Služby

pro zákazníky
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Služby

pro zákazníky
Stavíte nový rodinný dům,
rekonstruujete podkroví či
uvažujete o výměně starých
střešních oken za nová?
Ukažte nám svůj projekt a nechte
si poradit od odborníků.
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531 015 506

www.velux.cz
info.cz@velux.com

Co od nás můžete očekávat:
• Posoudíme vhodnost navrženého řešení
• Posoudíme míru denní osvětlenosti
• Pomůžeme vám při specifikaci výrobků
• Propojíme vás s certifikovanou realizační
firmou
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Konzultace
při plánování
Konzultace na místě stavby
VELUX odborníci vás navštíví
přímo na místě realizace stavby.
Pomohou vám posoudit, zda je
vaše řešení vhodné a případně
navrhnou optimální řešení.
Naši odborníci provedou zaměření
umístění výrobků přímo na místě
realizace a pomohou s jejich bližší
specifikací.
Konzultace poskytujeme zdarma.
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Zastavte se u nás
Potřebujete poradit s výběrem
produktů VELUX? Nejste si jistí
svým rozhodnutím? Potřebujete
si výrobek před zakoupením
prohlédnout?

Naši odborníci jsou
vám k dispozici:

Naši odborníci jsou vám
k dispozici ve vzorkovnách
VELUX. Pro delší konzultace
doporučujeme si objednat čas
návštěvy.

Vzorkovna Praha
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4

Vzorkovna Brno
Sokolova 1d
619 00 Brno
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On-line služby
www.velux.cz

On-line konfigurátor
Nakonfigurujte si své střešní
okno, světlovod nebo světlík
v intuitivním online nástroji na
našich stránkách a zjistěte
konkrétní cenu výrobku dle vašich
požadavků a parametrů.
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MyDaylight
Powered by VELUX Group

MyDaylight
Stáhněte si zdarma aplikaci
MyDaylight, umožňuje navrhnout
a ověřit si vlastní projekt
rekonstrukce vybrané místnosti
pomocí vizualizace denního
světla ve formátu 360° nebo ve
virtuální realitě.
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Konzultace
po realizaci

Kontrola montáže
Chcete si být jistí kvalitou
montáže, kterou provedla vámi
vybraná firma?
Chcete mít jistotu řádné instalace
a s tím spojené kvalitní užívání
výrobku VELUX na dlouhou dobu?
Objednejte si službu kontroly montáže
naším servisním technikem! Tato služba
zahrnuje:
• Příjezd technika na místo
• Kontrola montáže výrobku
• Písemný zápis prohlídky
• Doporučení pro další postup
Jedná se o zpoplatněnou službu.
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Cena
za jednu
návštěvu

800,bez DPH

Ke službě se připočítává paušální platba
za dopravu 500 Kč
bez DPH.
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Údržba
Máte střešní okna VELUX?
Staráte se o ně?
A víte, že…..
... pryžové těsnění okna ztrácí
časem pružnost a tím dochází
k tepelným ztrátám a někdy
dokonce ke tvorbě kondenzace mezi křídlem a rámem
okna?

... okenní závěsy je nutné pravidelně promazávat, aby se
prodloužila jejich životnost
a okno se vám pohodlně
ovládalo?

... těsnění ventilační klapky je
nutné kvůli tepelným ztrátám
také časem vyměnit?

531 015 506
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Řádnou údržbou svého střešního okna si zajistíte dlouhá léta bezproblémového užívání.
V případě, že potřebujete s údržbou pomoci,
nabízíme vám 3 servisní balíčky:
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Základ


V rámci balíčku bude provedena základní kontrola obsahující ověření všech funkcí okna.
– Přitažení vrutů
– Promazání pantů

2 Plus
V rámci balíčku Plus nabízíme navíc odbornou kontrolu vnější strany okna, na kterou
působí vnější povětrnostní podmínky.
– Prozkoušení funkcí okna
– Přitažení vrutů případně výměna
– Promazání pantů
– Zkouška větrací klapky (případná výměna
těsnění)
– Výměna prachového filtru
– Čištění lemování, vnější strany rámu od
nečistot
– Funkční test stínícího doplňku VELUX

3 Premium
Balíček obsahuje kromě služeb balíčku Plus
navíc kontroly těsnění.
– Prozkoušení funkcí okna
– Přitažení vrutů případně výměna
– Promazání pantů
– Zkouška větrací klapky (případná výměna
těsnění)
– Výměna prachového filtru
– Čištění lemování, vnější strany rámu od
nečistot
– Funkční test stínícího doplňku VELUX
– Výměna černého těsnění mezi křídlem
a rámem
– Kontrola butylového těsnění

Cena
za okno

730,s DPH

Cena
za okno

1 400,s DPH

Cena
za okno

2 300,s DPH

Ke službě se připočítává paušální
platba za dopravu
605 Kč s DPH.
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Výměna
střešního okna
Víte, že výměna samostatně
osazeného okna představuje
běžnou a poměrně nenáročnou
montáž? Výměnou okna získáte
nejen vyšší tepelnou pohodu
v domě, ale do budoucna i komfort
bezúdržbového okna.
Budete-li potřebovat konzultaci na stavbě před výměnou střešních oken, neváhejte si ji u nás objednat.
Konzultaci provádí naši vyškolení technici
a je zdarma.
Pokud si myslíte, že pro výměnu Vašeho
okna nastal ten pravý čas, rádi Vám pomůžeme najít vhodnou montážní firmu.

531 015 506

Snadno a rychle
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Čistá práce
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Energetická
úspora

4 důvody

proč vyměnit stará okna

Úspora energie
Dokonalá
izolace

Díky výměně okna
můžete v zimě
zvýšit teplotu
v pokoji až o 2 °C.

Více pohodlí

Více denního světla
Výměnou střešního okna
získáte větší prosklenou
plochu až o 10 %.

Profesionální a bezpečné řešení

Vodotěsné osazení

Systémové lemování
zaručuje přesné, bezpečné
a vodotěsné řešení pro váš
domov.

Rychlá a čistá práce
Rychlá výměna

Výměna střešního okna
VELUX zabere pouze
2–4 hodiny.
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Snadná montáž
Pick&Click!™

Doplňky na všechna
okna VELUX
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www.veluxeshop.cz
Navštivte oficiální online obchod
s roletami VELUX.
Získejte bleskově roletu přesně
podle vašich požadavků.
Doprava zdarma.

Dlouhá životnost

Bezpečné pro děti
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Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz
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VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX

Telefon: 531 015 506
Info.cz@velux.com

www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

