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VELUX RUDENS AKCIJAS “DZĪVO GAISMĀ UN KOMFORTĀ!” NOTEIKUMI 
 

1. Akcija norisinās no 2018. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim Latvijas Republikas teritorijā. 

2. Akcijā var piedalīties privātpersonas un juridiskas personas. 

3. Lai piedalītos akcijā klientam jebkurā no VELUX dīleru pārdošanas punktiem jāiegādājas: 

a. VELUX jumta logs ar pamata pieslēguma komplektu. Pieslēguma komplektā ietilpst jumta 

segumam atbilstošs pieslēgums, hidro siltumizolācijas komplekts BDX un tvaika barjera BBX. 

b. Ja jumta segumam nav nepieciešams pieslēgums, tad akcijā var piedalīties, iegādājoties jumta 

logu un detaļu ZWC, hidro siltumizolācijas komplektu BDX un tvaika barjeru BBX. 

4. Pēc pirkuma veikšanas klientam pirkums ir jāreģistrē  zemāk minētā veidā: 

a. Aizpildot akcijas reģistrācijas formu (kuponu) www.velux.lv un pievienojot formai pirkumu 

apstiprinošu dokumentu. 

5. Akcijas komplektu var piereģistrēt ne vēlāk kā 15. novembrī, taču pirkumam jābūt veiktam akcijas 

periodā – t.i. no 2018. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim. 

6. Pēc pieteikuma saņemšanas, VELUX Latvia pārbauda iesniegto dokumentu pareizību un atbilstību 

akcijas noteikumiem, un nodod datus akcijas naudas izmaksas apstrādei. 

7. Par katru vienu VELUX jumta loga komplektu vienā pirkumā, klients saņem 15€ atmaksu. 

8. Par diviem un trīs VELUX jumta loga komplektiem vienā pirkumā, klients saņem 35€ atmaksu par katru 

komplektu.  

9. Par četriem un vairāk VELUX jumta loga komplektiem vienā pirkumā, klients saņem 45€ atmaksu par 

katru komplektu.  

10. Akcijā nepiedalās jumta lūkas GVT un VLT. 

11. Par katru pareizi reģistrēto akcijas komplektu, klients saņem naudu atbilstoši iegādāto logu komplektu 

skaitam uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

12. Akcijai var reģistrēties visi klienti, kas veikuši pasūtījumu, kā arī to apmaksājuši akcijas periodā. 

13. Viens klients var reģistrēt līdz 10 VELUX akcijas komplektiem. 

14. Nauda klientam tiek pārskaitīta uz klienta norādīto bankas kontu vēlākais 30 dienu laikā pēc akcijas 

noslēguma. 

15. Vienu akcijas komplektu var reģistrēt tikai vienu reizi. 

16. Domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā, nespējot rast kopsaucēju, tās tiks risinātas pēc Latvijas 

Republikas likumdošanas. 

17. VELUX akcijas un atlaides nesummējas. 

18. VELUX Latvia patur tiesības mainīt vienpersonīgi akcijas noteikumus. 
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