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VELUX PontNeked Beépítő Program ismertető 

 
Mit ajánlunk? 

A 2018. április 3 – 2018. október 31. közötti időszakban a VELUX Magyarország Kft. 
beépítő ösztönző programot indít, melyben a programban résztvevőket a programban 

résztvevő VELUX tetőtéri ablakok, beépítőtermékek és fénycsatornák összegyűjtött 
vonalkódos matricái alapján jutalmazza. 
 
Részvételi feltételek: 
Regisztráció 

A programba regisztrálni a www.velux.hu/pontneked oldal regisztrációs felületén vagy 
telefonon lehet az alábbi adatok megadásával: programban résztvevő vállalkozás/egyéni 

vállalkozó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vállalkozás képviseletében eljáró személy 
neve. Telefonos regisztráció esetén hívja Fáczán Esztert, a +36 30 202 9381 telefonszámon.  

Vonalkódos matricák gyűjtése és elküldése 
Az Ön által beépített  
a, tetőtéri ablakok (kivéve GVT, GVO, VLT, GXL, GXU, GIL, GIU, VFE, VIU jelű termékek) 
b, fénycsatornák (kizárólag TWR, TLR, TWF, TLF, TCR, TCF jelű termékek)  

c, hőszigetelő keretek és hőszigetelő keretet tartalmazó burkolókeretek (kizárólag 
BDX 2000, EDW 2000, EDZ 2000, EDS 2000 jelű termékek)  
vonalkódos matricáit postacímünkre kell visszaküldenie 2018. november 5. 24:00 óráig (átadás 
vagy postai bélyegző dátuma legkésőbb ez a határidő). Cím: VELUX Magyarország Kft., 1031 
Budapest, Zsófia u. 1-3. A borítékra írja rá: PontNeked Beépítő Program. 
A borítékon a feladó rovaton kérjük feltüntetni a programban résztvevő vállalkozás/egyéni 
vállalkozó nevét, valamint a vállalkozás/egyéni vállalkozó pontos címét. Az a vonalkódos matrica, 

amelyről nem derül ki egyértelműen, hogy mely résztvevőtől származik, a programban nem kerül 
regisztrálásra. 
A programban kizárólag a 2014. áprilistól forgalmazott Új Generációs tetőtéri ablakok, 
hőszigetelő keretek és hőszigetelő keretet tartalmazó burkolókeretek vehetnek részt, melyek 
azonosítása a termék méretkódjában szereplő K betűvel történik (pl. MK08). 
Amennyiben a programban résztvevő termék csomagolásán 2 db vonalkódos matrica található, 
a pontérték megszerzéséhez mindkét vonalkódos matricát be kell küldeni:  

a, ha a résztvevő 2 db vonalkódos matricát küld vissza, a táblázatban szereplő pontértéket 

írjuk jóvá, 
b, ha a résztvevő csak 1 db vonalkódos matricát küld vissza, a táblázatban szereplő pontérték 
felét írjuk jóvá.  

A programban csak az itt látható vonalkódos matricákat fogadjuk el: 

 
 
Ki vehet részt? 
A programban részt vehet minden olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozás vagy egyéni 
vállalkozó, amely/aki cégszerű tevékenységeként VELUX tetőtéri ablakok és VELUX fénycsatornák 
szakszerű beépítésével foglalkozik a Magyar Köztársaság területén. A programban nem vehetnek 

részt a VELUX Magyarország Kft. alkalmazottai. 
A program szabályait a résztvevő a regisztrációs felületen a programba való regisztrálással 
elfogadja. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok tudomásul vételéről a résztvevő természetes 
személyek ugyancsak a regisztrációs felületen nyilatkoznak. 
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Ajándékok 
A programban beküldött érvényes vonalkódos matricák pontot érnek. 
 

Termékkategória Programban résztvevő 
termékek 

Pontérték 

Tetőtéri ablak GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, 
GLU B, GGL, GGU, GPL, GPU, 
GGL INTEGRA® (elektromos és 
napelemes is), GGU INTEGRA® 
(elektromos és napelemes is), 
GDL 

1-19 db ablak után 2 pont 
20 db ablak felett 3 pont 

Fénycsatorna TWR, TLR, TWF, TLF, TCR, TCF 4 pont 

Hőszigetelő keret és 
hőszigetelő keretet tartalmazó 
burkolókeret 

BDX 2000, BDX 2000F, BDX 
2001 
EDW 2000, EDZ 2000, EDS 
2000 

1 pont 

 
Példa 1: 

9 tetőtéri ablak vonalkódos matricái utáni pontok száma: 9 x 2 = 18 pont 
Ha a program teljes időtartama alatt kevesebb, mint 20 tetőtéri ablak vonalkódos matricái gyűlnek 
össze, egy ablak 2 pontot ér. 

