
    

 
 

Regulamentul Oficial al Programului de premiere VELUX  
„Montator Partener VELUX 2014’’  

 
1. Organizatorul Programului de premiere 
 
Programul de premiere „Montator Partener VELUX 2014” este organizat de către S.C. VELUX 
România S.R.L., cu sediul în Braşov, Strada Aurel Vlaicu nr. 40, la mansardă, jud. 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, fiind disponibil pe 
perioada programului pe site-ul www.montatorvelux.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a 
schimba Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după un anunţ public făcut 
anterior pe site-ul www.montatorvelux.ro.  
 
2. Durata Programului de premiere 
 
Programul de premiere „Montator Partener VELUX 2014” se desfășoară în perioada 1 februarie 
2014 – 31 decembrie 2014. 
 
3. Produse participante la program 
 
Ferestrele de mansardă care fac obiectul acestei campanii sunt: GZL, GZL-DB, GGL, GGU, GGL 
INTEGRA, GGU INTEGRA, GGL SOLAR, GGU SOLAR, GGL* – fereastra pentru evacuare fum, 
GXL, GHL, GPL, GDL, CVP, CFP, CSP, pentru toate dimensiunile disponibile în broşura „VELUX” și 
pe site-ul www.velux.ro. 

Rulourile parasolare si decorative care fac parte din aceasta campanie sunt: RHL, DKL, DFD, 
DSL, DML, RFL, RSL, RML, FHL, FPN, FPL, FML, FHC, FMG, PAL, PML, ZIL, MHL, MSL, MML, SCL, 
SSL, SML și kitul de instalare BDX pentru toate dimensiunile disponibile în broşura „VELUX” și 
pe site-ul www.velux.ro. 

Ferestrele de mansardă participante la campanie pot fi achiziţionate prin intermediul 
distribuitorilor VELUX din România. 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 

La campania promoțională „Montator Partener VELUX” pot participa montatorii înscriși in baza 
de date a VELUX Romania. Nu pot participa angajații companiei VELUX România, precum și 
membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție). 
 
5. Mecanismul programului de premiere 
 
Organizatorul oferă un punctaj pentru fiecare fereastră de mansardă VELUX montată în 
perioada 1 februarie 2014 - 31 decembrie 2014 după cum urmează: 

� O fereastra de mansardă VELUX montată reprezintă 1 punct; 

� Un rulou manual din gama DKL/RFL/RHL/MHL/FHL/FPN-L/PAL/ZIL etc. montat 
reprezintă 0,5 puncte; 

� Un rulou electric/solar (SML/SCL/SSL,DML/DSL,MML/MSL) sau automatizare 
(KMX/KSX/KUX) montate reprezintă 1 punct; 

� Un kit de instalare BDX montat reprezintă 0,5 puncte;  

 



    

Aceste puncte cumulate se valorifică conform catalogului de premii disponibil pe site-ul 
www.montatorvelux.ro și atașat prezentului Regulament. 

Programul de premiere se adresează oricărui montator partener VELUX din România care 
montează în perioada 1 februarie 2014 – 31 decembrie 2014 ferestre de mansardă VELUX.  

Premiile  se acordă fiecărui montator partener VELUX participant la campanie care expediază 
către Organizator: 

•••• certificatul de garanție la montaj  (completat integral); 

Pentru a intra în posesia premiului din catalogul de premiere se trimite o cerere în care se 
specifica premiile dorite din catalog. 

Participanții la programul de premiere pot trimite garanția prin postă la: VELUX România SRL, 
str. Aurel Vlaicu nr. 40, cod poștal 500178, Brașov, jud. Brașov, cu confirmare de primire. 

Data limită de expediere a plicului este 15 ianuarie 2015, iar plicurile trimise după această dată 
nu vor mai fi validate. 

După primirea și validarea documentelor trimise, Organizatorul va expedia premiile prin poștă, 
cu confirmare de primire (la adresa menționată), până în data de 31 martie 2015.  

6. Protecția datelor personale  
 
Prin înscrierea la programul de premiere „MONTATOR PARTENER VELUX”, 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 în 
scopul acordării premiilor. 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 
programul de premiere 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 potenţial litigiu între Organizator şi participanţii la acest program de premiere 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 programul de premiere 
 
Programul de premiere poate fi întrerupt în caz de forţă majoră sau în cazul unei decizii 
unilaterale luate de către Organizator, anunţată în prealabil pe site-ul www.velux.ro. 
 
9. Regulamentul programul de premiere 
 
Regulamentul programului de premiere „MONTATOR PARTENER VELUX” este disponibil pe 
site-ul www.montatorvelux.ro începând cu 1 februarie 2014 sau poate fi solicitat 
Organizatorului. Participarea la acest program de premiere implică obligativitatea respectării 
tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informaţii adiţionale cu privire la 
Regulamentul Oficial, puteţi trimite întrebările dvs. la: romania.tehnic@velux.com.  
 
 
S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L.  
Andrei Dărîngă, Manager Departament Tehnic 
 

 


