Voorwaarden €100 korting op een Honeywell Lyric T6 voor Ethermostaat gebruikers
Dit is een compensatieregeling van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’sHertogenbosch. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


De aanmeldtermijn loopt van 26 januari 2019 t/m 26 februari 2019 en geldt niet in combinatie met
andere acties en/of aanbiedingen;



U dient de E-thermostaat na 1 februari 2014 te hebben gekocht in de Essent Shop of als
welkomstgeschenk bij een energiecontract na 1 februari 2014.



U ontvangt een korting van €100 op de Honeywell Lyric T6 ter waarde van 149 euro. Als de Honeywell
Lyric T6 niet meer op voorraad is, ontvangt u €100 korting op een andere slimme thermostaat.



Na het verstrijken van de aanmeldtermijn op 26 februari 2019 ontvangt u binnen twee weken een
unieke kortingscode, die u kunt verzilveren in de Essent Shop.



Voor het installeren en bedienen van de Honeywell Lyric T6 biedt Essent de Thuis app aan. Deze app
ondersteunt u bij het installeren en gebruik van deze slimme thermostaat.



U dient daarnaast de app van Honeywell te downloaden in de App Store (Apple) of Play Store (Android)
en akkoord te gaan met hun voorwaarden, privacy en condities;



U dient de thermostaat zelf te installeren. Volg hiervoor de bijgevoegde handleiding.



Op de levering van de Honeywell Lyric T6 zijn de leveringsvoorwaarden van onze partner Volta Solar
B.V. (handelend onder Essent Shop) van toepassing;



De Essent shop zorgt voor verzending van de Honeywell Lyric T6.



De actie geldt alleen voor klanten met een correspondentie en installatieadres in Nederland;



Om gebruik te kunnen maken van de Honeywell Lyric T6 heeft u een werkend compatibel cv-systeem,
een werkende WIFI-internetverbinding en een WIFI-toegangscode nodig;



De korting wordt niet in een andere vorm uitgekeerd;



Per E-thermostaat kunt u één keer gebruikmaken van de compensatieregeling;



Essent is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds
aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan;



Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze compensatieregeling 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;



Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw;



Door mee te doen aan deze compensatieregeling, accepteert u de voorwaarden.
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