Algemene voorwaarden kortingsactie
Hoe werkt de kortingsactie?
Wij bieden € 100,- korting op de installatie als jij voor een bepaalde datum de offerte die je van ons
hebt ontvangen ondertekend. De betreffende datum (de Actiedatum) staat genoemd in de mail die
je hebt ontvangen waarop deze Algemene voorwaarden Kortingsactie van toepassing zijn en
waarnaar wordt verwezen. Zodra jij de offerte ondertekend en de zonnepanelen op jouw dak liggen,
zullen wij € 100,- terugstorten op de bij ons bekende bankrekening.

Wanneer is de offerte ondertekend?
Jij hebt voor de Actiedatum een offerte van ons ontvangen. Deze offerte staat ‘voor ondertekening’
in het portaal. Zodra jij de overeenkomst uiterlijk op de Actiedatum in het online portaal hebt
ondertekend, val je onder de voorwaarden van deze kortingsactie. Na Actiedatum vervalt de actie en
geldt weer de reguliere prijs.
Aanvullende voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden kortingsactie gelden aanvullend op de reguliere algemene
voorwaarden zoals staat vermeld in de offerte. Daarnaast is deze korting niet geldig in combinatie
met andere acties. De aanbiedingen zijn niet te combineren met elkaar of met andere lopende
acties. De korting is ook niet inwisselbaar voor contant geld. Bij retourneren van goederen en/of het
geheel of gedeeltelijk beëindigen van de overeenkomst (om wat voor reden ook), zal - indien van
toepassing - de waarde van de goederen minus de gegeven korting worden uitbetaald.

Wie mag deelnemen?
Je mag alleen deelnemen aan deze actie als je (aankomende) klant bent van enie.nl en handelt uit
persoonlijke naam. Commerciële en bedrijfsmatige deelname wordt uitgesloten.

Aanpassen van de voorwaarden
Enie.nl mag de voorwaarden rond deze actie op elk moment aanpassen. Hierover hoeven we niet te
communiceren. We hebben het recht om vergoedingen in te trekken als we vermoeden dat er
sprake is van fraude of als deelacties niet in lijn zijn met de algemene voorwaarden van enie.nl en de
voorwaarden van deze actie. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vragen?
Heb je vragen over de voorwaarden of over de kortingsactie? Stel ze gerust! Neem contact met ons
op via 085-4017000 (lokaal tarief) of mail naar marketing@enie.nl.

