VastePrijsStroom en VastePrijsGas tot 1
jaar met Energiecadeau
Actievoorwaarden
1.

Door deelname ga je akkoord met deze actievoorwaarden. De actie is geldig van 1 januari 2019 tot en
met 14 juli 2019.

2.

Met deze actie (Actie) sluit je een contract met N.V. Vattenfall Sales Nederland (Vattenfall) voor
VastePrijsStroom en VastePrijsGas (samen VastePrijsEnergie) tot een jaar. Na een jaar verlengen we het
contract voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende variabele tarieven voor Stroom en Gas.

3.

Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten, minimaal 18 jaar is kan deelnemen
aan de Actie (Deelnemer(s)). Het cadeau is alléén voor nieuwe klanten van Vattenfall. Je mag het
afgelopen jaar geen stroom en/of gas bij Vattenfall hebben afgenomen.

4.

Met deze Actie kun je kiezen uit verschillende cadeaus met prijzen van € 80,- tot € 160,- inclusief BTW.
Wanneer kun je jouw cadeau bestellen?
Na ontvangst van jouw aanvraag voor stroom en gas verwerken wij jouw gegevens. Wanneer je aanvraag
akkoord is informeren wij je over de leverdatum van jouw energie én wanneer wij het eerste
termijnbedrag afschrijven. Is je eerste termijnbedrag afgeschreven? Dan ontvang je binnen 4 weken van
ons een e-mail zodat je dan jouw cadeau kunt bestellen.
Kies jouw cadeau met een persoonlijke vouchercode
In de e-mail vind je een persoonlijke en unieke vouchercode. Met deze code bestel je online jouw cadeau.
Dit gaat heel eenvoudig door één van de beschikbare cadeaus te kiezen. Het kan zijn dat je op de
website eerder een cadeau heeft gezien dat nu niet langer beschikbaar is. Vaak hebben we dan een
ander, vergelijkbaar cadeau voor jou. De vouchercode ontvang je éénmalig en is één keer te gebruiken.
Na bestelling, zo in huis
Heb je jouw cadeau besteld? Dan bezorgen wij het cadeau binnen 7 werkdagen bij je thuis. Heb je een
digitale cadeaukaart gekozen? Dan ontvang je jouw cadeaukaart per e-mail.
Wij werken samen met de Vattenfall Webwinkel
De Vattenfall Webwinkel verstuurt jouw cadeau. Zij verzorgen de levering, garantie en
serviceafhandeling. Voor vragen of klachten over je cadeau kun je rechtstreeks contact opnemen met de
Vattenfall Webwinkel of via info@Vattenfallwebwinkel.nl

5.

Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen, is eenmalig te gebruiken en is niet
inwisselbaar voor contant geld of andere producten.

6.

Heb je nog een lopend contract bij jouw huidige leverancier, dan kan deze leverancier een
opzegvergoeding in rekening brengen. Is dit het geval dan zijn deze kosten voor jou. Je hebt geen recht
op een overstapkorting van Vattenfall.

7.

De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij jouw huidige
leverancier. Is dit maximaal 2 maanden? Dan start de levering bij Vattenfall na afloop van dat contract. Is
dit langer? Dan start de levering bij Vattenfall zo snel mogelijk.

8.

Stop je het contract binnen een jaar? Dan betaal je een opzegvergoeding omdat je het contract voortijdig
beëindigt (zie Productvoorwaarden). Heb je ook een energiecadeau van ons gekregen? Dan moet je dit
(deels) terugbetalen. Het bedrag dat je (deels) moet terugbetalen is afhankelijk van de door jou gekozen
welkomstcadeau. Dit zal hooguit €100,- bedragen.

9.

Bij inschrijven garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn
alvorens deel te nemen aan deze Actie.
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10. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Vattenfall 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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