
 

FAKRO –
ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРОГРАМА  ЛОЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ  ПОКРІВЕЛЬНИКІВ

термін дії програми:  
з 10.06.2019 до 29.11.2019



Умови програми лояльності
„FAKRO – ПРОФЕСІОНАЛАМ”

1. Організатором програми лояльності „FAKRO – професіоналам” 
(надалі – програма лояльності) є ТзОВ «ФАКРО Львів»

2. Програма лояльності „FAKRO – професіоналам” відбувається в 
період з 10.06.2019 р. до 29.11.2019 р. по всій території України, крім 
тимчасово окупованої території та зони здійснення OOC.

3. В програмі лояльності можуть приймати участь бригади та 
індивідуальні спеціалісти, які займаються покрівельними роботами, 
в тому числі встановленням дахових вікон.

4. Встановлюючи дахові вікна FAKRO, потрібно зберігати інструкції 
монтажу*, які входять у комплект кожного вікна.  Для участі в 
програмі лояльності інструкцію необхідно завірити печаткою 
продавця – офіційного дилера ТзОВ «ФАКРО Львів» або 
субдилера з обов’язковим вказанням офіційного дилера.

5. Умовою участі в програмі лояльності є реєстрація учасника на 
офіційній сторінці FAKRO (www.fakro.com.ua) з вказанням ПІБ 
та контактних даних та заповнення картки учасника, яку треба 
завантажити на сайті FAKRO та роздрукувати. 

6. При заповнені реєстраційної анкети учасник автоматично дає 
згоду на обробку його персональних даних.

7. ТзОВ «ФАКРО Львів» зобов’язується дотримуватися всіх вимог 
українського законодавства, зокрема закону України „Про захист 
персональних даних” при обробці персональних даних учасників 
програми лояльності.

8. В програмі лояльності беруть участь виключно вікна FAKRO, 
придбані на території України, окрім тимчасово окупованої 
території та зони здійснення OOC у період з 10.06.2019 р. до 
29.11.2019  р. та встановлені на території України, окрім крім 
тимчасово окупованої території та зони здійснення OOC у період з 
10.06.2019 р. до 29.11.2019 року. 

2



9. За встановлені вікна FAKRO нараховуються бали: 1 вікно=1бал

10. Назбиравши певну кількість балів, учасник може обміняти їх на 
подарунки (перелік додається). Для цього потрібно зв’язатися з 
регіональним представником FAKRO у Вашому регіоні (контакти 
на стор. 7 або на сайті www.fakro.com.ua).

11.  Умови замовлення подарунку:

 a) пред’явити інструкції монтажу у відповідній кількості, 
дотримуючись умов п.7;

 b) пред’явити заповнену картку учасника, роздруковану з 
сайту;

 c) надати інформацію про адресу встановлених вікон і на 
вимогу організатора показати їх на об’єкті.

12. Останнім днем замовлення подарунку є 29.11.2019 р.

13. Термін доставки подарунку – 3 тижні з моменту замовлення.

14.  При закінченні товарних запасів подарунків ТзОВ «ФАКРО Львів» 
залишає за собою право замінити їх на еквівалентні.

15. Подарунок не підлягає обміну, грошовий еквівалент подарунку 
не видається.

Детальніше про умови програми лояльності 
„FAKRO – професіоналам”  Ви можете дізнатися 

за тел.: 032 297 25 64 
або на www.fakro.com.ua

* В програмі лояльності беруть участь ВИКЛЮЧНО інструкції МОНТАЖУ. 
Конверт з інструкцією експлуатації, гарантійним талоном, каталогом 
аксесуарів ОБОВ’ЯЗКОВО повинен залишатися у покупця.

Умови програми лояльності
„FAKRO – ПРОФЕСІОНАЛАМ”
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5 балів

10 балів

Футболка FAKRO              

Рулетка FAKRO

Монтажний пояс 
FAKRO  

Флісовий светр 
FAKRO     

Паропропускний 
комір XIT L2 
(05, 06, 07, 13) 

 Внутрішня штора 
ARS I 07 колір 002 
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20 балів

30 балів

Рівень будівельний

Набір приладдя

Стілець рибацький 
з підстаканником

Кавоварка

Комплект  
FAKRO XDK 06

Зовнішня маркіза 
AMZ 06
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100 балів

Пила   

Човен надувний

Зовнішній вигляд подарунків, їх модель, а також фірма-виробник
 (крім товарів FAKRO) може відрізнятись від зображеного. 

вікно FAKRO 
FTS-V U4 06

двокамерний 
склопакет

50 балів

Дриль ударний

Рація   

вікно FAKRO 
FTZ-U2 06
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КОНТАКТИ

 Західний регіон  (050) 430-63-03
   (050) 371-32-86

 м. Київ  (050) 438-69-88
                           (050) 370-76-74
                           (050) 370-01-73
 
 м. Дніпро  (050) 370-03-88

 м. Одеса  (050) 370-63-30

 м. Харків  (050) 371-53-96

ТзОВ «ФАКРО Львів»
79040 м. Львів

вул.Городоцька, 355б
тел./факс (032) 297-25-62

297-25-63
www.fakro.com.ua

e-mail: fakro@fakro.com.ua
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www.fakro.com.ua


