EXTRA ODMENA
Za nákup a registráciu prvého
strešného okna v novom vernostnom
programe VELUX Profi Klub získaj
špeciálnu odmenu 10 000 bodov.
Akcia platí od 1. 9. do 31. 10.
Viac informácií na
velux.sk/veluxprofiklub

HELLY HANSEN
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA LEON
23 000 bodov

FRISTADS
PRACOVNÝ OPASOK
9 600 bodov

MAKITA AKU
SKRUTKOVAČ
52 000 bodov

HABERKONR RUKAVICE
PROTI PREREZANIU
4 200 bodov

HELLY HANSEN
PRACOVNÁ OBUV
25 000 bodov
HELLY HANSEN
REMESLNÍCKÉ
NOHAVICE AKER
17 500 bodov

S nami si výhody
VELUX Profi Klubu
užijete naplno

Čo je to VELUX Profi Klub?
VELUX Profi Klub je vernostný program spoločnosti VELUX
SLOVENSKO a je určený firmám a právnickým osobám, ktoré
vykonávajú montáž výrobkov VELUX.

Prečo vernostný program využiť?

Jednoduché kroky k získaniu odmien
1

Zaregistrujte sa* do vernostného programu
VELUX Profi Klub.
2

Vo vernostnom programe VELUX Profi Klub získavate za nákup
výrobkov VELUX body, ktoré môžete kedykoľvek v priebehu roka
vymeniť za odmeny.

Získajte vernostnú kartu.

3

VÝHODY
VERNOSTNÉHO PROGRAMU
•
•
•
•

získavanie bodov za nákup všetkých výrobkov VELUX
automatické načítanie bodov priamo v našich predajniach
zapojenie sa do zvýhodnených akcií počas roku
prehľad o novinkách VELUXu

ODMENY
Vyberajte si za svoje nazbierané body zo širokej ponuky odmien.

Zbierajte body
za svoje nákupy
v našej predajni.

Ako nový systém zbierania bodov funguje?
• nakúpte akýkoľvek výrobok VELUX nakúpte v našej predajni
akýkoľvek výrobok VELUX
• načítajte svoju vernostnú kartu pri nákupe
• zbierajte body na svoj vernostný účet
Za každé utratené EURO získate 1 bod.

1 EURO bez DPH = 1 bod

Odmeny si môžete vyberať kedykoľvek v priebehu roka s dobou
dodania do 3 týždňov.

Podrobnejšie informácie o novom systéme zbierania odmien,
pravidlách a registrácií nájdete na www.velux.sk/veluxprofiklub

Vyberte si pracovné oblečenie, náradie alebo darčekové
poukážky na mall.sk.

* Pokiaľ už ste členom vernostného programu VELUX Profi klub nové prihlasovacie údaje
a vernostná karta vám budú automaticky zaslané .

Viac informácií na velux.sk/veluxprofiklub alebo u kolegov v našej predajni.

