24-11-2017

Behorende bij Sparta Fanshop cadeaupas
1. De actie houdt in dat je bij je overstap naar Qurrent het volgende ontvangt;
•

Bij keuze 1 jaar Prijs Zeker een Sparta Fanshop cadeaupas t.w.v. €50,Neem je alleen stroom af dan is de cadeaupas t.w.v. €25,-.

•

Bij de keuze 3 jaar Prijs Zeker een Sparta Fanshop cadeaupas t.w.v. €150,Neem je alleen stroom af dan is de cadeaupas t.w.v. €75,-.

2. De actie is enkel geldig bij een 1 of een 3 jaar Prijs Zeker Sparta aanbod.
3. Duur van de actie is van 27 november 2017 tot en met 31 december 2017 en geldt
niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
4. De actie is geldig voor klanten die tot uiterlijk zes maanden na 31 december 2017
switchen.
5. Per leveringsadres kan je één keer gebruikmaken van deze actie.
6. Qurrent vergoedt geen opzegboete(s) van je huidige leverancier. Wanneer je
overeenkomst met Qurrent precies ingaat, hangt af van de looptijd van de
overeenkomst met je huidige leverancier. Loopt deze overeenkomst na je
aanmelding bij Qurrent nog korter dan zes maanden door, dan start de levering
via Qurrent na deze periode. Loopt je huidige overeenkomst nog langer dan zes
maanden door, dan start de levering via Qurrent per direct.
7. De actie geldt alleen voor nieuwe klanten of voormalige klanten aan wie Qurrent
de afgelopen 8 maanden geen stroom of gas heeft geleverd.
8. Bij de Sparta Fanshop cadeaupas horen de volgende voorwaarden;
•

Te gebruiken op www.spartafanshop.nl of in de Rood Witte Winkel en
dient in één keer besteed te worden.

•

De cadeaupas is niet in te wisselen voor contanten. Gekochte producten
kunnen niet geruild of ingeleverd worden.

•

De cadeaupas is geldig tot en met het einde van het seizoen; 30 juni 2018

9. Je ontvangt je Sparta cadeaupas per post binnen 30 dagen na aanmelding bij
Qurrent
10. Alle bedragen zijn inclusief btw.
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