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

O casă 
inteligentă 
pentru fiecare!

Alexa, 
asistentul tău 

virtual 

Transformă fereastra ta manuală 
într-una inteligentă, achiziţionând 
sistemele electrice sau solare VELUX 
și primești până la 200 lei cadou. 

Împreună cu kitul de control 
climatic, VELUX Active, vei putea 
să operezi atât rulourile, cât și 
ferestrele tale inteligente și 
să participi la TOMBOLĂ! 

CÂȘTIGĂ ACUM



Consultă regulamentul promoţiei pe , secţiunea Campanii. www.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 15.09.2019, pentru a primi:

l 200 lei - pentru fiecare achiziţie a unui pachet format din: KUX 110 
(sistem de acţionare electrică) + KMG 100K (motor electric)
l 150 lei - pentru fiecare achiziţie a unui KSX 100K (kit solar)

Participă la tombolă și asistentul virtual Alexa poate fi al tău, dacă ai 
achiziţionat și kitul de control climatic VELUX ACTIVE + unul dintre 
cele două sisteme de mai sus.

Extragerea la sorţi a celor 15 câștigători ai asistentului virtual Alexa 
se va face în data de 7 octombrie 2019. Anunţul privind câștigătorii va fi 
făcut public pe site-ul www.velux.ro, secţiunea Campanii în data de 8 
octombrie 2019.

Am aflat de campania VELUX prin: 

magazin distribuitor

website velux.ro internetFacebook VELUX

altele 

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: 
1-31 august 2019. 

O casă inteligentă 
pentru fiecare!

Cadoul se va primi prin virament bancar: 

Titular cont

Cont bancar
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