
Vara asta, în mansardă, 
se poartă culorile!

Alege, în perioada 13 mai - 30 iunie 2019, 
ferestrele de mansardă VELUX și rulourile colorate pentru ele și 

primești până la 200 lei cadou, în contul tău.

Întreabă distribuitorul tău sau vizitează site-ul www.velux.ro 
pentru a consulta Regulamentul promoţiei.



Consultă regulamentul promoţiei pe velux.ro

Trimite cuponul completat integral, însoţit de o copie a facturii, pe adresa 
de e-mail campanie@velux.com sau la VELUX România SRL, Str. Turnului 
nr. 5, Coresi Business Park, Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, Braşov, 
până în data de 15 iulie 2019, pentru a primi:

ź 150 lei pentru fiecare pachet alcătuit din fereastră de mansardă 
VELUX din categoriile Standard Plus sau Premium, ramă de 
etanşare, kit de izolare termică și protecţie și orice rulou 
interior/exterior. Dacă ruloul interior/exterior este electric/solar, 
primiţi 50 lei extra*. 

ź 100 lei pentru fiecare pachet alcătuit din fereastră de mansardă 
VELUX din categoria Standard, ramă de etanşare, kit de izolare 
termică și protecţie și orice rulou interior/exterior. Dacă ruloul 
interior/exterior este electric/solar, primiţi 50 lei extra*. 

Am aflat de campania VELUX prin: 

În magazin

Radio InternetPresa scrisă

Altele 

Proiectul meu este: 

Construcţie nouă Renovare construcţie existentă

În acest proiect sunt: 

Utilizator Montator Investitor

Proiectant Constructor Altele

Cadoul se va primi prin virament bancar: 

Titular cont

Cont bancar

Prin completarea acestui cupon, îmi dau acordul în vederea procesării datelor cu caracter 
personal în scopul participării la această campanie, conform legislaţiei în vigoare.

Doresc să primesc informaţii despre promoţii și accesorii VELUX. 
Pentru dezabonare, trimite e-mail cu subiect DEZABONARE la adresa: 
protectiadatelor@velux.com.

Promoţia este valabilă pentru produsele achiziţionate în perioada: 
13 mai - 30 iunie 2019. 

Vara asta, în mansardă, 
se poartă culorile!

Cadoul se acordă pentru un singur rulou interior sau exterior manual din pachet.
* cei 50 de lei extra se acordă pentru un singur rulou electric sau solar din pachet
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