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OM OS 

1. Arrangøren er VELUX Danmark A/S ("VELUX"). Virksomheden er registreret i Danmark med cvr. nummeret 46911415. 
Adressen er Breeltevej 18, 2970 Hørsholm. 

VELUX samarbejder med Service Bureau Jansen (SBJ) om håndteringen af cashback kampagnen på VELUX 
Mørklægningsgardiner i 2022. SBJ har kontor på adressen De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven. Hvis du har spørgsmål 
omkring refunderingen af din cashback, bedes du kontakte Service Bureau Jansen via velux@servicebureau.nl eller på 
telefonnummer +31 (0) 40 290 5100. Dette er også korrespondanceadressen i tilfælde af spørgsmål eller klager om denne 
kampagne  

OPLYSNINGER OM CASHBACK KAMPAGNEN 

1. Kampagnen kører fra 21. marts 2022 og slutter 31. maj 2022. 

2. Produktkoder der begynder med DKL er omfattet af tilbagebetalingen på 175 kr. incl. moms.  

3. Der gives kun tilbagebetalinger til private boligejere, som har købt produktet til montering i deres eget private hjem. Ved 
private boligejere forstås den fysiske eller juridiske person, der ejer VELUX produktet og ikke har erhvervet det med henblik 
på at sælge det videre eller montere det som led i sit erhverv. 

SÅDAN GØR DU KRAV PÅ DIN CASHBACK 

1. Du kan gøre krav på din cashback i perioden fra den 21. marts 2022 til den 30. juni 2022. 

2. Når du er klar til at gøre krav på din cashback, skal du gå til velux.dk/cashback og indtaste alle de nødvendige oplysninger 
samt uploade din faktura. Sørg for at produktkoden ’DKL’ fremgår tydeligt af din faktura. 

3. Kun produkter fra VELUX, der er købt gennem en autoriseret forhandler eller en håndværker i det land, hvor kunden er 
bosiddende, er omfattet af cashback kampagnen.  

4. Cashback er kun mulig én gang pr. købt produkt, og hver kunde kan få cashback for op til 2 produkter.  

5. Cashbackkampagnen kan ikke anvendes i kombination med andre kampagnetilbud fra arrangøren, og kan desuden ikke 
anvendes på gardiner købt hos veluxshop.dk, ovenlys-gardiner.dk eller direkte køb fra VELUX (arrangøren) 

6. Anmodninger kan blive afvist, hvis: 

- de er baseret på et falsk navn eller andre falske oplysninger for anmodningen 

- de involverer et forsøg på at manipulere med anmodningsprocessen 

- de er baseret på resultater, der er genereret af et script, en makro eller brugen af en automatiseret enhed, eller 

- hvis VELUX mener, at de er i strid med kampagnevilkårene eller formålet med cashbackkampagnen. 

Cashback kampagnen kan ikke anvendes af medarbejdere ansat i VELUX eller VKR gruppen. 

Når VELUX har kontrolleret alle data, modtager du pengene på din bankkonto senest den 31. juli 2022. Ufuldstændige eller 
ugyldige anmodninger efterkommes ikke. Cashback kan kun udbetales til IBAN-kontonumre. 

OFFENTLIGGØRELSE OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

1. Alle personlige data, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, behandles af os i overensstemmelse med 
Privatlivspolitikken. Læs denne politik omhyggeligt for at forstå vores syn på og praksis vedrørende dine personlige data – 
og hvordan vi behandler dem. Læs Privatlivspolitikken https://www.velux.dk/veluxdanmark/privatlivspolitik 

Dine personlige data og andre oplysninger, der er relevante for kampagnen, kan blive delt af VELUX med de 
serviceudbydere, som de samarbejder med i forbindelse med denne kampagne. 
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Du har ret til at få adgang til dine personlige data samt til at ændre dem, få dem slettet, blokeret eller begrænset eller gøre 
indsigelse mod, hvordan de behandles af VELUX. Du kan også anmode om at få dine personlige data overført i et egnet 
format, ved at sende en e-mail til velux@servicebureau.nl. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. 

VORES ANSVAR 

1. Hvis VELUX ikke overholder disse Vilkår, er virksomheden ansvarlig for det tab eller den skade, som du lider som et 
forudsigeligt resultat af virksomhedens overtrædelse af Vilkårene eller virksomhedens uagtsomhed. VELUX er imidlertid 
ikke ansvarlig for tab eller skader, der ikke er forudsigelige, eller som ligger uden for virksomhedens rimelige kontrol. 

2. VELUX accepterer intet ansvar og ingen forpligtelser for anmodninger, som virksomheden ikke modtager eller går tabt 
undervejs uanset af hvilken grund. Bevis for afsendelse eller overførsel accepteres ikke som bevis for indsendelse af 
anmodningen. Ødelagte, beskadigede, uforståelige, ulæselige eller ufuldstændige anmodninger er ugyldige. 

GENERELT 

1. Efter eget skøn: Når disse vilkår henviser til "efter eget skøn" fra VELUX eller dets udpegede dommere, er dette skøn 
absolut, og der indledes ingen korrespondance vedrørende eventuelle tilknyttede beslutninger. 

2. Andre kampagner: Eventuelle andre kampagner, der køres af VELUX, er underlagt deres egne separate vilkår og 
betingelser. 

3. Generelle vilkår: Ud over disse vilkår er din brug af websteder for VELUX også underlagt eventuelle Vilkår for brug eller 
Privatlivspolitikker, der på ethvert tidspunkt bliver vist på disse websteder. 

4. Overdragelse: VELUX forbeholder sig retten til når som helst at overdrage, overføre, pantsætte, opkræve eller på anden 
måde behandle nogle af eller alle virksomhedens rettigheder og forpligtelser i henhold til eller som følge af disse Vilkår. 

5. Adskillelighed: Hver paragraf i disse Vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed afgør, at én eller 
flere af paragrafferne er ulovlige, forbliver de resterende paragraffer gyldige i fuldt omfang. 

6. Tredjeparters rettigheder: Disse Vilkår vedrører en aftale mellem dig og VELUX. Ingen andre personer har ret til at 
håndhæve nogen af disse Vilkår. 

PRIVATLIVSPOLITIK 

Du kan finde Privatlivspolitikken for VELUX Danmark A/S her https://www.velux.dk/veluxdanmark/privatlivspolitik 
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