
 

 

 
VELUX Promóciós Kampány Szerződési Feltételek 
 
"Meglátod, és nem éred be kevesebbel" 
 
1. A promóciós kampány szervezője 
 
A "Meglátod, és nem éred be kevesebbel" promóciós kampány szervezője a VELUX Magyarország Kft. 
(fióktelep: 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.; cégjegyzékszám: 08-09-000055; adószám: 10192207-2-08; a 
továbbiakban: „Szervező”). 
 
A Hivatalos Szerződési Feltételek a magyar jogszabályoknak megfelelően kerültek kialakításra, melyek a 
kampány ideje alatt a www.velux.hu weboldalon érhetők el. A Szervező a Hivatalos Szerződési Feltételek 
módosítására vonatkozó jogot fenntartja, mely módosítások a www.velux.hu weboldalon való előzetes 
nyilvános közzétételt követően lépnek hatályba. 
 
2. A promóciós kampány időtartama 
 
A "Meglátod, és nem éred be kevesebbel" promóciós kampány időtartama: 2022. október 15. – 2022. 
november 30. 
 
3. A kampányban részt vevő termékek 
 
A kampányban az alábbi termékek vesznek részt: 
- Basic tetőtéri ablakok: GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B (méretek: FK06, MK04, MK06, MK08); 
- Standard tetőtéri ablakok: GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B (méretek: FK06, MK04, MK06, 
MK08); 
- EDW/EDS 2000 burkolókeret hőszigetelő keret készlettel és/vagy két vízszintes ablak kombinálásához kombi 
burkolókeret EKW 0021H típus + BDX 2000 hőszigetelő keret készlet, FK06, MK04, MK06, MK08 méretekhez; 
- MHL 5060 típusú hővédő roló. 
 
A promócióban résztvevő minden VELUX termék megvásárolható Magyarország területén VELUX tetőtéri 
ablakok kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó vállalkozástól, vagy egyéni vállalkozótól, illetve ablakbeépítő 
vállalkozástól. 
 
4. A részvételi jog 
 
A "Meglátod, és nem éred be kevesebbel" kampányban magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 
magánszemélyek vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt. 
 
5. A promóciós kampány mechanizmusa 
 
A Szervező a kampány ideje alatt minden Standard promóciós csomag megvásárlása esetén egy VELUX hővédő 
rolót bruttó 1000,- Ft ajánlott áron és/vagy minden Basic promóciós csomag megvásárlása esetén egy VELUX 
hővédő rolót bruttó 5000,- Ft ajánlott áron kínál. 
 
A Standard promóciós csomag tartalma: 
 
VELUX tetőtéri ablakok, Standard típus (GLL 1061, GLL 1061B és GLU 0061, GLU 0061B; méretek: FK06, 
MK04, MK06, MK08); 
Burkolókeret hőszigetelő keret készlettel (EDW/EDS 2000) és/vagy kombi burkolókeretek (EKW 0021H), 
amelyek alkalmasak két vízszintes VELUX tetőtéri ablak kombinálására + hőszigetelő keret készlet (BDX 
2000), FK06, MK04, MK06, MK08 mérethez; 
MHL 5060 típusú hővédő roló. 
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A Basic promóciós csomag tartalma: 
 
VELUX tetőtéri ablakok, Basic típus (GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B; méretek: FK06, MK04, 
MK06, MK08); 
Burkolókeret hőszigetelő keret készlettel (EDW/EDS 2000) és/vagy kombi burkolókeretek (EKW 0021H), 
amelyek alkalmasak két vízszintes VELUX tetőtéri ablak kombinálására + hőszigetelő keret készlet (BDX 
2000), FK06, MK04, MK06, MK08 mérethez; 
MHL 5060 típusú hővédő roló. 
 
Több promóciós csomag végfelhasználó általi megvásárlása esetén a résztvevő automatikusan a csomagok 
számával arányos számú hővédő rolót kap az ajánlott áron: bruttó 1000,- Ft/db (Standard promóciós csomag 
megvásárlása esetén), illetve bruttó 5000,- Ft (Basic promóciós csomag megvásárlása esetén). 
 
A VELUX hővédő rolók bruttó 1000,- Ft/db ajánlott áron (Standard promóciós csomag megvásárlása esetén), 
illetve bruttó 5000,- Ft/db ajánlott áron (Basic promóciós csomag megvásárlása esetén) a vásárlás helyén 
kerülnek felajánlásra. 
   
Minderre tekintettel a VELUX hővédő rolók bruttó 1000,- Ft ajánlott áron (Standard promóciós csomag 
vásárlása esetén), illetve bruttó 5000,- Ft ajánlott áron (Basic promóciós csomag vásárlása esetén) annak a 
Kereskedőnek a székhelyére kerülnek kiszállításra, akin keresztül a résztvevő a vásárlást lebonyolítja, és a 
vásárló a Kereskedő üzletében veheti át azokat. Webáruházban történő vásárlás esetén a csomag az oldalon 
érvényben lévő szállítási feltételek alapján kerül kiszállításra. 
 
A jelen promóció feltételei szerint megrendelt promóciós csomagokat a Szervező a rendelkezésre álló készlet 
erejéig, legkésőbb 2022. december 22. napjáig szállítja ki. Ez az akció más típusú akciókkal nem vonható össze. 
Amennyiben a VELUX kereskedőpartnerek által leadott rendelés hibás, a teljes promóciós csomag cserére kerül. 
A promócióban résztvevő csomagok 2023. január 31-ig visszáruzhatók. 
 
6. Jogvita 
 
A Szervező és a promóciós kampány résztvevői közötti esetleges jogvitákat elsősorban békés úton kell rendezni, 
vagy ha ez nem lehetséges, a jogvita elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság 
jogosult azt elbírálni. Bármilyen panaszt írásban, a panaszra okot adó körülmény bekövetkezésétől vagy az arról 
való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kell benyújtani.. 
 
7. A promóciós kampány vége 
 
A promóciós kampány vis maior esemény fennállása vagy a Szervező egyoldalú döntése alapján megszakítható, 
ami a www.velux.hu weboldalon előzetesen közzétételre kerül. 
 
8. A promóciós kampány szerződési feltételei 
 
A "Meglátod, és nem éred be kevesebbel" promóciós kampány Szerződési Feltételei 2022. október. 15 napjától 
elérhetőek a www.velux.hu weboldalon, vagy azok közvetlenül a Szervezőtől igényelhetőek. A jelen promóciós 
kampányban való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen Szerződési Feltételek valamennyi rendelkezését. A 
hivatalos szabályokkal kapcsolatos további információkért kérdéseivel a vevoszolgalat@velux.com email címen 
fordulhat hozzánk. 
 
VELUX Magyarország Kft. 
 
Noemi Ritea 
Market Director 
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