
 
 
 
 
 
 

Trzin, 19.09.2019 
 
 
 
 
POGOJI ZA PRIDOBITEV kompleta »ZDRAV DOM« 
 
 
Fizična oseba, pri nakupu kompleta »Zdrav dom«, ki vsebuje:  
 
• Elektromotor KSX 100 ali KSX 100K (set s solarnim napajanjem) 

in 
• KIX 300 EU Paket VELUX ACTIVE 

 
v času od 20.09.2019 do 10.11.2019, prejme komplet, skupaj z montažo motorja, po sledečih cenah: 
 

 Elektromotor 
s solarnim 
napajanjem 

kos VELUX 
Active   

kos Cena z montažo 
(EUR brez DDV) 

Skupna cena z 
montažo (EUR 
z 9,5% DDV) 

Cena na okno 
(EUR z  
9,5% DDV) 

Komplet za 1 strešno okno KSX 1 KIX 1 419,00 458,81 458,81 
Komplet za 2 strešni okni KSX 2 KIX 1 614,00 672,33 336,17 
Komplet za 3 strešna okna KSX 3 KIX 1 819,00 896,81 298,94 

 
 
V Komplet »Zdrav dom« je vključeno: 
 

- Set KSX, ki s pomočjo solarne energije odpira in zapira strešno okno. Vsebuje: motor na solarni pogon, 
akumulator, solarno celico, dežni senzor in brezžično stikalo. Za varnost pred dežjem skrbi dežni senzor, 
ki zapre okno takoj, ko nanj pade nekaj kapljic dežja. 

- Set VELUX Active KIX, sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka. Vsebuje: senzor notranjega 
zraka, ki meri temperaturo, vlago in CO2, stikalo za odhod in gateway. Skupaj z brezplačno aplikacijo 
za pametni telefon omogoča popolno kontrolo nad kakovostjo zraka v prostoru. Več na povezavi. 

 
Elektro motor KSX ni združljiv z ročnim zunanjim mrežastim senčilom MHL in v kolikor je ta že vgrajen na 
obstoječem oknu, ga je potrebno odstraniti. 
 
Kako do kompleta »Zdrav dom«? 
 
Prijavite se na https://www.velux.si/akcija-ksx-kix. Prosimo izpolnite vse zahtevane podatke. Na podlagi 
prijave vam bomo poslali predračun. Po vplačilu vas bo kontaktiral izvajalec s katerim se boste dogovorili za 
vgradnjo solarnih motorjev. Iz varnostnih razlogov set VELUX ACTIVE kupec poveže sam s pomočjo aplikacije 
na telefonu. Več o tem na povezavi. 
 
Za več informacij nas lahko kontaktirate na telefon 01 724 68 68 ali na elektronski naslov velux@velux.si. 
 
 
VELUX Slovenija d.o.o. 
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