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Actievoorwaarden

Zon-collectief

Gefeliciteerd met jouw keuze voor Pure Energie zonnepanelen! Met het Pure Energie
Zon-collectief profiteer je van een extra scherp energie tarief en ontvang je ook nog eens
extra korting op jouw zon installatie. Afhankelijk van je looptijd en gekozen product kan
je korting oplopen tot € 325,-.

• Tot maximaal € 150,- korting op bij een 3-jarig product
• Tot maximaal € 325,- korting op bij een 5-jarig product
Actievoorwaarden:
•

De totale korting wordt verrekend bij de betaling van je zon-installatie;

•

De korting is voor de combinatie producten gas en elektriciteit. Kies je voor 1 product (alleen gas of elektriciteit)
dan heb je recht op de helft van de korting;

•

Deze actie geldt exclusief voor klanten die een particuliere zon-installatie bij Pure Energie afnemen;

•

Je hebt recht op de actiekorting indien je een zon-installatie bij Pure Energie afneemt en een energie contract in
combinatie met de actiekorting “Het zon-collectief”. Deze aanbieding ontvang je exclusief via één van
onze zon-adviseurs;

•

De actie is alleen van toepassing op kleinverbruik aansluitingen voor consumenten;

•

De actieperiode is van 1 september t/m 30 september en geldt niet in combinatie met andere acties en/of
aanbiedingen;

•

De korting is geldig voor klanten die binnen 3 maanden na de tekendatum beleverd worden;

•

Alle bedragen zijn inclusief BTW;

•

Bij vroegtijdige beëindiging van het contract komt de korting te vervallen;

•

De korting wordt in mindering gebracht nadat de wettelijke bedenktijd ( 14 dagen ) voorbij is.

•

Pure Energie vergoedt geen opzegboete(s) van je huidige leverancier;

•

Deelname aan deze actie betekent dat je op de hoogte bent van, en instemt met, deze voorwaarden;

•

Pure Energie behoudt zich het recht voor de actie vroegtijdig te beëindigen, onderbreken of wijzigen zonder
opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen gelden dan alleen
voor nieuwe contracten en niet voor lopende contracten;

•

Deze korting is overdraagbaar; uiteraard onder de voorwaarde dat Pure Energie de zonnepanelen levert en
installeert;

•

De korting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten.
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