Nuon VastePrijsEnergie met Slimme Thermostaat
(ThermoSmart V3)
Actievoorwaarden
1.

Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 15 februari 2018 tot en met 31 juli 2018.

2.

Met de Actie Nuon VastePrijsEnergie met Slimme Thermostaat (ThermoSmart V3) (Actie) sluit u een contract met N.V.
Nuon Sales Nederland (Nuon) voor Nuon VastePrijsStroom en Nuon VastePrijsGas (samen Nuon VastePrijsEnergie) tot
vijf jaar. Na deze periode verlengen we het contract voor onbepaalde tijd met de dan geldende variabele tarieven voor
Nuon Stroom en Nuon Gas (samen Nuon Energie).

3.

Deze Actie geldt alleen voor klanten met een contract voor onbepaalde tijd, of voor klanten waarvan het contract
binnen drie maanden vanaf reactiedatum afloopt. Iedereen die in Nederland woont, klant van Nuon is, een
energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is, kan deelnemen aan deze Actie. Voorwaarde is dat de Slimme
Thermostaat op hetzelfde adres wordt geïnstalleerd als waarop het energiecontract wordt afgesloten.

4.

Nuon is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk als de ThermoSmart V3 niet aansluit op de cv-ketel. U bent zelf
verantwoordelijk voor het controleren of de Slimme Thermostaat aansluit bij uw cv-ketel. Wij adviseren om bij twijfel
contact op te nemen met de leverancier van uw cv-ketel.

5.

De ThermoSmart V3 Slimme Thermostaat heeft een adviesprijs van € 229,- inclusief btw. Bij deze Actie ontvangt u de
Slimme Thermostaat gratis. Ook de installatie van de Slimme Thermostaat, ter waarde van € 99,-, ontvangt u gratis bij
deze Actie.

6.

Binnen 14 dagen nadat de bedenktermijn is verstreken, neemt onze installatie partner Feenstra telefonisch contact
met u op om een afspraak in te plannen voor installatie. Een monteur van Feenstra neemt de Slimme Thermostaat
mee op de afgesproken dag van installatie.

7.

Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen, met uitzondering van Nuon Blijven Loont. Deze
aanbieding is eenmalig te gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten. Deze Actie geldt
niet voor zakelijke klanten, warmte klanten en/of een collectief van klanten.

8.

Indien u het contract binnen 1 jaar beëindigt, betaalt u een vergoeding van € 100,- voor de Slimme Thermostaat . Zegt
u het contract op voordat de oorspronkelijke looptijd voorbij is, dan betaalt u ook kosten omdat u het Nuon
VastePrijsStroom en Nuon VastePrijsGas contract voortijdig beëindigt. Meer informatie over de hoogte van deze
kosten vindt u in de Productvoorwaarden.

9.

Voor deze Actie gelden naast deze Actievoorwaarden ook de Productvoorwaarden voor Nuon VastePrijsEnergie en de
Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013). Alle voorwaarden staan
ook op www.nuon.nl/voorwaarden.

10. Enkel reguliere installatie is onderdeel van deze Actie. Indien aanvullende producten of onderdelen nodig zijn, zoals
een converter, worden de kosten van deze onderdelen door Feenstra aan u gefactureerd.
11. Er geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op de ThermoSmart V3 Slimme Thermostaat. De installatie garantie
is conform de garantie voorwaarden van Feenstra.
12. Bij de Slimme Thermostaat hoort een app van de leverancier. De werking van de app valt niet onder de
verantwoordelijkheid van Nuon. Lees de voorwaarden van de leverancier goed door zodat u weet wat hierin staat. Ook
is Nuon niet verantwoordelijk voor de Wifi verbinding in huis.
13. Bij inschrijven garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn alvorens deel te
nemen aan deze Actie.
14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Nuon mag deze Actie altijd eerder beëindigen,
onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De
veranderingen zijn dan alleen voor nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden.
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