі
Optima – 1 бали

Всі інші вікна та люки VELUX та VELTA – 1 бал

Обирайте один подарунок
на вибір з відповідної категорії
зареєстрованих балів

VELUX
PREMIUM

20 балів
ОТРИМУЙ
БІЛЬШЕ БАЛІВ
ЗА КОМПЛЕКТ

Пароізоляція BBX

40 балів
Комплект тепло-гідроізоляції
BDX 2000

Маркізет MHL

80 балів
Люк GVT

100 балів
Ролета SHL

VELUX
OPTIMA

200 балів

ОТРИМУЙ
БІЛЬШЕ БАЛІВ
ЗА КОМПЛЕКТ

Відкос LSC

= 5 балів

= 4 балів
Ніж Stanley

Набір свердел bosch x-line 34

ВІКНО

Комплект напрямляючих
для відкосів LSG

Жилетка

Маркізет MIV

Пояс Stanley

Степлер

Полукомбінезон
робочий

+
BDX 2000

Ролета з електроприводом
SML MK08

Шурупокрут

ВІКНО

+
BDX 2000

Куртка робоча

+
ШТОРА

Сумка для інструменту
Stanley Fatmax

5

Брюки робочі

+
ШТОРА

