Actievoorwaarden Cashback Q2 t.w.v. € 300,1.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio)
georganiseerde Cashback actie (hierna: de actie). De actie bestaat uit een actietarief en een
eenmalige korting (hierna: de cashback) en is van toepassing indien is voldaan aan onderstaande
voorwaarden.

2.

De actie is bestemd voor individuele consumenten die klant worden bij Oxxio en een
leveringsovereenkomst aangaan voor groene stroom én gas met een vast tarief en met een vaste
looptijd. Deelname is uitgesloten voor bestaande klanten van Oxxio, een collectief van klanten en
(klein)zakelijke klanten.

3.

U kunt klant worden bij Oxxio door u aan te melden op de website van gaslicht.com, prizewize.nl en
easyswitch.nl (hierna: de prijsvergelijker).

4.

Indien u zich heeft aanmeld bij de prijsvergelijker dan heeft u recht op het op de prijsvergelijker
gecommuniceerde actietarief. Dit actietarief geldt alleen voor consumenten met een maximaal
verbruik van 5.000 m3 gas en 10.000 kWh groene stroom en is geldig tot en met 30 juni 2013.

5.

Naast het actietarief ontvangt u een cashback. Deze cashback bestaat uit een eenmalige korting
t.w.v. € 300,-

6.

Om aanspraak te kunnen maken op de cashback, ontvangt u rond 1 maart 2013 een unieke code per email die vóór 31 maart 2013 geactiveerd moet worden op oxxio.nl/cashback. Hierna is de code niet
meer geldig en vervalt ook uw aanspraak op de cashback. De code kan eenmalig gebruikt worden.

7.

Uitbetaling door Oxxio van de cashback vindt plaats in april 2013 onder de voorwaarden dat u de code
heeft geactiveerd, u nog steeds actief beleverd wordt door Oxxio en geen structurele betalingsachterstand heeft. Het bedrag wordt overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer als waar ook uw
voorschotbedrag van wordt geïncasseerd.

8.

Per aansluitadres in Nederland kan slechts eenmaal deelgenomen worden aan deze actie.

9.

In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.

11. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de
actievoorwaarden door Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van
Oxxio) heeft Oxxio het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten
m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze gevallen kan geen
aanspraak op enige vergoeding worden gemaakt.

90-161-0412

10. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden kunt u
altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. De actie gaat in op 1 april 2012 en loopt tot en met 31
mei 2012.

