
    

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale 
„Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” 

 
 
 
1. Organizatorul campaniei promoționale 
 
Campania promoţională “Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” este organizată de către 
S.C. VELUX România S.R.L., cu sediul în Braşov, Strada Aurel Vlaicu nr. 40, la mansardă, 
județul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov 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 și din Republica 
Moldova, fiind disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.velux.ro. Organizatorul îşi 
rezervă dreptul de a schimba Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după 
un anunţ public făcut anterior pe site-ul www.velux.ro.  
 
2. Durata campaniei promoționale 
 
Campania promoțională “Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” se desfășoară în perioada  
1 februarie 2014 - 31 martie 2014. 
 
3. Produse participante la campanie 
 
Fac obiectul acestei campanii: 

• Toate modelele de ferestre de mansardă VELUX din gama actuală de ferestre, prezentate 
în Lista de preţuri valabilă din 20.05.2013, pentru oricare din dimensiunile disponibile. 
Modele: GZL, GZL DB, GGL, GGU, GGL şi GGU INTEGRA, GGL şi GGU SOLAR, GHL, GPL, 
VFE, GDL, GXL, CVP, CFP, CXP, CSP.  

Toate produsele VELUX participante la campanie pot fi achiziţionate prin intermediul 
distribuitorilor VELUX din România și Republica Moldova. Lista acestora poate fi accesată pe 
site-ul www.velux.ro sau la numărul de telefon 0-8008-83589 (apel gratuit). 

4. Dreptul de participare 

4.1 La campania promoțională “Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” pot participa persoane 
fizice sau juridice cu domiciliul sau cu sediul pe teritoriul României şi Republicii Moldova. Nu pot 
participa angajații companiei VELUX România, precum și membrii familiilor acestora (copii, 
părinți, frați/ surori, soț/ soție). 
 
5. Mecanismul campaniei promoţionale  
 
Organizatorul oferă montajul pentru fiecare fereastra de mansarda achiziționată în perioada 1 
februarie 2014 – 31 martie 2014, în limita unui montaj standard în valoare de 150 de lei, fără 
TVA. Montajul va fi realizat de către unul dintre Montatorii Parteneri VELUX. Aceștia pot fi 
contactați doar prin intermediul site-ului www.velux.ro, accesând link-ul 
http://www.velux.ro/clienti/instalare_si_utilizare/localizare_profesionisti/instalatori.aspx. 

Montajul standard este definit de următoarele caracteristici: 

• Este montajul unei ferestre de mansarda având golul in șarpanta potrivit pentru 
dimensiunile acesteia (nu necesita modificări ale structurii acoperișului – juguiri); 



    

 

• Nu implica schele sau utilaje de lucru la înălțime, manopera efectuându-se din interiorul 
mansardei; 

• Nu implica decopertarea învelitorii de orice tip pe zona de montaj a ferestrei; 
• Nu include realizarea finisajului interior (placare cu gips carton etc.). 

In cazul in care manopera totala presupune un cost mai mare decât montajul standard al 
ferestrei de mansarda, diferența dintre total si cei 150 de lei oferiți de VELUX va fi suportată de 
către participant. VELUX Romania nu prestează servicii de montaj și nu intervine în nici un fel în 
prețurile practicate de Montatorii Parteneri VELUX. 

Montajul cadou in valoare de 150 de lei se oferă fiecărui client care prezintă Montatorului 
Partener VELUX: 

•••• Cardul VELUX disponibil in magazinele distribuitorilor VELUX sau pe site-ul 
www.velux.ro; 

•••• o copie a facturii de achiziționare a ferestrelor de mansardă VELUX datată în intervalul 1 
februarie 2014 – 31 martie 2014, (copie care rămâne in posesia Montatorului Partener 
VELUX). 

Montajul ferestrelor de mansarda VELUX achiziționate în perioada campaniei promoționale va fi 
realizat în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2014.  

6. Protecția datelor personale  
Prin înscrierea la promoția “Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” participanții sunt de acord 
să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament și își exprimă 
acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/ mobil) să 
fie prelucrate de compania VELUX România pe parcursul campaniei promoționale. Organizatorul 
se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu respectarea dreptului 
participanților de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operațiuni de 
marketing, conform prevederilor de mai sus. Tuturor participanților la promoție le sunt 
garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 
7. Litigii 
 
Orice potențial litigiu între Organizator și participanții la această campanie promoțională va fi 
soluţionat pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din 
România. Orice reclamaţie 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. 
 
8. 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. 
 
9. Regulamentul campaniei promoționale 
 
Regulamentul campaniei promoționale “Cardul VELUX îţi oferă montajul cadou!” este 
disponibil pe site-ul www.velux.ro începând cu 1 februarie 2014 sau poate fi solicitat 
Organizatorului. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea 
respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informații adiționale cu privire 
la Regulamentul Oficial, puteți trimite întrebările dvs. la: romania.marketing@velux.com.  
 
 
S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L.  
Noemi Ritea, Manager General 
 


