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Akcija vykdoma nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akciją
vykdo UAB "VELUX Lietuva" (toliau VELUX).
Akcijoje gali dalyvauti privatūs ir juridiniai asmenys. VELUX darbuotojai ar prekybos atstovai negali
dalyvauti akcijoje.
Norėdami dalyvauti akcijoje, bet kurioje VELUX prekybos atstovų parduotuvėje pirkite VELUX stogo
langą su montavimo paketu "Pagrindinis", kurį sudaro tarpinė, izoliavimo komplektas BDX ir garų
izoliacija BBX. Jeigu dėl stogo dangos tipo ypatumų montavimui nenaudojama tarpinė, tuomet
reikalingas lango detalių komplektas ZWC, izoliavimo komplektas BDX bei garų izoliacija BBX.
Po pirkimo pirkėjas turi užregistruoti pirkinį internete www.velux.lt. Registracija galioja tik tada, kai
kartu su užpildyta registracijos forma pateikiama pirkimo dokumento (čekio arba sąskaitos) kopija.
Pirkimo dokumente turi būti aiškiai nurodyti pirktų gaminių kodai bei kiekiai.
Pirkimas gali būti registruojamas ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 21 d., tačiau pirkimas turi būti
įvykdytas akcijos galiojimo metu - nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
VELUX įmonė neatsako už nuo jos nepriklausančius techninius nesklandumus, iškilusius registruojant
pirkinį.
Gauta užpildyta akcijos registracijos forma bei pirkimo dokumento kopija bus tikrinami, ar atitinka
akcijos taisykles. Neaptikus klaidų bus vykdomas pinigų grąžinimas.
Nusipirkus ir užregistravus 1 stogo lango komplektą grąžinama suma - 15 €.
Nusipirkus ir užregistravus 2-3 stogo lango komplektus grąžinama suma - 35 € už kiekvieną komplektą.
Nusipirkus ir užregistravus 4 stogo lango komplektus grąžinama suma - 45 € už kiekvieną komplektą.
Nusipirkus ir užregistravus 5 ir daugiau stogo langų komplektus grąžinama fiksuota suma - 200 €.
Akcijoje dalyvauja šie stogo langų modeliai: GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B, GLL 1061,
GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B, GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, CFP, CVP, CXP, CSP, GXL, GXU, GTL,
GTU, GEL, GIL, GIU, VFE, VIU. Išlipimo liukai GVT ir VLT akcijoje nedalyvauja. VELUX pasilieka teisę
keisti stogo langų sąrašą akcijos metu.
Už kiekvieną pirktą ir registruotą komplektą pirkėjas atgaus pinigus į savo nurodytą banko sąskaitą,
priklausomai nuo įsigyto langų kiekio.
Akcijoje dalyvauja visi pirkėjai, kurie užsisakė, sumokėjo už stogo langus akcijos galiojimo metu ir
registravo pirkimą.
Vienas asmuo gali atgauti ne daugiau kaip 200 EUR per visą akcijos periodą.
Pinigai pervedami į nurodytą sąskaitą per 30 dienų po akcijos pabaigos.
Vienas pirkimo dokumentas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
Akcija nesumuojama su kitomis VELUX nuolaidomis ir akcijomis.
Visi ginčai sprendžiami susitarimo būdu, jeigu nesusitariama – pagal LR galiojančius teisės aktus.
VELUX pasilieka teisę keisti akcijos taisykles akcijos galiojimo metu.

