
Harol Comfortdeals 2021 
Actievoorwaarden  

Zonwering 
Gratis motor bij aankoop van een knikarmscherm 
 
De consument krijgt een gratis motor bij aankoop van een knikarmscherm van de types in 
bijhorende tabel. De actie is geldig tijdens de actieperiode van 15 maart tot en met 16 mei 
2021.  
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Bij de aankoop van een nieuw knikarmscherm zal de waarde van de 
specifieke motor niet in rekening gebracht worden. Eén bon per persoon.  
 
 

 
 

MOTOR  TC-REEKS / 
TUCAN 

PR-REEKS / 
PRAIA 

BX-REEKS  LX530 / 
LUX 

CA430/ 
CADIZ 

OREA WT ≤ 6m  S (< 5,5m)  O  O  O  O 

OREA WT > 6m  /  O  O  O  O 

Motor met NHB ≤ 6m  /  O  O  O  / 

Motor met NHB > 6m  /  O  O  O  / 

OREA RTS ≤ 6m   O (< 5,5m)  O  O  O  O 

OREA RTS > 6m   /  O  O  O  O  

SUNEA IO ≤ 6m  S (< 5m)  S  S  S  S 

SUNEA IO > 6m  S  S  S  S  S  

http://www.harol.be/


Tot €80 korting per gemotoriseerd screen 
De consument krijgt tot €80 korting bij aankoop van een screen van de types in bijhorende 
tabel. De actie is geldig tijdens de actieperiode van 15 maart tot en met 16 mei 2021.  
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Eén bon per persoon.  
 
 

 

   

SC700/800  LT/LS  Altus WT / Maestria WT 
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO   Maestria IO 

  €20  €40  €80 

SC900  Selve  
LT/LS 

Altus WT / Maestria WT 
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO   Maestria IO 

  €20  €40   
€80 

SC910  Selve/  
LT/LS 

Altus WT / Maestria WT 
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO   Maestria IO 

  €20  €40  €80 

SC1000  Selve/ 
LT/LS 

Altus WT / Maestria WT 
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO   Maestria IO 

  €20  €40  €80 

http://www.harol.be/


5% korting op verandazonwering, uitvalschermen, buitenjaloezieën 
en windschermen  
De consument krijgt 5% korting bij aankoop van verandazonwering, uitvalschermen, 
buitenjaloezieën en windschermen, genoemd in bijhorende tabel. De actie is geldig tijdens 
de actieperiode van 15 maart tot en met 16 mei 2021.  
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Eén bon per persoon.  
 
 

   

PRODUCT  KORTING 

VZ510 / VZ520 
VZ080-ZIP 
VZ800-ZIP 

5% korting op bruto tarief consument 

US 701 
US 702  5% korting op bruto tarief consument 

BZ1000 
BZ700  5% korting op bruto tarief consument 

SL400  5% korting op bruto tarief consument 

http://www.harol.be/


Garagepoorten        
Gratis motor bij aankoop van een elektrische sectionale 
garagepoort 
 
De consument krijgt een gratis motor bij aankoop van een elektrische sectionale garagepoort 
van de types in bijhorende tabel. De actie is geldig tijdens de actieperiode van 15 maart tot 
en met 16 mei 2021.  
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Bij de aankoop van een nieuwe garagepoort zal de waarde van de 
specifieke motor niet in rekening gebracht worden. Eén bon per persoon.  
 

 

PRODUCT 

Somfy motor dexxo pro 800 rts zonder rail 

Somfy motor dexxo pro 1000 rts zonder rail 

Somfy motor dexxo pro 1000 io zonder rail 

Somfy motor Dexxo Smart 800 IO zonder rail 

Maran comf 260 bi-linked excl rail incl. Dig 572 868 Mhz 

Maran comf 270 bi-linked excl rail incl. Dig 572 868 Mhz 

Maran comf 280 bi-linked excl rail incl. Dig 572 868 Mhz 

Maran comf 360 bi-linked excl rail incl. Dig 572/564 868 Mhz 

Maran comf 370 bi-linked excl rail incl. Dig 572/564 868 Mhz 

Maran comf 380 bi-linked excl rail incl. Dig 572/564 868 Mhz 

Sommer PRO S9060 

Sommer PRO S9080 

Sommer PRO S9110 

http://www.harol.be/


Rolluiken 
Tot €85 korting per gemotoriseerd voorzetrolluik 
De consument krijgt tot €85 korting per gemotoriseerd voorzetrolluik bij aankoop van een 
gemotoriseerd voorzetrolluik van de types in bijhorende tabel. De actie is geldig tijdens de 
actieperiode van 15 maart tot en met 16 mei 2021. Hier is geen maximum aantal 
voorzetrolluiken aan gekoppeld. 
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Eén bon per persoon.  
 
 

 
   

PRODUCT  BEKABELD 
ELEKTRISCH 

RTS  STANDAARD IO  RS100 IO / 
SILENSIO 

VR150  €20  €40  €60  €85 

VR150 Solar  -  €40  -  - 

VR200  -  -  €60  €85 

http://www.harol.be/


Buitenleven 
5% korting op de netto aankoopprijs op elk ‘Buitenleven’ product   
De consument krijgt 5% korting op de netto aankoopprijs op elk product van het gamma 
‘Buitenleven’. De actie is geldig tijdens de actieperiode van 15 maart tot en met 16 mei 2021.  
 
Om te genieten van de actie moet de consument de actiebon downloaden op de daarvoor 
voorziene webpagina via de website van www.harol.be. Hij/zij dient de actiebon af te 
drukken, volledig in te vullen en bij een deelnemende Harol verdeler in zijn of haar buurt in 
te leveren tijdens de actieperiode in combinatie met een offerte aanvraag voor een van de 
deelnemende producten. De consument geniet van het voordeel bij de aankoop van de 
gekozen Harol oplossing. Eén bon per persoon. 

http://www.harol.be/

