
 

 
Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale 
„Ai 3 motive să alegi pachetul promoțional CONFORT VELUX!” 

  
1. Organizatorul campaniei promoționale 
Campania promoțională „Ai 3 motive să alegi pachetul promoțional CONFORT VELUX!” este 
organizată de către S.C. VELUX România S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Turnului nr. 5, Coresi 
Business Park, Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, județul Brașov, înregistrată la Registrul 
Comerțului Brașov sub nr. J08/1287/1997, având CUI 9434380, atribut fiscal RO, numită în 
continuare „Organizator”.  

Regulamentul Oficial a fost elaborat în conformitate cu legile din România, fiind disponibil pe 
perioada campaniei pe site-ul www.velux.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba 
Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după un anunț public făcut anterior pe 
site-ul www.velux.ro.  
 
2. Durata campaniei promoționale 
Campania promoțională „Ai 3 motive să alegi pachetul promoțional CONFORT VELUX!” se 
desfășoară în perioada: 1 octombrie - 30 noiembrie 2019. 

3. Produse participante la campanie 
Fac obiectul acestei campanii: 

 ferestrele de mansardă Standard Plus, model: GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B 

 ramele de etanșare individuale model EDW/EDS 2000 cu kit de izolare termică inclus și/sau 
ramele de etanșare combi, model EKW/EKS 0021F pentru combinațiile de două ferestre pe 
orizontală + Kit de izolare termică și protecție BDX 2000. Pentru toate dimensiunile 
disponibile în stoc, în broșura „Lista de prețuri” valabilă din iunie 2019. 

 ruloul exterior parasolar cu operare manuală, model MHL 5060 

Toate produsele VELUX participante pot fi achiziționate numai prin intermediul distribuitorilor VELUX 
din România, datele de contact ale acestora fiind disponibile accesând site-ul www.velux.ro. 

Toate produsele VELUX achiziționate prin intermediul acestei promoții pot fi montate prin intermediul 
Partenerilor Montatori VELUX; datele de contact ale acestora fiind disponibile accesând site-ul 
www.velux.ro. 

4. Dreptul de participare 
La campania „Ai 3 motive să alegi pachetul promoțional CONFORT VELUX!” pot participa 
persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau cu sediul pe teritoriul României. 
 
5. Mecanismul campaniei promoționale  
Organizatorul oferă ruloul exterior parasolar VELUX la un preț promoțional de 5 lei fără TVA 
la achiziționarea fiecărui pachet promoțional CONFORT VELUX, în perioada campaniei. 

Pachetul promoțional CONFORT VELUX include: 

1. Ferestre VELUX, model Standard Plus (GLL 1061, GLL 1061B și GLU 0061, GLU 0061B) 
2. Rame de etanșare individuale cu kit de izolare termică inclus (EDW/EDS 2000) și/sau rame 

de etanșare combi (EKW/EKS 0021F), potrivite pentru combinația de 2 ferestre de mansardă 



 

VELUX pe orizontală + kit de izolare termică (BDX 2000). Pentru toate dimensiunile 
disponibile în stoc, în broșura „Lista de prețuri” valabilă din iunie 2019. 

3. Ruloul exterior parasolar cu acționare manuală (MHL 5060).  

Achiziția de către clientul final a mai multor pachete promoționale CONFORT VELUX implică în mod 
automat primirea unui număr direct proporțional de rulouri exterioare parasolare la prețul 
promoțional de 5 lei/buc fără TVA.  

Rulourile exterioare parasolare VELUX cu preț promoțional de 5 lei fără TVA vor fi oferite automat de 
către Organizator. Singura modalitate de achiziție a pachetelor promoționale CONFORT VELUX este 
prin intermediul distribuitorilor parteneri VELUX, datele de contact ale acestora fiind disponibile pe 
http://www.velux.ro/suport-si-sfaturi/consultanta-vanzari/gaseste-un-distribuitor-si-un-montator. 

Prin urmare, rulourile exterioare parasolare VELUX cu preț promoțional de 5 lei fără TVA vor fi 
trimise la sediul distribuitorului partener VELUX prin intermediul căruia se face achiziția, iar clientul 
le va ridica de la sediul acestuia. 

Pachetele promoționale CONFORT VELUX comandate în condițiile campaniei vor fi livrate de către 
Organizator până cel târziu în data de 15 decembrie 2019. 

6. Litigii 
Orice potențial litigiu între Organizator şi participanții la această campanie promoțională va fi 
soluționat pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din România. 
Orice reclamație se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care evenimentul cauzator de 
prejudicii s-a cunoscut sau trebuia să fie cunoscut. 
 
7. Încetarea campaniei promoționale 
Campania promoțională poate fi întreruptă în caz de forță majoră sau în cazul unei decizii 
unilaterale luate de către Organizator, anunțată în prealabil pe site-ul www.velux.ro. 
 
8. Regulamentul campaniei promoționale 
Regulamentul campaniei promoționale „Ai 3 motive să alegi pachetul promoțional CONFORT 
VELUX!” este disponibil pe site-ul www.velux.ro începând cu 1 octombrie 2019 sau poate fi 
solicitat Organizatorului. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea 
respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informații suplimentare cu privire 
la Regulamentul Oficial, trimite întrebările tale la adresa campanie@velux.com.  
 
S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L.  
Noemi Ritea, Manager General 
           

 


