Nuon Smart abonnement voor klanten van
Nuon Energie
Actievoorwaarden
1.

De actie is een gecombineerde actie van N.V. Nuon Sales (Elektrisch Vervoer) en N.V. Nuon Sales
Nederland (Energie).

2.

Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 1 januari 2019 t/m 31 december
2019.

3.

Met de actie Nuon Smart abonnement (Actie) worden u de eerste 3 jaar geen kosten voor het Smart
abonnement in rekening gebracht.

4.

Vanaf het 4e jaar worden de kosten van het Nuon Smart abonnement, zijnde €58,08 (inclusief btw) per jaar,
jaarlijks vooraf in rekening gebracht.

5.

Iedereen die in Nederland woont, een contract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is, kan deelnemen aan
deze Actie. Daarnaast moet u in het bezit zijn van een elektrische auto en een laadpaal.

6.

Deze Actie is geldig voor iedereen die een Nuon Thuislaadpaal koopt en al een energiecontract heeft bij
Nuon of gebruikmaakt van Nuon VoordeelLaden (www.nuon.nl/voordeelladen) om klant te worden bij Nuon.

7.

Het Nuon Smart abonnement bestaat uit een veilige en draadloze verbinding via het mobiele 2G-netwerk met
de Nuon server waarmee het oplaadpunt in gebruik kan worden genomen. Daarnaast heeft u online inzicht in
uw laadsessies en krijgt u support van Nuon.

8.

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

9.

Wordt het energiecontract (elektriciteit en gas) en/of het Nuon Smart abonnement vroegtijdig beëindigd? Dan
betaalt u hiervoor een opzegvergoeding. Bovendien vervalt de korting op het Nuon Smart Abonnement en
worden vanaf dat moment de jaarlijkse kosten van € 58,08 (inclusief btw) alsnog in rekening gebracht.

10. Op het laadpunt zijn de Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden behorende bij de Nuon Laadbox, 1
september 2014 van Nuon van toepassing.
11. Op het Smart abonnement zijn de Algemene voorwaarden behorende bij het Nuon Oplaadabonnement 2012
van Nuon van toepassing.
12. Bij inschrijven garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn alvorens
deel te nemen aan deze Actie.
13. Door deel te nemen aan deze Actie gaat u akkoord met het uitwisselen van uw persoonsgegevens tussen
N.V. Nuon Sales Nederland (energie) en N.V. Nuon Sales (Elektrisch Vervoer) met als doel te kijken of u in
aanmerking komt voor de in deze voorwaarden beschreven korting.
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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