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VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

Kontakt pre montážne firmy:
T: 02/33 000 555
E: montaznik@velux.com
W: www.velux.sk

Akcia
pre montážne firmy
Za každé strešné okno s trojsklom
až 36€ do vernostného programu
Vaši zákazníci môžu využiť dotáciu až 100 € na nákup
strešného okna a diaľkového ovládania. Využite túto
príležitosť a ponúknite im produkt, ktorý následne odmení
aj vás.
Akcia platí od 1. 4. do 21. 5. 2021 a je určená len pre členov
vernostného programu VELUX Profi Klub.

Strešné okná

Podmienky
uplatnenia akciovej ponuky
pre koncových zákazníkov

dotácia na strešné okná s trojsklom typu GLL / GLU,
GGL / GGU a GPL / GPU
dotácia na dodatočné motory pre nové okná
dotácia na základnú sadu VELUX ACTIVE

Maximálny počet okien na jednu registráciu je 10 ks

Akciovú ponuku nemožno kombinovať s projektovou
zľavou od spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
ani so žiadnymi inými špeciálnymi akciami.

Ponúknite vašim zákazníkom kvalitné
a zvýhodnené strešné okná vrátane vašej
montáže a nechajte sa odmeniť aj vy.

Nie ste ešte členom programu
VELUX Profi Klub?
Nevadí, pozrite sa na

www.velux.sk/profiklub

a zistite, čo všetko môžete získať.

Odmena
do vernostného programu
12 € prémia za každé zateplené
lemovanie EDW/EDS 2000
12 € prémia za každé lemovanie
pre výmenu EW/EL 6000
36 € prémia za každé zateplené
lemovanie EDLS, EDWS

Príklad prepočtu bodov:
Mimo kampaň:
nákup 5 ks lemovania EDW 2000 MK06

630 bodov
5 x 126 bodov

(lemovanie EDW 200 MK06 = 126 bodov)

V období kampane:
20 630 bodov
nákup 5 ks lemovania EDW 2000 MK06 5 x 126 bodov
(lemovanie EDW 200 MK06 = 4 000 bodov)

+ 5 x 4000 bodov

Za nazbierané body môžeš získať:

7 000 bodov

13 000 bodov

Poukážka na Mall
v hodnote 20 €

CODE Soft shell bunda

