Podmínky uplatnění akční nabídky
Akce je určena pro zákazníky nakupující střešní okna a jejich příslušenství za účelem
rekonstrukce nebo vyměňující stará střešní okna za nová. Nárok na výplatu dotace může uplatnit
koncový zákazník, který se v období od 17. 8. 2020 do 30. 9. 2020 zaregistruje na portálu
www.vicesvetla.cz a který od 1. 9. 2020 na tomtéž portálu vloží kopii faktury prokazující, že
k nákupu střešních oken a příslušenství VELUX došlo v období mezi 1. 9. 2020 a 31. 10. 2020.
Dotaci na výměnu může získat pouze spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při zakoupení výrobku
nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Výplaty dotací budou
prováděny výhradně bankovním převodem na účty vedené u bankovních domů se sídlem v
České republice, a to do 15. 12. 2020.
•
•
•

Akceptujeme fakturu vystavenou montážní firmou nebo prodejcem výrobků VELUX.
Maximální počet výrobků na jednu registraci je 10 ks oken, 10 ks elektrických motorů, 10
ks VELUX Active.
Akční nabídku nelze kombinovat s projektovou slevou od společnosti VELUX Česká
republika, s.r.o., ani žádnými jinými speciálními akcemi

Jak získat výplatu dotace na výměnu?
Nejpozději do 30. 9. 2020 vyplňte registrační formulář na stránce www.vicesvetla.cz a do 15. 11.
2020 k tomuto registračnímu formuláři přiložte kopii daňového dokladu o nákupu střešních oken
VELUX s trojsklem a příslušenství uskutečněnou v rozhodném období od 1. 9. 2020 do 31. 10.
2020. Daňový doklad musí obsahovat přesnou specifikaci typu a počtu výrobků. Podmínkou pro
výplatu dotace je uvedení bankovního účtu, na který bude následně zaslána příslušná finanční
částka. Částka bude poukázána bankovním převodem nejpozději do 1 měsíce od obdržení
správně vyplněného registračního formuláře a kopie položkového nákupního dokladu. V případě
neúplně či nesprávně vyplněného registračního formuláře či přiložení neprůkazného dokladu
nevzniká zákazníkovi nárok na vyplacení finanční částky.
Dotace se nevztahuje na jiný sortiment výrobků VELUX, než je uveden v těchto podmínkách, ani
na jejich montáž.
Dotace se vztahuje na následující výrobky:
•

1000 Kč na střešní okna VELUX s trojskly typu: GLL / GLU, GGL / GGU a GPL / GPU se
zasklením 61, 62, 66 a 68. Produkt VELUX Studio bude posuzován jako 3 střešní okna.
Dotace se nevztahuje na střešní okna s dvojsklem, doplňková okna, vertikální okna, balkóny,
okna jako zařízení pro odvod kouře a tepla a střešní výlezy.
• 1000 Kč na dodatečné motory pro nová okna (KMG 100K nebo KSX 100K).
• 2000 Kč dotace na dálkově ovládaná střešní okna s trojsklem VELUX INTEGRA nebo
INTEGRA SOLAR.
• 500 Kč na základní sadu VELUX Active (KIX 300 EU).
Více informací a kontaktní formulář na www.vicesvetla.cz. Na výrobky, které nejsou
součástí výčtu v rámci registračního formuláře, se akce nevztahuje.
Akční nabídka je platná pouze při respektování všech výše uvedených podmínek.
Společnost VELUX si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu akce bez předchozího oznámení akční
nabídku zrušit či změnit, a to i bez uvedení důvodu.
Společnost VELUX si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele dodatečné podklady (další
dokumenty, fotografie).
Společnost VELUX si vyhrazuje právo na osobní kontrolu splnění podmínek pro výplatu akční
nabídky zaměstnancem společnosti VELUX.

V případě zjištění, že k využití akční nabídky došlo neoprávněně, bude společnost VELUX žádat
vyplacenou částku zpět.

