ACTIEVOORWAARDEN VOORJAARSACTIE CV-KETEL
Geldig van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018
ONTVANG EEN GRATIS SLIMME THERMOSTAAT T.W.V. MAXIMAAL € 249,- BIJ
AANSCHAF VAN EEN ACTIEKETEL, OF KIES VOOR € 100,- KORTING.
Dit is een actie van Energiewacht NV. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1.

Inhoud van de actie:
Bij aanschaf en installatie van een AWB, Intergas of Vaillant CV-ketel bij Energiewacht, ontvang
je een gratis slimme thermostaat t.w.v. maximaal €249,- of €100,- korting. Je kunt kiezen uit
één van de thermostaten die onderaan deze actievoorwaarden staan opgesomd.

2.

De actie is geldig van 1 april 2018 t/m 30 juni 2018.

3.

De actie is geldig bij het huren of kopen van een actieketel.

4.

Bij de keuze voor contante korting, wordt het bedrag van €100,- direct in je offerte verrekend.

5.

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient binnen de genoemde actieperiode een (online)
offerte te worden aangevraagd. De uitgebrachte (online) offerte heeft een geldigheidsduur van 30
dagen, gerekend vanaf de dagtekening van de offerte. Voor (online) offertes die na 30 juli 2018 bij
Energiewacht binnenkomen, kan geen aanspraak meer worden gemaakt op deze actie.

6.

Het recht op de slimme thermostaat vervalt wanneer de koop/huurovereenkomst voortijdig
wordt beëindigd of wanneer een betalingsachterstand ontstaat op het moment van de geplande
montage.

7.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

8.

Op de levering en installatie van CV-ketels zijn de Algemene Voorwaarden voor toestellen van
toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.ewacht.nl.

9.

Energiewacht behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en
zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds
gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze
gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

10. Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met deze actievoorwaarden.
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ACTIE CV-KETELS
CV-ketelmerk
Intergas
AWB
Vaillant

Model
Alle modellen
Alle modellen
Alle modellen

ACTIE THERMOSTATEN
Thermostaat
Nest learning thermostat V3
Vaillant V Smart*
Honeywell Lyric T6
Honeywell Round Connected
*

Ter waarde van
€ 249,€ 220,€ 199,€ 149,-

Alleen beschikbaar bij aanschaf van een CV-ketel van het merk Vaillant
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