AKCE!
FINANČNÍ INJEKCE
OD FAKRO

OKNA S PRÉMIÍ

– Kupte okna FAKRO a získejte

až 6000 KČ ZPET! *

*při nákupu 6 kusů střešních oken FTT U6 nebo FTT U8 Thermo

Doba trvání akce: 15.07.2013 – 30.10.2013

Pravidla a podrobnosti naleznete na

www.fakro.cz

Premýšlíte o koupi STREŠNÍCH OKEN,
a chcete z toho vytežit MAXIMUM?
Využijte akce Okna s prémií – Finanční injekce od FAKRO!
Získejte za nákup strešních
t reš
oken FAKRO až 6000 Kč!*:

500
Kč
zpet!

za KYVNÉ strešní okno FTP-V, FTU-V, PTP-V

750
Kč
zpet!

za VÝKLOPNE-KYVNÉ strešní okno FPP-V, FPU-V, PPP-V

1000
Kč
zpet!

• oblíbené okno se závěsy umístěnými v polovině výšky okna
• vybaveno systémem topSafe pro zvýšenou odolnost proti vloupání, klikou v dolní části
křídla pro pohodlnou obsluhu okna a automatickou ventilační klapkou V40P
• lze vybavit super energeticky úsporným trojsklem U5, energeticky úsporným zasklením
proti přehřívání G6 nebo proti hluku R1

• okno nové generace vybaveno dvěma oddělenými funkcemi otevírání – výklopnou
a kyvnou. Volbu způsobu otevírání zajišťuje inovativní přepínač preSelect, dostupný po
otevření křídla
• výklopná funkce v rozsahu 0-35° pro neomezený výhled ven, kyvná funkce se používá
pro mytí okna a stažení markýzy
• lze vybavit super energeticky úsporným trojsklem U5, energeticky úsporným zasklením
proti přehřívání G6 nebo proti hluku R1

za SUPER ENERGETICKY ÚSPORNÉ strešní okno FTT
• speciální střešní okno pro energeticky úsporné a pasivní stavby. Konstrukce ze širších
dřevěných proﬁlů minimalizuje vznik tepelných mostů
• čtyřnásobné těsnění
• vybaveno super energeticky úsporným trojsklem U6 s vnitřním laminovaným
bezpečnostním zasklením tř. P2A nebo pasivním čtyřsklem U8

Pravidla akce
1) V období od 15.07.2013-30.10.2013 kupte střešní okno FTP-V, FTU-V, PTP-V, FPP-V, FPU-V, PPP-V nebo FTT
u kteréhokoliv z našich distributorů uvedených na www.fakro.cz v záložce kontakty,
2) Schovejte si fakturu nebo paragon,
3) Registrační formulář, který naleznete na www.fakro.cz, vytiskněte, vyplňte, podepiště a odešlete spolu s dokladem
o koupi na:
FAKRO CZECH s.r.o.
Ostravská 555/24
737 01 Český Těšín
s poznámkou „Okna s prémií“
4) Do 30 dnů ode dne schválení přijaté přihlášky Vám bude na číslo bankovního účtu, který uvedete na registračním
formuláři, připsáno 500 Kč, 750 Kč nebo 1000 Kč za každé koupené výše uvedené okno, v závislosti na zvoleném typu
střešního okna; maximálně však do výše 6 kusů oken.
*při nákupu 6 kusů střešních oken FTT U6 nebo FTT U8 Thermo

Pravidla a podrobnosti naleznete na

www.fakro.cz

