
 
 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „REKOMENDOWANY WYKONAWCA VELUX” 

 

 DEKARZ specjalizujący się w montażu produktów  
VELUX łącznie z wykonaniem całych dachów.      

 MONTAŻYSTA specjalizujący się w instalacji i wymianie 
produktów VELUX w istniejących dachach. 
 

Ja, niżej podpisany/a, prowadzący/a działalność pod firmą*/działając w imieniu*  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa firmy)  

w ………………….………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. (adres),  

posiadający/a/ą nr NIP…………………………………………………..………………, REGON……………….…………..…………………………………….  

oraz CEIDG*/wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem*……………………………… 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

Adres maila: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na uczestnictwo wyżej wymienionego podmiotu w Projekcie „Rekomendowany Wykonawca VELUX” 
organizowanych przez VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ulicy Krakowiaków 34, wpisana  
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
pod nr KRS 0000018788, REGON:006228649, NIP:5210091891, z kapitałem zakładowym 5.188.425,00zł zwana dalej 
Organizatorem.  
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Projektu „Rekomendowany Wykonawca VELUX”  
(dalej: Regulamin”) oraz akceptuję określone w nim warunki. Regulamin stanowi nieodłączny element niniejszej deklaracji. 
 
W związku z udziałem w Projekcie „Rekomendowany Wykonawca VELUX” konieczne będzie przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika zawartych w niniejszym dokumencie. 
 
 

……………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………..…… 
(miejscowość i data) (podpis Kandydata na Uczestnika) 

 
………………………………………………………………………….. 

(Czytelny podpis Przedstawiciela VELUX) 
 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o bieżących 

promocjach, nowościach i wydarzeniach VELUX z wykorzystaniem: 

 E-mail 

 Telefonu 

 

Wyrażenie ww. zgody nie jest warunkiem przystąpienia do projektu „Rekomendowany Wykonawca VELUX”.  
Zgodę można wycofać w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 
 

……………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………..…… 
(miejscowość i data) 

 
* Niepotrzebne proszę skreślić 

(podpis Kandydata na Uczestnika) 
 



                                                                                                       

 

PROTOKÓŁ WIZYTY KWALIFIKACYJNEJ REKOMENDOWANEGO WYKONAWCY VELUX 

Dane wykonawcy 

Nazwa firmy  
 Imię i nazwisko 

właściciela 
 

Lista wykonanych elementów wizyty kwalifikacyjnej 

Prezentacja w zakresie 

 Koncept Rekomendowanego Wykonawcy 

 Dodatkowe kwalifikacje do zdobycia 
przez RWV 

 Oferta produktowa VELUX  

 Dobór okien do funkcji wnętrz i montażu 
okien 

 Dobór kołnierza uszczelniającego do rodzaju 
pokrycia 

 Ciepły montaż VELUX 

Szkolenie i ocena 
zgodności montażu z 
instrukcjami VELUX w 
zakresie 

 Nowy system oznaczania i pakowania 
okien 

 Przygotowanie otworu w dachu 

 Montaż okna w konstrukcji i połączenie 
z warstwami izolacji 

 Przygotowanie okna do automatyzacji 
(okablowanie) 

 Informacje dla inwestora (konserwacja, 
akcesoria) 

Informacja o akcjach 
promocyjnych i 
szkoleniowych 

      

Potwierdzam wykonanie wszystkich 
elementów wizyty kwalifikacyjnej: 
 

……………………………………………………………………………..………………………………..…… 
(czytelny podpis Przedstawiciela VELUX – imię i nazwisko) 

 

ZDOBYTE KWALIFIKACJE 

Nazwa kwalifikacji Data uzyskania Podpis Area Managera 

Okna dachowe VELUX   

Ciepły montaż okien VELUX   

Sterowania okien VELUX INTEGRA®   

Świetliki tunelowe VELUX   

Rolety zewnętrzne VELUX   

Okna do płaskiego dachu VELUX   

Okna kolankowe VELUX   

Balkon dachowy VELUX CABRIO   

Okna balkonowe VELUX GEL   

Wnęki i stelaże wnęk okiennych VELUX   

Wymiana okien dachowych na okna VELUX   

Montaż obniżony w dachu o 40 mm   

 


