CV-ketel vervanging
Gratis cadeaukaart t.w.v. €250 of € 200 korting.
Dit is een actie van de servicepartners (Kemkens, Geas Energiewacht, Volta Limburg, Energiewacht
en Energiewacht Groep) van Essent. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:



Deze actie is geldig van 1 april 2017 t/m 30 september 2017;
Bij aanschaf van een actieketel krijgt de klant een gratis cadeaukaart van Jumbo of MediaMarkt

twv €250,-;












In plaats van de cadeaukaart kan de klant ook kiezen voor een inruilkorting van € 200,-. Dit bedrag
wordt in de offerte verrekend;
Actie is alleen geldig bij een getekende overeenkomst binnen de actieperiode of bij een getekende en
uitgebrachte offerte binnen de actieperiode. De getekende offerte dient uiterlijk binnen 5 weken na
einde van de actie in het bezit van de servicepartners van Essent te zijn;
Actie is alleen geldig bij bepaalde type CV-ketels van de merken Vaillant, AWB of Intergas;
Actie is niet geldig i.c.m. andere acties;
De servicepartners van Essent zijn te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit
heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden
hebben voldaan;
De servicepartners van Essent behouden zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u
daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze
gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;
Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden;
Vraag de servicepartner bij u in de regio naar aanvullende voorwaarden.

Actie ketels:
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB
AWB

ThermoMaster C-XV 25 (A)
ThermoMaster C-XV 30 (A)
ThermoMaster C-CV 35 (A)
ThermoElegance Advance 25 (A)
ThermoElegance Advance 30 (A)
ThermoElegance Advance 35 (A)

Intergas
Intergas
Intergas
Intergas
Intergas
Intergas
Intergas

KombiKompaktHRE24/18(A)
KombiKompaktHRE28/24(A)
KombiKompaktHRE36/30(A)
KombiKompaktHRE36/48(A)
KombiKompaktHRE24/18TSK/RGK(A)
KombiKompaktHRE28/24TSK/RGK(A)
KombiKompaktHRE36/30TSK/RGK(A)

Vaillant
Vaillant
Vaillant
Vaillant
Vaillant

EcotecPlusVHR 20-24 CW3
EcotecPlusVHR 25-30 CW4
EcotecPlusVHR 30-34 CW5
EcotecPlusVHR 34 CW 6
EcotecPlusVHR 35-38 CW5+
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