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Számíthat ránk a v ásárlás 
el őtt, alatt és után is 
Reniélj [ik, hogy prospektusunk segítségére volt választékunk 
megismerésében és az Önnek leginkább megfelelő  VELUX termé-

kek kiválasztásában. 
Ha úgy érzi, hogy további műszaki információkra van szüksége, 
látogasson cl cégünk honlapjára a www.velux.hu  címen. 

Segítség és tanácsadás 
Ha még nem sikerült döntenie a szükséges termékek típu-
sáról, ügyfélszolgálatLink szívesen áll rendelkezésére a 
(06-1) 436-0601-es telefonszámon. 

A VELUX termékek beszerzése 
A VELUX tetőtéri ablakokat márkakereskeclői hálózaton keresztül 
értékesítjük. Megrendeléseiket rövid határidőn belül teljesítjük. 
A prospektusban feltüntetett határidők változtatásának jogát 
fen ntartj tik, a megrendelt termékekre vonatkozó konkrét határ-
időkről érdeklódjön a niárkakereskedőknél. Márkakereskedőink 

elérhetőségeit keresse a www.velux.hu  honlapon, vagy kérje 
ügyfélszolgálatunktól. 

Ajánlott fogyasztói ár 
A Termék- és árkatalógusban szereplő  valamennyi ár a VELUX 
Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott 
fogyasztói ár. A tényleges eladási árakról érdeklődjön a márka-
kereskedőknél vagy a VELUX ajánlott beépítőknél. 

VELUX ajánlott beépítök 
A helyes beépítés alapvető  fontosságú a tetőtér tökéletes meg-
valósításához. A Szigorúan ellenőrzött és kiváló minőségben 
dolgozó építőipari vállalkozó partnereinkkel - a VELUX ajánlott 
beépítőkkel - a honlapunkon található Contact Pro felületen 
keresztül léphet kapcsolatba. Partnereink termékbeszerzésben is 
segítségére lesznek. 

Karbantartás 
A kiváló minőségű  termékek is igénylik a rendszeres karbantar-
tást, még ha ez nem is jelent túl sok munkát. Termékeink karban-
tartására vonatkozó javaslatainkat, melyeket az új termékek üve-
gére ragasztva talál, érdemes áttanulmányozni a beépítés után. 
A használati és kezdési útmutató honlapunkról is letölthető. 

Árnyékolók 
Az ablakokra szerelhető  külső  és belső  árnyékolókról, szúnyoghá-
lóról részletes információt VELUX árnyékolók és redónyök című  
prospektusunkban talál. 
Ha a kényelmes internetes vásárlást részesíti előnyben, az Önnek 
leginkább megfelelő  árnyékolót kiválaszthatja és meg is rendelheti 
internetes webáruházu nkban a www.velux.hu  hon lapon. 

Szerviz 
Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő  
lejárta után is méltányos árakon biztosítják a VELUX termékek 
szakszerű  javítását. Kisebb javítási feladatok, illetve az ablak-
üvegek jobb minőségű  hőszigetelő  üvegekre történő  cseréje ese-
tén, bizalommal forduljon hozzánk! 
Szervizigényét a honlapunkon található nyomtatvány kitöltésé-
vet vagy ügyfélszolgálatunknál is jelezheti. 

Megbi'zható márka, garantá' lt minőség. 

Tetiitéri ablakok 	 • Tetökihúvók 	 • Külső  és belső  árnyékolók 
Biirkolókeretek 	 Fénycsatornák2 	 Kézi távműködtetök 

Beépitőtermékek 	 • Redőnyök 	 • Napkollektorok 

Hőszigetelt íclülvilágító kupolák 	Elektromos külső  hövédö rolók 

Elektromos termékek-' 

A VELUX garancia1  részletes feltételeit a 
wwwvelux.hu  oldalon a Jótállási kltételek menüpont alatt olvashatja 

Garancia alatt jótállást értünk. 
2  Kivéve valamennyi fénycsatorna 

kiegészitő, melyekre a M. 306. ő  (1) 
bekezdése alapján szavatossági jog 
érvényesíthető. 

kivéve KEX. KLB, KLF, KRA, KRD kód-
jelü termékek, melyekre a M. 306. 
(1) rendelkezése alapján szavatossági 
jog érvényesíthető. 
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