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ACTIEVOORWAARDEN
GOOGLE NEST THERMOSTAT E

De ‘Gratis Google Nest Thermostat E’-actie wordt je aangeboden door NutsServices B.V. handelend onder de naam
Budget Energie, gevestigd te (1017 BM) Amsterdam aan de Reguliersdwarsstraat 58 en is geldig vanaf 02-07-2020 zolang
de voorraad strekt (op=op);

-

Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van Budget Energie en/of aanbiedingen behoudens de
combikorting van Budget Thuis (zie ook de Voorwaarden combikorting);

-

Deze actie geldt alleen als je een nieuwe klant bent of als je al klant van ons bent geweest en je eerdere overeenkomst
niet voortijdig is beëindigd. Is je vorige overeenkomst wel voortijdig beëindigd, dan kun je pas gebruik maken van deze
actie vanaf het moment dat je vorige overeenkomst eigenlijk zou aflopen;

-

Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten en/of een collectief van klanten;

-

Deze actie geldt alleen als je tijdens de actieperiode een leveringsovereenkomst afsluit bij Budget Energie voor groene
stroom en gas met een looptijd van ten minste één jaar tegen vaste tarieven.

-

Deelname aan deze actie is alleen toegestaan als je ouder bent dan achttien jaar;

-

De Google Nest Thermostat E is niet inwisselbaar voor (contant) geld;

-

Wij streven ernaar de Google Nest Thermostat E binnen 4 weken na je bestelling op te sturen, maar kunnen dit niet
garanderen;

-

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst. Deze actie geldt
alleen als je de leveringsovereenkomst niet annuleert tijdens de bedenktijd van veertien kalenderdagen;

-

Beëindig je binnen het eerste jaar je leveringsovereenkomst, dan hebben wij het recht om (de waarde van) het geschenk
terug te vorderen met een maximum van € 100,- (€ 50,- per energieproduct).

-

Wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of
de actie voortijdig te beëindigen. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;

-

Door op aanmelden te klikken verklaar je tevens dat je akkoord gaat met de actievoorwaarden zoals vermeld op deze
pagina;

-

Met vragen over deze actie kun je terecht bij onze Klantenservice. Je kunt hen bereiken via: 010 240 60 61 (lokaal tarief).

