
Akcijos taisyklės 

1. Akcija vykdoma  nuo 2019 m.  rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akciją vykdo UAB 
"VELUX Lietuva" (toliau VELUX). 

2. Akcijoje gali dalyvauti privatūs ir juridiniai asmenys (toliau Pirkėjai). VELUX darbuotojai ar prekybos atstovai 
negali dalyvauti akcijoje. 

3. Norėdami dalyvauti akcijoje, bet kurioje statybinių medžiagų parduotuvėje pirkite VELUX stogo langus „Standard 
Plus“ arba „Premium“ su kombinuoto montavimo tarpinėmis EK-, ET-, EF-, EB-, izoliavimo komplektais BDX ir 
garų plėvelėmis BBX. Akcijoje dalyvauja šie stogo langų modeliai:  GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061, GLU 0061B, 
GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VE-, GIU, GIL, VFE, VIU. VELUX pasilieka teisę keisti stogo langų sąrašą akcijos 
metu. 

4. Po pirkimo Pirkėjas turi užregistruoti pirkinį internete www.velux.lt. Registracija galioja tik tada, kai kartu su 
užpildyta registracijos forma pateikiama pirkimo dokumento (čekio arba sąskaitos) kopija. Pirkimo dokumente 
turi būti aiškiai nurodyti  pirktų gaminių kodai bei kiekiai bei produktų pirkimo data. 

5. Pirkimas gali būti registruojamas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 22 d., tačiau pirkimas turi būti įvykdytas 
akcijos galiojimo metu - nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. 

6. VELUX  neatsako už nuo jos nepriklausančius techninius  nesklandumus, iškilusius registruojant pirkinį. 

7. Gauta užpildyta akcijos registracijos forma bei pirkimo dokumento kopija bus tikrinami, ar atitinka akcijos 
taisykles. Neaptikus klaidų bus vykdomas pinigų grąžinimas. 

8. Nusipirkus ir užregistravus 2 aukščiau nurodytus stogo langus su kombinuotomis tarpinėmis ir montavimo 
priedais grąžinama suma - 100 €. 

9. Nusipirkus ir užregistravus 3 ir daugiau aukščiau nurodytų stogo langų su kombinuotomis tarpinėmis ir montavimo 
priedais grąžinama suma - 200 €. 

10. Įsigijus 1 GDL stogo balkoną pinigai nėra grąžinami. Įsigijus 2 ir daugiau GDL balkonų su kombinuotomis tarpinėmis 
ir montavimo gaminiais grąžinama suma – 200 €. 

11. Įsigijus 1 GEL terasos sekciją (GEL+VE-) pinigai nėra grąžinami. Įsigijus 2 ir daugiau GEL terasos  sekcijų su 
kombinuotomis tarpinėmis ir montavimo gaminiais grąžinama suma – 200 €. 

12. Pirkėjas atgaus aukščiau nurodytą sumą (priklausomai nuo įsigytų langų kiekio) į nurodytą savo banko sąskaitą. 

13. Akcijoje dalyvauja visi Pirkėjai, kurie įsigijo 3 punkte nurodytus VELUX stogo langus, tarpines ir montavimo 
priedus Lietuvos Respublikos teritorijoje akcijos galiojimo metu ir registravo pirkimą iki 5 punkte nurodytos datos. 

14. Vienas Pirkėjas gali atgauti ne daugiau kaip 200 € per visą akcijos periodą. 

15. Pinigai pervedami į nurodytą Pirkėjo sąskaitą per 30 dienų po akcijos pabaigos. 

16. Vienas pirkimo dokumentas gali būti registruojamas tik vieną kartą. 

17. Ši akcija nesumuojama su kitomis VELUX nuolaidomis ir akcijomis. 

18. Visi ginčai sprendžiami susitarimo būdu,  o jeigu nesusitariama – pagal LR galiojančius teisės aktus. 

19. VELUX pasilieka teisę keisti akcijos taisykles akcijos galiojimo metu arba atšaukti įsipareigojimus, ir tokiu atveju 
jokios kompensacijos Pirkėjams nebus išmokamos. 

20. Asmens duomenų apsauga: 

20.1. Pirkėjo asmens duomenų valdytojas: UAB „VELUX LIETUVA“, kodas: 111543443, adresas: S. Žukausko 49, 
Vilnius.    

20.2. Asmeninius duomenis sudaro:  Pirkėjo [vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas), pirkimo dokumento informacija, banko sąskaitos numeris, mokėjimo ir kredito kortelės 
informacija, kita su mokėjimu susijusi informacija (mokėjimo suma ir kt.). Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas 
yra sutarties vykdymas.    

20.3. Asmens duomenys bus saugomi pagal įstatymų numatytą laiką. 

20.4. Išsamią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti „VELUX LIETUVA“, UAB 

    https://www.velux.lt/musu%20imone/privatumo-politika  

https://www.velux.lt/musu%20imone/privatumo-politika

