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ВИГІДНО РАЗОМ З ВІКНОМ 
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10 % на DKL та 
MHL додаткова
знижка 

В акції приймають участь усі 
маркізети MHL, MIV, MML, MSL 
та штори DKL, DML, DSL

При купівлі штори та/або маркізету разом з вікном додаткова 
знижка 10% на сонцезахисний аксесуар. 

Можливі комбінації 

1 вікно + DKL/DML/DSL (Додаткові 10% на штору )

1 вікно + MHL/MIV/MML/MSL (Додаткові 10% на маркізет )

1 вікно + DKL/DML/DSL + MHL/MIV/MML/MSL (Додаткові 10% 
на обидва аксесуари )

Термін дії акції 

29.05.2018-01.08.2018.



ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ 
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Кількість штор відповідає кількості вікон в замовлені 

Умови акції можуть поєднуватися з кількісною знижкою. 
Знижки сумуються

На одне вікно може встановлюватися два аксесуара штора і 
маркізет. Знижка розповсюджується на обидва: затемнююча
штора і маркізет. 



УМОВИ ЛІТНЬОЇ АКЦІЇ 
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Акція діє в період 29.05.2018 – 01.08.2018 

Акція діє по всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій 

В Акції приймають участь усі дилери VELUX 

Компанія ВЕЛЮКС Україна залишає за собою право закінчити акцію у будь-який час. 

Умови акції розповсюджуються на продукцію, замовлену під час дії акції. 

Штори або маркізети замовлені, під час дії Акціїї, як спец продукція,  будуть доставлені по умовах акції навіть після 
закінчення терміну її дії, якщо виконані умови компанії ВЕЛЮКС Україна щодо доставки спец продукції. 

Вікно і штора мають бути одного розміру 

Знижки на штори для вікон попереднього покоління не розповсюджуються



ВАША ОСОБИСТА ПЕРЕВАГА РОЛЕТИ 
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• Захист від спеки 

• Контроль освітлення 

• Додаткова теплоізоляція 

• Звукоізоляція та шумоізоляція під час 
дощу

+ 

Подарунок за ролету 

29.05.5018 – 31.08.2018

Учасники акції  
усі дилери компанії ВЕЛЮКС Україна 

ВЕЛЮКС Україна залишає за собою право
змінити терміни акції 

Обрати подарунок необхідно до 10.09.18
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ВАША ОСОБИСТА ПЕРЕВАГА РОЛЕТИ 
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1 SHL = 1 бал

1 SML = 2 бали

1 SSL = 2 бали 



ЯК ОТРИМАТИ ПЕРЕВАГУ ВІД РОЛЕТИ 
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1 SHL = 1 бал

1 SML = 2 бали

1 SSL = 2 бали 



ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ В КАМПАНІЇ 
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Зареєструйтесь в кампанії або увійдіть в систему за допомогою логіна та 
пароля 3В

Для реєстрації/входу під існуючим логіном: 

В розділі Дилерам на сайті www.velux.ua оберіть розділ Кампанія Ролети 

пройдіть реєстрацію або увійдіть за допомогою існуючих даних.

Увійти в систему  

http://www.velux.ua/
http://shutters.promo3v.com.ua/

