
Pravila in pogoji prodajne akcije VELUX 

Posebna ponudba: 50% popust na notranja senčila 

 

Pri nakupu kompleta najmanj treh (3) strešnih oken VELUX skupaj z zunanjim senčenjem (ročno, električno 
ali solarno senčilo ali roleta VELUX) v času med 11. 10 in 30. 11. 2022, končni uporabnik pridobi pravico do 
50 % popusta ob nakupu notranjih senčil v dimenziji in številu, ki ustrezajo kupljenim strešnim oknom. 
Kupec lahko izbere katero koli notranje senčilo VELUX. 

Prodajna akcija velja izključno za fizične osebe / končne uporabnike s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju »kupec«). Pravne osebe (podjetja) v prodajni akciji ne morejo sodelovati. 

1. Po nakupu zgoraj opisanega kompleta kupec (fizična oseba) izpolni obrazec za uveljavljanje popusta na 
spletni strani https://www.velux.si/prodajna-akcija-jesen-2022, izpolni ustrezne podatke, priloži fotografijo 
ali skeniran račun, ki izkazuje nakup ustreznih izdelkov v času akcije in se glasi na fizično osebo, ki uveljavlja 
ugodnost, ter želen tip notranjega senčila, barvo ter velikost senčil. 

 
Račun za kupljena okna je kupcu lahko izdan s strani trgovca ali izvajalca. 

2. Podjetje VELUX Slovenija bo, po prejemu potrebnih podatkov, kupcu na njegov elektronski naslov 
poslalo predračun za naročena senčila s 50 % popustom in predvidenim rokom dobave. 

3. Kupec lahko uveljavlja pravico do nakupa senčil s popustom v tej akciji do vključno 15. 12. 2022, 
veljavnost predračuna za nakup notranjih senčil pa je 14 dni, kar pomeni, da mora kupec v tem času 
poravnati kupnino po predračunu z nakazilom na ustrezni TRR. 

4. Po prejemu plačila, VELUX Slovenija pošlje ustrezna senčila po pošti na kupčev naslov, skladno z roki 
dobav glede na izbrana senčila. Stroške pošiljanja senčil plača VELUX Slovenija.  

Zamenjava izdelkov iz prodajne akcije po nakupu ni možna. 

5. Osebni podatki bodo varovani in uporabljeni v skladu z zakoni o varstvu osebnih podatkov ter Izjavo o 
varovanju osebnih podatkov https://www.velux.si/podjetje-velux/pravni-poduk 

Morebitne vprašanja ali celo spore, nastale v zvezi s prodajno akcijo, bodo udeleženci in organizator 
reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 

Kontakti organizatorja prodajne akcije: 

 
VELUX Slovenija d.o.o. 
Ljubljanska cesta 51a 
1236 Trzin 

Telefon: 01 724 68 68 
Email: velux@velux.si 
www.velux.si 


