
Podmienky uplatnenia akčnej ponuky  

 

 Akcia je určená pre zákazníkov, ktorí v období od 18. 5. 2020 do 18. 7. 2020 zakúpia 
vonkajšiu roletu VELUX SSL na solárny pohon. Nárok na vyplatenie finančnej čiastky 
80 € za každú zakúpenú roletu môže uplatniť koncový zákazník, ktorý sa v období od 
18. 5. 2020 do 31. 7. 2020 zaregistruje na portáli www.velux.sk/letovtieni , a k svojej 
registrácii priloží kópiu faktúry preukazujúcu, že k nákupu vonkajšie rolety VELUX SSL 
došlo v období medzi 18. 5. 2020 a 18. 7. 2020. 

 Finančnú sumu môže získať len spotrebiteľ, tj. fyzická osoba, ktorá pri zakúpení 
výrobku nekonala v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Výplaty 
budú vykonávané výhradne bankovým prevodom na účty vedené u bankových domov 
so sídlom v Slovenskej republike, a to do 31. 8. 2020 

  
  • Akceptujeme faktúru vystavenú montážnou firmou alebo predajcom výrobkov 

VELUX. 

• Maximálny počet vonkajších roliet VELUX SSL na jednu registráciu je 10 ks 

• Akčnú ponuku nie je možné kombinovať s projektovou zľavou od spoločnosti VELUX 
SLOVENSKO spol. s r.o. ani žiadnymi inými špeciálnymi akciami 

Ako získať peniaze späť? 

Najneskôr do 31. 7. 2020 vyplňte registračný formulár na stránke 
www.velux.sk/letovtieni  a k tomuto registračnému formuláru priložte kópiu daňového 
dokladu o nákupe vonkajších roliet VELUX SSL uskutočnenú v rozhodnom období od 
18. 5. 2020 do 18. 7. 2020, obsahujúcu presnú špecifikáciu ich typu a počtu. 
Podmienkou pre vyplatenie peňazí späť je ďalej uvedenie bankového účtu, na ktorý 
bude následne zaslaná príslušná finančná čiastka. Čiastka bude poukázaná bankovým 
prevodom najneskôr do 1 mesiaca po obdržaní správne vyplneného registračného 
formulára a kópie položkového nákupného dokladu. V prípade neúplne či nesprávne 
vyplneného registračného formulára, alebo priloženie nepreukazného dokladu nevzniká 
zákazníkovi nárok na vyplatenie finančnej čiastky. 

Akcia sa nevzťahuje na iný sortiment výrobkov VELUX, než je uvedený v týchto 
podmienkach, ani na ich montáž. 

 Akcia sa vzťahuje iba na výrobok vonkajšia roleta VELUX SSL na solárny pohon vo 
všetkých variantoch uvedených v oficiálnom cenníku spoločnosti VELUX SLOVENSKO 
spol. s r.o. Viac informácií a kontaktný formulár na www.velux.sk/letovtieni . Na výrobky, 
ktoré nie sú súčasťou zoznamu v rámci registračného formulára, sa akcia nevzťahuje. 

  
 Akčná ponuka je platná len pri rešpektovaní všetkých vyššie uvedených podmienok. 
 Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu akcie bez 

predchádzajúceho oznámenia akčnú ponuku zrušiť či zmeniť, a to aj bez uvedenia 
dôvodu. 

 Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo vyžiadať si od žiadateľa dodatočné podklady 
(ďalšie dokumenty, fotografie). 
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 Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo na osobnú kontrolu splnenia podmienok pre 
výplatu akčné ponuky zamestnancom spoločnosti VELUX. 

 V prípade zistenia, že k využitiu akčné ponuky došlo neoprávnene, bude spoločnosť 
VELUX žiadať vyplatenú sumu späť.  

  

 V prípade, že výrobca nie je schopný akčný výrobok dodať podľa štandardných 

podmienok uvedených v oficiálnom cenníku spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s 

r.o. (2 pracovné dni) a toto oneskorenie znemožní zákazníkovi zakúpenie výrobku v 

akčnom období, uzná spoločnosť VELUX aj daňový doklad so zdaniteľným plnením po 

akčnom období. Daňový doklad však musí byť doplnený o objednávku, ktorá je od 

spoločnosti VELUX potvrdená s dátumom prijatia do 16. 7. 2020 vrátane.   
 


