
Kampaania reeglid  

1. Kampaania toimub Eesti Vabariigis perioodil 02.09.2019 - 31.10.2019. Käesoleva 
müügikampaania korraldab VELUX Eesti OÜ (edaspidi VELUX) (reg.kood 10042086, aadress: 
Ülemiste tee 3, 11415 Tallinn, Eesti). 

2. Kampaanias saavad osaleda eraisikud ja juriidilised isikud (edaspidi Klient). VELUXi töötajad ja 
edasimüüjad ei saa kampaanias osaleda. 

3. Kampaanias osalemiseks peab klient kampaaniaperioodil ostma ükskõik, millise VELUX toodete 
edasimüüja juurest VELUX Standard Plus või Premium katuseaknad, kombineeritud 
paigalduseks mõeldud veeplekid EK-, EB-, ET-, EF-, BDX paigaldustoodete komplekti ja BBX 
aurutõkkekile. Kampaania hõlmab järgmisi mudelid GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 
0061B, GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, GIU, GIL, VFE, VIU. VELUX jätab endale õiguse teha 
muudatusi kampaanias sisalduvas katuseakende valikus.  

4. Ostu registreerimiseks tuleb täita kampaania registreerimisankeet aadressil www.velux.ee ja 
laadida kodulehel olevas ankeedis vastavasse kohta üles ostudokumendi koopia. Ostudokumendil 
peab olema selgelt näha ostu sooritamise kuupäev, toote koodid ja kogused. 

5. Ostu saab registeerida kuni 22. novembrini 2019, kuid ost peab olema sooritatud 
kampaaniaperioodil 02. septembrist kuni 31. oktoobrini 2019. 

6. VELUX ei vastuta endast mitte sõltumatute tehniliste tõrgete eest, mis võivad tekkida ostu 
registreerimisel. 

7. VELUX Eesti OÜ kontrollib peale kampaania registreerimislehe kättesaamist kupongi ja 
ostudokumendi õigsust ja kui kõik on korras, makstakse kliendile raha tagasi. 

8. 100 € makstakse tagasi 2 VELUX katuseakna ja paigaldustoodete põhikomplekti ostu eest. 
9. 200 € makstakse tagasi 3 või enama VELUX katuseakna ja paigaldustoodete põhikomplekti ostu 

eest. 
10. Kui ostetakse 1 x GDL Cabrio rõdusüsteem, siis sellele raha tagasi maksmine ei laiene. Kui 

ostetakse 2 x GDL Cabrio rõdusüsteemi ja paigaldustoodete põhikomplektid, makstakse tagasi 
200 €. 

11. Kui on ostetakse 1 x GEL katuseterass (GEL+VE-), siis sellele raha tagasi maksmine ei laiene. Kui 
ostetakse 2 x GEL katuseterrassi ja paigaldustoodete põhikomplektid, makstakse tagasi 200 €. 

12. Kliendile, kes on ostnud ülalnimetatud tooted, kantakse raha tagasi vastavalt ostetud 
katuseakende ja paigaldustoodete põhikomplekti kogusele. 

13. Kõik kliendid, kes on ostnud ülalnimetatud katuseaknad ja paigaldustoodete põhikompektid Eesti 
territooriumil, tasunud ja registreerinud ostu kampaania perioodil, osalevad kampaanias.  

14. Üks klient saab kampaania perioodil maksimaalset tagasi 200 € ühe eraisiku või ühe juriidilise 
isiku kohta.  

15. Raha kantakse tagasi hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale ostu registeerimise tähtaja 
lõppu (22. november 2019) ostu sooritanud eraisiku või juriidilise isiku pangakontole. Raha ei 
kanta kolmandate isikute kontodele. Ostu sooritanud isiku nimi ja raha tagasi saaja nimi peavad 
olema samad. 

16. Iga ostu saab registreerida ainult ühe korra.  
17. Kampaania pakkumisele täiendavad soodustused ei laiene. 
18. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.  
19. VELUX katuseakende müügikampaania ajal on VELUX Eesti OÜ-l kõik õigused teha lõplikke 

otsuseid seoses kampaaniareeglite vastuoluliste tõlgendustega. Otsustamisel järgitakse õiglase 
kaubanduse põhimõtteid. Klientide kaebused kampaania kohta peab saatma koos kaebuse 
põhjendusega e-posti aadressile velux.eesti@velux.com. VELUX Eesti OÜ vastab kaebustele 10 
tööpäeva jooksul.  

20. Isikuandmete kaitse: 

20.1.     Ostja isikuandmete vastutav töötleja:  VELUX EESTI OÜ, rg-kood: 10042086, aadress: 
Ülemiste tee 3, faks +372 621 7799, 11415 Tallinn 

20.2.     Isikuandmed hõlmavad ostja [nime, kontaktandmeid, ostudokumendi teavet, 
pangakonto numbrit], muud maksega seotud teavet (makse summat jms). Töötlemise õiguslik 
alus on lepingu täitmine. 

20.3.     Isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud aja. 
20.4.     Isikuandmete töötlemist käsitlev üksikasjalik teave on kättesaadav VELUX EESTI OÜ 
isikuandmete kaitse teatises. 


