Actievoorwaarden - Cv-ketel vervanging
Gratis slimme thermostaat (t.w.v. maximaal €249,-) bij aankoop van een
Atag of Remeha CV-ketel.
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:


















De actie is geldig van 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018;
De actie is geldig bij het kopen van een actieketel;
Bij aanschaf van een Atag of Remeha actieketel ontvang je een gratis slimme thermostaat (t.w.v. maximaal
€249,-). De keuze voor de slimme thermostaat is afhankelijk van de merken en modellen die gevoerd worden
door de servicepartner;
De aanvraag voor een adviesgesprek of een online offerte dient plaats te vinden binnen de actieperiode en
het daarop volgende adviesbezoek dient vóór 31 december 2018 plaats te vinden;
Deze actie is alleen geldig bij een getekende overeenkomst binnen de actieperiode of bij een getekende
binnen de actieperiode uitgebrachte offerte;
De uitgebrachte offerte is 1 maand geldig;
Het is een optie om in plaats van een gratis slimme thermostaat te kiezen voor een korting van €100,- op de
aanschaf van een actieketel. Dit bedrag wordt als korting verwerkt in de uitgebrachte offerte bij het kopen
van een ketel;
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;
De gratis slimme thermostaat wordt geleverd tijdens de installatie van uw nieuwe cv-ketel;
U heeft geen recht op de slimme thermostaat als uw koopovereenkomst voortijdig beëindigd of u een
betalingsachterstand heeft op het moment dat we de slimme thermostaat willen verzenden/installeren;
De servicepartner keert de slimme thermostaat niet in een andere vorm uit;
Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;
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;
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
Vraag de servicepartner bij u in de regio naar aanvullende voorwaarden.
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