 
Példa 2: 
25 tetőtéri ablak vonalkódos matricái utáni pontok száma: 25 x 3 = 75 pont 
Ha a program teljes időtartama alatt 20 vagy annál több tetőtéri ablak vonalkódos matricái gyűlnek 
össze, egy ablak 3 pontot ér. 
 
A pontok ajándékokra válthatók be.  

Az ajándékok megtekinthetők a www.velux.hu/pontneked oldalon.  
Az ajándékok kiválasztására a programban résztvevőknek a program során folyamatosan, de 
legkésőbb 2018. november 19-ig van lehetőségük a www.velux.hu/pontneked oldalon elhelyezett 
online ajándékválasztó űrlap kitöltésével. November 19-én az ajándékválasztó felület lezárul, így azt 
követően nem lesz lehetőség a gyűjtött pontok ajándékra történő átváltására.  

Az ajándékokat 2019. január 31-ig juttatjuk el a jogosult résztvevőknek. 

Az ajándékok minden adó és járulék vonzatát, valamint a szállítás költségét vállaljuk.  
 
Adatkezelés 
Az ösztönző program lebonyolítása és a jelen szabályzatban foglaltak teljesítése céljából a VELUX 
Magyarország Kft. a következő személyes adatokat kezeli: a programban résztvevő vállalkozás 
képviseletében eljáró személy neve; illetve a résztvevő egyéni vállalkozó neve, címe, telefonszáma, 
e-mail címe, az általa beküldött vonalkódok és az általa gyűjtött pontok száma. A VELUX 

Magyarország Kft. a résztvevő neve alatt rögzíti az általa beküldött vonalkódok és az azok alapján 
gyűjtött pontok számát. Az adatkezelés jogalapja: a fenti adatok kezelése a jelen szabályzatban 
foglaltak teljesítése érdekében szükséges. Az adatok megadása a szabályzatban foglaltak teljesítése 
érdekében szükséges, ezért amennyiben valamely adatát nem kívánja megadni, az 
megakadályozhatja a pontokra való jogosultság megítélését, illetve az ajándékok kiszállítását, ezért 
a fenti adatok megadása kötelező. A VELUX Magyarország Kft. a személyes adatokat a program 
időtartama alatt, valamint az esetleges panaszok illetve egyéb jogi igények kezelése céljából az 

általános elévülési idő alatt, de legfeljebb az ajándékok kiszállításának végső határidejét követő 5 
évig tárolja. Az adatokhoz a VELUX Magyarország Kft-nek az ösztönző program lebonyolításában 
résztvevő munkatársai férnek hozzá. A résztvevő kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az 
adathordozhatóság jogával, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy az adatvédelmi és egyéb (pl. 
adózásra vonatkozó) jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé, illetve kötelezővé teszik az adatok 

további kezelését (az adatkezelés törlésére vonatkozó kérelem esetén is). Az adatkezeléssel 
kapcsolatban az (adatkezeléssel) érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
előtt panasszal élhetnek, valamint bírósághoz fordulhatnak.  
A beküldött vonalkódok és a gyűjtött pontok számára vonatkozóan a program lezárásakor a VELUX 
Magyarország Kft. adatbázisának adatai a mérvadóak. Amennyiben a résztvevő a vonalkódok 
darabszámában vagy egyenlegében téves adatot tapasztal, kérheti az adat kijavítását, ehhez 

szükséges, hogy hitelt érdemlően igazolja a ténylegesen beküldött vonalkódok darabszámát.   
Saját egyenlegéről minden regisztrált résztvevő a program során az alábbi telefonszámon kérhet 

tájékoztatást: +36 30 202 9381.  
Az egyenlegről a program során többször is tájékoztatást adunk SMS-ben vagy e-mailben.  
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Általános rendelkezések 
A résztvevő felelősséget vállal arra, hogy a regisztráció során megadott információk a valósággal 

egyezőek, valamint arra, hogy a vállalkozás nevében regisztráló személy jogosult a program során 
a vállalkozás nevében nyilatkozatot tenni és a vállalkozást a program során képviselni.  
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy visszaélés esetén az érintett résztvevőt kizárjuk a 
programból és a károk megtérítését követeljük.  
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