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De actie geldt alleen voor nieuwe klanten of voormalige klanten aan wie Qurrent de
afgelopen 8 maanden geen stroom of gas heeft geleverd en die tijdens de
actieperiode een 3 jaar Prijs Zeker energiecontract met tadoᵒ afsluiten bij Qurrent.
Je hebt recht op een tadoᵒ v2 slimme thermostaat bij een 3 Prijs Zeker
energiecontract wanneer dat is vermeld in de bevestiging.
Wanneer je overeenkomst met Qurrent ingaat, hangt af van de looptijd van de
overeenkomst met je huidige leverancier. Eindigt de overeenkomst na je aanmelding
bij Qurrent binnen zes maanden, dan start de levering aansluitend op je oude
contract. Eindigt je huidige overeenkomst pas na zes maanden, dan start Qurrent de
levering zo snel mogelijk. Het is dan mogelijk dat je huidige leverancier een
opzegboete in rekening brengt.
Qurrent vergoedt geen opzegboete(s) van je huidige leverancier.
Duur van de actie is van 1 november 2016 tot 31 december 2016 (en zolang de
voorraad strekt) en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Twee weken na het aflopen van de bedenktijd sturen we de tadoᵒ v2 slimme
thermostaat naar je toe.
Je hebt alleen recht op een tadoᵒ v2 slimme thermostaat als je stroom in combinatie
met gas van Qurrent afneemt.
Je ontvangt alleen een tadoᵒ v2 slimme thermostaat als de leveringsovereenkomst
niet wordt geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Beëindig je de 3 jaar Prijs Zeker leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar dan
heeft Qurrent het recht om de waarde van het geschenk terug te vorderen met een
maximum van Euro 100,- (Euro 50,- per energieproduct). Dit geldt alleen als je de
tadoᵒ v2 slimme thermostaat ontvangen hebt.
Om gebruik te kunnen maken van de tadoᵒ v2 slimme thermostaat heb je een CVketel, WIFI en een stopcontact bij je router nodig. Het actiepakket is niet geschikt
voor stadverwarming.
Voor de tadoᵒ v2 slimme thermostaat gelden de algemene voorwaarden van tadoᵒ.
Meer informatie over de tadoᵒ vind je op www.tado.nl
Het welkomstgeschenk wordt niet in een andere vorm uitgekeerd
Per leveringsadres kunt je één keer gebruikmaken van deze actie
Qurrent is te allen tijden gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft
geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde
voorwaarden hebben voldaan.
Qurrent kan niet aangesproken worden op (product)functionaliteiten die door tadoᵒ
aangepast of gestopt worden.
Door mee te doen aan deze actie, accepteer je de actievoorwaarden.
Op de leveringsvoorwaarden van deze actie zijn onze Algemene voorwaarden voor
levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en de contractvoorwaarden
behorend bij 3 jaar Prijs Zeker van toepassing.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw

