Actievoorwaarden

25% korting op het eerste jaar onderhoud van uw cv-ketel bij
Eneco KetelComfort® Standaard

De actie ‘25% korting op het eerste jaar’ is precies dezelfde actie
als ‘3 maanden gratis’ die ook in onze communicatie genoemd
wordt. Het gaat om hetzelfde bedrag in euro’s, namelijk € 26,85.

Deze actie
1.

2.

3.

Deze actie wordt georganiseerd door Eneco Consumenten
B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Marten Meesweg 5,
hierna ook te noemen ‘Eneco’.
Dit actieaanbod geldt alleen voor consumenten die zich
aanmelden voor KetelComfort® Standaard, het
onderhoudsabonnement voor uw cv-ketel.
In de volgende gevallen kunt u geen gebruik maken van dit
aanbod:
a. Als u niet in Nederland woont
b. Als u jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke
toestemming heeft van een ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
c. Als u al een KetelComfort onderhoudsabonnement bij
Eneco afneemt.
d. Als er door ons in de afgelopen 24 maanden service en
onderhoud is uitgevoerd voor uw ketel op uw huidige adres.

Uw KetelComfort onderhoudsabonnement
4.
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5.

Onderdeel van deze actie bij KetelComfort Standaard is 25%
korting op het eerste jaar bij het onderhoud van uw ketel
(ter waarde van € 26,85). De eerste 3 maanden van het
onderhoudsabonnement worden daarom niet in rekening
gebracht.
Na ontvangst van het abonnement heeft u nog 14
kalenderdagen bedenktijd.

Overige afspraken bij deze actie
6.

Als u van het actieaanbod gebruik gemaakt, dan gaat u
akkoord met deze voorwaarden.
7. Eneco mag de actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft
geen gevolgen voor uw contract als u zich al eerder heeft
aangemeld en aan deze actievoorwaarden voldoet. Als we
de voorwaarden wijzigen, dan plaatsen we de vernieuwde
voorwaarden op eneco.nl.
8. Eneco mag de actie altijd stopzetten of wijzigen. We
hoeven hiervoor geen reden op te geven.
9. Als wij de actie stopzetten of wijzigen, dan heeft u geen
recht op een (schade)vergoeding.
10. Over zaken die in deze actievoorwaarden niet geregeld zijn,
beslist de directie van Eneco.

