
 

 

Podmínky Akčních nabídek firmy Rolrols, s. r. o. 
 

 
 

 
 
Markýzy – čidlo slunce, vítr + dálkový ovladač za 2000 Kč 
 
- Ke koupi markýz ovládaných motorem obdrží zákazník čidlo slunce, vítr a dálkový ovladač Becker 

v hodnotě 6.500,- Kč  za 2.000,- Kč 
- Akční nabídka platí od 3. 7. – 31. 7. 2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny či jiné zvýhodněné ceny. 
 
 
Markýzy – otřesové čidlo zdarma 
 
- Ke koupi jedné a více markýz na dálkové ovládání zákazník ZDARMA obdrží otřesové čidlo Somfy 

v hodnotě 3.000,-- Kč. 
- Akční nabídka platí od 1. 4. – 30. 5. 2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny či jiné zvýhodněné ceny. 
 
 
Vertikální provázkové žaluzie – sleva 10 % 
 
-      Ke koupi vertikálních provázkových  žaluzií zákazník získá speciální slevu 10 % na objednávku (bez    
       DPH a montáže) 
- Akční nabídka platí od 1. 4. – 30. 5. 2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny či jiné zvýhodněné ceny. 

 
HAILO 15 % SLEVA 
 
-        Akce platí 1. – 15. 4. 2012. 
-        Sleva bude odečtena z hodnoty objednávky (bez poštovného a balného). 
-        Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny či jiné zvýhodněné ceny. 

 
Twinroll – čistič zdarma 

 
- Ke koupi látkových rolet Twinroll nad 20.000,-- Kč (bez DPH a montáže) zákazník obdrží    
      zdarma čistič stínící techniky v hodnotě 950,-- Kč. 
- Akční nabídka platí od 15.12.2011 do 29.2.2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 

 
Předokenní rolety 

 
- Při koupi předokenních rolet v celkové hodnotě  nad 30.000,-- (bez DPH a montáže) Kč 

zákazník získá jako bonus slevu 10 %. 
- Akční nabídka platí od 15.12.2011 do 29.2.2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 

 
Římské rolety – luxusní těžítka zdarma 

 
- Ke koupi každé římské rolety zákazník zdarma obdrží luxusní těžítko v hodnotě 300,-- Kč 
- Akční nabídka platí od 15.12.2011 do 29.2.2012. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Předvánoční limitovaná akce 
 

- Akční nabídka zvýhodněných odpadkových košů a schůdků Hailo se týká výhradně typů 
uvedených na letáku. 

- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
- Akce má trvání do vyprodání zásob. 
- Firma Rolrols s.r.o. má výhradní právo pro zrušení či pozastavení akční nabídky. 

 

 
 

Akční nabídka Odpadkové koše Topdesign 16 
 

- Akční nabídka se vztahuje na tři zvýhodněné barevné provedení: bílý, černý a fialový lak 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
- Akce má trvání 1. - 30. 11. 2011 

 
Akční nabídka Plisé Cash 

 
- Nabízíme Vám vybrané látky Plisé Cash za zvýhodněné ceny, kterými se rozumí sleva 20% na 

tyto látky. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
- Sleva 20% na vybrané látky Plisé Cash platí od 1. 12. 2010 do ukončení akce, jehož termín 

bude předem oznámen na webových stránkách firmy Rolrols, s. r. o. 
 

Akční nabídka Markýza + Topení 
 

- Při koupi jakékoli markýzy v hodnotě nad 30. 000 Kč (bez DPH a bez montáže) dostane 
zákazník zdarma Topení pod markýzu. 

- Jedná se pouze o topení HLW – IP55 v hodnotě 5. 210 Kč. 
- Markýzou v hodnotě nad 30. 000 Kč se rozumí cena bez DPH a bez montáže. Jedná se pouze 

o samotnou markýzu. 
- Topením zdarma se rozumí pouze samotné topení, bez montáže a jakýchkoliv úprav. 
- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
- Tato akce platí od 1. 12. 2010 do ukončení akce, jehož termín bude předem oznámen na 

webových stránkách firmy Rolrols, s. r. o. 
 

Akční nabídka Japonské posuvné stěny 
 

- Při zakoupení japonských posuvných stěn v libovolné hodnotě (bez DPH a bez montáže) 
Vám firma Rolrols, s. r. o. vystaví kupón na 10% slevu z částky, kterou jste zaplatili za 
Japonské posuvné stěny. 

- Tento kupón můžete uplatnit na cokoli z firmy Rolrols, s. r. o. např. zakoupení zboží či využití 
služeb. 

- Kupón na slevu 10% bude vystaven z částky za Japonské posuvné stěny bez DPH a bez 
montáže. 

- Na tuto akci se nevztahují žádné jiné akce, slevové kupóny, či jiné zvýhodněné ceny. 
- Tato akce platí od 1. 12. 2010 do ukončení akce, jehož termín bude předem oznámen na 

webových stránkách firmy Rolrols, s. r. o. 
- Kupón se nevztahuje na odpadové koše a schůdky. 
 
 

 

 
 

Akční nabídka Garážová vrata Lomax 
 

- Při zakoupení garážových vrat již nebude zákazník doplácet klasické příplatky za imitaci 
dřeva. Díky této akce jsou všechny imitace dřeva pouze za příplatek 1 Kč! 

- Objednávat můžete už nyní, vrata budou však dodány až od 1. 1. 2011. Celá akce končí 25. 2. 
2011. 

- Nabízíme 11 druhů imitace dřeva pouze za příplatek 1 Kč! 


