
Ja, ik wil
korting

stapelen
tot €300

t/m 31 juli 2021

FAKRO bestaat 30 jaar en dat vieren we! Haal ‘t mooiste licht nu extra voordelig 
in huis. Koop tijdens de stapelkortingsactie één tot maximaal vijf producten 
uit onze ‘t mooiste licht selectie van hoogwaardige witte dakramen en 
platdakproducten, deel je ervaring met ons en stapel korting tot wel € 300. 

Kijk voor de deelnemende producten en actievoorwaarden op 
www.hetmooistelicht.nl/actie

Stapel op 
jouw ervaring!



*Deze actie wordt aangeboden door FAKRO Nederland bv en is geldig 
van 17 mei 2021 t/m 31 juli 2021. Max. 5 stapelkortingsbedragen binnen 
één bestelling per adres/rekeningnummer toegestaan. Het inzenden van 
het actieformulier is mogelijk t/m 30 september 2021. Bij deelname ga je 
akkoord met de actievoorwaarden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden 
en deelnemende producten op www.hetmooistelicht.nl/actie

De actie in het kort
FAKRO bestaat 30 jaar en dat vieren we! Koop nu een 
wit FAKRO dakraam, platdakraam, lichtkoepel vlak glas 
of dakkapel met dakramen uit de selectie voor  ‘t mooiste licht 
in combinatie met FAKRO zonwering naar keuze en ontvang tot € 300 retour!*

www.hetmooistelicht.nl/actie

of dakkapel met dakramen uit de selectie voor  ‘t mooiste licht 

Ja, ik wil
korting

stapelen
tot €300

t/m 31 juli 2021

STAPELKORTING
60€

S
€

STAPELKORTING
30€

Kijk voor de deelnemende producten en actievoorwaarden op:

Zo doe je mee

1. Koop in de periode van 17 mei 2021 t/m 31 juli 2021 een of meer FAKRO 
daglichtoplossing(en) uit de selectie voor ‘t mooiste licht bij een offi  cieel 
FAKRO verkooppunt (www.fakro.nl/verkooppunten).

2. Plaats het raam, richt de ruimte in en maak een of enkele sfeerfoto’s. 
Laat hierbij het raam én (een deel van) de woon- of werkruimte zien en 
vertel ons kort over jouw ervaring met ‘t mooiste licht.

3. Vul het formulier in op www.hetmooistelicht.nl/actie en upload de foto (‘s).
4. Voeg de aankoopfactuur van het product toe en verzend het formulier.
5. FAKRO maakt het kortingsbedrag naar je over!


