Actievoorwaarden bij een nieuwe CV-ketel
Geldig van 28 september 2020 tot en met 31 december 2020
Bij aankoop van een actieketel ontvang je € 100,- korting, of een gratis slimme thermostaat. Dit is
een actie van Geas Energiewacht. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Inhoud van de actie:
Bij aanschaf en installatie van een actie cv-ketel bij Geas Energiewacht, ontvang je €100,korting of een gratis slimme thermostaat. De deelnemende actie cv-ketels en thermostaten
staan onderaan deze voorwaarden vermeld.
2. De actie is geldig van 28 september 2020 t/m 31 december 2020.
3. De actie is geldig bij het kopen van een actieketel. Huur cv-ketels zijn uitgesloten van deze
actie.
4. Bij de keuze voor contante korting, wordt het bedrag van €100,- direct in de offerte
verrekend.
5. De aanvraag voor een adviesgesprek of de aanvraag voor een online offerte dient in de
actieperiode plaats te vinden. De uitgebrachte (online) offerte heeft een geldigheidsduur van
31 dagen, gerekend vanaf de dagtekening van de offerte.
6. Het recht op de slimme thermostaat vervalt wanneer de koopovereenkomst voortijdig wordt
beëindigd of wanneer een betalingsachterstand ontstaat op het moment van de geplande
montage.
7. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, tenzij anders
vermeld.
8. Op de levering en installatie van CV-ketels zijn de Algemene Voorwaarden voor verkoop van
toestellen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te lezen op www.geas.nl/voorwaarden.
9. Geas Energiewacht behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen
gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie
zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige
(schade)vergoeding.
10. Door deelname aan deze actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Actie CV-ketels
• Intergas: Kombi Kompact HR Eco, HR E en Xtreme
• Remeha: Alle Remeha CV-ketels in het assortiment
• Nefit: Alle Nefit CV-ketels in het assortiment

Actie thermostaten
• Honeywell Lyric T6 t.w.v. € 199,• Remeha eTwist t.w.v. € 199,• Intergas Comfort Touch inclusief gateway t.w.v. € 199,• Google Nest Learning Thermostaat t.w.v. € 199,-

