
 

Allmänt – Alla 

 

 

OM OSS 

1. Arrangören är VELUX Svenska AB ("VELUX"). VELUX Svenska AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556221-3305.  
Vårt svenska kontor finns på Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg.  

VELUX kommer att arbeta tillsammans med Service Bureau Jansen (SBJ) för hanteringen av VELUX cashbackkampanj 2022. SBJ 
ligger på adressen De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven. För frågor om denna kampanj eller din inskickade faktura, vänligen kontakta 
Service Bureau Jansen via velux@servicebureau.nl eller telefonnummer +31 (0) 40 290 5100. Du kan kontakta oss på denna adress 
för information om denna kampanj. Detta är också korrespondensadressen för eventuella frågor eller klagomål angående denna 
kampanj  

INFORMATION OM ÅTERBETALNINGSKAMPANJEN 

1. Kampanjen pågår mellan 22 mars till 31 maj 2022.  

2. De tillgängliga produktkoderna för återbetalningen är 250 SEK per DKL manuell mörkläggningsgardin (max 2 st totalt), för de 
produkter som innehåller följande bokstäver: DKL.  

3. Återbetalningar är endast tillgängliga för de produkter som omnämnts tidigare samt om de köps inom ramarna för 
kampanjperioden som omnämns i avsnitt 2 ovan.  

4. Återbetalningsbelopp anges baserat på VELUX bruttoförsäljningspris före eventuella rabatter från installatören eller 
återförsäljaren.  

5. Återbetalningar är endast tillgängliga för personer som har köpt produkten för installation i sitt eget privata hem. Med "privat 
hem" avses den person som äger VELUX-produkten och inte den person som har köpt den produkt som ska installeras som en del 
av sitt jobb.  

SÅ HÄR BEGÄR DU ÅTERBETALNING 

1. Du kan ansöka om återbetalning efter ditt inköp samt under perioden 22 mars 2022 till 31 maj 2022. Senaste datum för 
uppladdning av faktura: 30 juni 2022. 

2. Besök velux.se/cashback250 för att begära en kupongkod som du behöver för att lösa in din återbetalning när du har gjort ditt 
köp. Kupongkoden skickas till dig via e-post.   

3. När du är redo att lösa in din återbetalning måste du gå till velux.se/cashback250 och ange all information som behövs samt 
ladda upp din faktura från antingen installatören eller återförsäljaren för att bevisa ditt köp. 

4. Endast VELUX produkter som köpts av en auktoriserad återförsäljare eller via en installatör i det lokala landet är tillgängliga för 
återbetalning.  

5. Återbetalning kan endast ske en gång per köpt produkt, och endast totalt 2 produkter per hushåll kan få återbetalning. Max 500 
kr vid köp av 2 st DKL. 

6. Cashback erbjudandet kan inte tillämpas i kombination med något annat kampanjerbjudande som görs av arrangören, och kan 
inte heller tillämpas på solskydd köpta från veluxshop.se eller några direkta köp från VELUX (arrangören) 

7. Ansökningar kan komma att diskvalificeras om: 

- de baseras på ett falskt namn eller andra falska uppgifter 

- de involverar ett försök att manipulera eller störa ansökningsprocessen 

- de är gjorda med resultat genererade av skript, makron eller användning av en automatiserad enhet; eller 

- om VELUX på annat sätt tror att de har gjorts i strid med dessa villkor eller återbetalningskampanjens anda. 

Som VELUX- eller VKR Group-anställd kan du inte få en återbetalning om ditt köp gjordes med din medarbetarrabatt.  



 

Allmänt – Alla 

Efter att alla uppgifter har kontrollerats av VELUX kommer du att få återbetalningsbeloppet insatt på ditt bankkonto senast den 15 
juli 2022. Alla ansökningar som är ofullständiga eller ogiltiga gäller inte. Återbetalningsbeloppet kan endast betalas ut till IBAN-
kontonummer.  

 

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 

1. Alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss kommer att behandlas av oss i enlighet med 
sekretesspolicyn. Vänligen läs denna policy noggrant för att förstå våra åsikter och praxis angående dina personuppgifter och hur vi 
kommer att behandla dem. Läs vår sekretesspolicy www.velux.se/vart-foretag/juridisk-information/integritetsskyddspolicy  

Din personliga information och annan information som är relevant för kampanjen kan komma att delas av VELUX med de 
tjänsteleverantörer som man samarbetar med i samband med denna kampanj. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att ändra dem, att ta bort dem, att få dem blockerade eller att begränsa eller 
invända mot hur VELUX behandlar dem. Du kan också begära att dina personuppgifter överförs i lämplig form. Du kan skicka ett e-
postmeddelande till velux@servicebureau.nl. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

VÅRT ANSVAR INFÖR DIG 

1. Om VELUX inte följer dessa villkor blir man ansvarig för den förlust eller skada som du åsamkas och som är ett förutsebart 
resultat av dess brott mot villkoren eller dess försummelse mot desamma. VELUX ansvarar dock inte för förlust eller skada som inte 
är förutsebar, eller som ligger bortom VELUX rimliga kontroll. 

2. Inget ansvar samt ingen ansvarsskyldighet accepteras av VELUX för poster som inte mottas eller av någon anledning går förlorade 
i samband med överföring. Bevis på sändning eller överföring accepteras inte som bevis för ansökan. Felaktiga, skadade, 
oförståeliga, ohörbara eller ofullständiga ansökningar är ogiltiga. 

ALLMÄNT 

1. Diskretion: När dessa villkor hänvisar till utövandet av någon som helst form av diskretion från VELUX eller dess utsedda domares 
sida ska sådan diskretion vara absolut, och ingen korrespondens ska heller bedrivas angående därtill hörande beslut. 

2. Andra kampanjer: Alla andra kampanjer som drivs av VELUX kommer att styras av dessas egna separata villkor. 

3. Allmänna villkor: Förutom dessa villkor ska din användning av VELUX-webbplatser också omfattas av alla användningsvillkor eller 
sekretesspolicyer som visas på dessa webbplatser då och då. 

4. Tilldelning: VELUX kan när som helst tilldela, överföra, inteckna, debitera eller på annat sätt hantera någon eller alla dess 
rättigheter och skyldigheter i enlighet med eller som en följd av dessa Villkor. 

5. Avskiljbarhet: Vart och ett av styckena i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att 
någon av dem är olagliga, fortsätter de återstående styckena att gälla fullt ut. 

6. Tredjepartsrättigheter: Dessa villkor avser ett avtal mellan dig och VELUX. Ingen annan person har rätt att genomdriva något av 
dessa villkor. 

SEKRETESSPOLICY 

Sekretesspolicyn för VELUX Svenska AB finns här: https://www.velux.se/vart-foretag/juridisk-information/integritetsskyddspolicy 
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