100%
på det billigaste
takfönstret av tre

Köp 3 takfönster, betala för 2
Köp 2 och du får 50% rabatt
på det andra takfönstret

50%
på det billigaste
takfönstret av två

Du sparar:

5.250:Att gå från 1 till 2 takfönster gör stor skillnad. Du får mer ljus och
luft plus känslan av ett större och mycket mer användbart rum.

Prisexempel: Bruttopris (VELUX rek cirkapris) för 2 st VELUX
GPU MK08 inkl Solo 2 är 21.000:-. Med 50% rabatt på det
andra takfönstret blir din kostnad 15.750:- och du sparar 5.250:-!

Du sparar:

10.500:Tre takfönster förvandlar ditt hem… Du öppnar mot himlen
och omgivningen samtidigt som du får ett rum med flödande
dagsljus.

Prisexempel: Bruttopris (VELUX rek cirkapris) för 3 st VELUX
GPU MK08 inkl Solo 2 är 31.500:-. Med vårt erbjudande få du
det tredje takfönstret på köpet och din kostnad blir 21.000:-.
Du sparar alltså 10.500:-!

Släpp in mer dagsljus,
få ett friskare hem
– och få pengar
tillbaka på köpet!
Med fler takfönster skapar du en innemiljö med flödande dagsljus och frisk luft. Det är bra för dig, din familj och ditt hus.
•
		
•
		

Om du köper 2 takfönster får du 50% rabatt
på det billigaste av de två takfönstren.
Köper du 3 takfönster får du det billigaste av
dem på köpet – du betalar bara för 2!

För att få rabatten ska du köpa dina takfönster under
perioden 14/8 till 31/10 2019 och registrera
köpet på velux.se/cashback senast den 30/11 2019.
Rabatten gäller alla VELUX takfönster*, inkl monteringspaketen Solo 2 resp Solo 7 och betalas ut till dig från
VELUX (tidigast tre månader efter ditt inköp).

Du sparar:

20.200:-

Du kan spara tusentals kronor genom att slå till nu
– så tänk inte bara ett takfönster utan två, tre eller
ännu fler. Du vinner ett ljusare hem med flödande
dagsljus och ett friskt inneklimat!
Du kan göra hela övervåningen ljusare genom att sätta takfönster i varje rum. Eller – håll i dig nu – varför inte sätta sex
takfönster i grupp i ett rum? Vi lovar att du får en fantastisk
miljö med rymd, ljus och luft.

Prisexempel: Bruttopris (VELUX rek cirkapris) för
6 st VELUX GGU SK08 inkl Solo 2 är 60.600:-. Med vårt
erbjudande får du 2 takfönster på köpet och din kostnad blir
bara 40.400:-. Du sparar 20.200:-!

*
Kampanjen gäller endast för privatpersoner och ej för
specialbeställningar (storlekar och kulörer). Rabatten baseras på
de rekommenderade priser som anges i VELUX prislista för 2019.
Fullständig information om vad som gäller för kampanjrabatten
hittar du på velux.se/cashback

Så här gör du för att registrera
ditt köp och få pengar tillbaka
För att få din rabatt går du in på velux.se/cashback.

1

2

1. Se till att få originalkvittot!
Du betalar ordinarie pris hos en återförsäljare.
Spara kvittot. Om en montör köper takfönstren åt
dig, se till att du får återförsäljarens originalkvitto/
faktura. Kvittot/fakturan ska vara daterat under
kampanjperioden (14/8 – 31/10 2019). Du kan
registrera ditt köp t o m den 30/11 2019.
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2. Fotografera eller skanna in kvittot
Bilden behöver inte vara perfekt, men se till
att hela kvittot/fakturan syns och att det är
läsbart. Ordernummer, produkter och återförsäljare
ska framgå.

4

3. Registrera ditt inköp på velux.se/cashback
Här fyller du i uppgifter om namn, adress och de
bankuppgifter till vilket vi ska betala din cashback.
Här ska du också bifoga bilden på kvittot/fakturan.

4. Rabatten betalas direkt till ditt konto
Utbetalning sker tidigast 3 månader efter
kampanjens slut – kampanjen avslutas den 31/10
2019 (du kan dock registrera ditt köp t o m den
30/11 2019).
Rabatten baseras på de rekommenderade priser
som anges i VELUX prislista för 2019.

www.velux.se/cashback
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22, 254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-20 83 80. Email: info@velux.se
Hemsida: www.velux.se

