
 

 
Actievoorwaarden gratis Philips universele afstandsbediening 
 

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio) 

georganiseerde gratis Philips universele afstandsbediening actie. De actie houdt in dat u een gratis 

universele afstandsbediening van het merk Philips ontvangt indien u (consument) klant wordt bij Oxxio 

en voldaan is aan onderstaande voorwaarden. 

2. Deze actie is bestemd voor individuele consumenten die voor het eerst klant worden bij Oxxio en een 

leveringsovereenkomst aangaan voor bepaalde duur voor groene stroom of groene stroom én gas. 

Bestaande klanten van Oxxio zijn uitgesloten van deze actie. 

3. Deze actie is geldig van 1 oktober tot 31 december 2011, of zolang de voorraad strekt. 

4. De Philips universele afstandsbediening ontvangt u binnen uiterlijk 4 weken nadat u zich definitief 

heeft aangemeld als klant bij Oxxio en wordt standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie. 

5. Levering, garantie –, en serviceafhandeling van de Philips universele afstandsbediening wordt verzorgd 

door Sparco International bv, gevestigd te Soest (hierna: Sparco). De Algemene levering- en 

verkoopvoorwaarden   die op de levering, garantie –, en serviceafhandeling betrekking hebben kunt u 

vinden op www.sparco.nl/algemeneleveringsvoorwaarden. 

6. Voor vragen en klachten met betrekking tot levering, garantie en serviceafhandeling dient u op 

werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur rechtsreeks contact op te nemen met Sparco via 

telefoonnummer 035-6470822 of via service@sparco.nl. 

7. De Philips universele afstandsbediening is niet inwisselbaar voor contanten. 

8. Oxxio is niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade ontstaan tijdens verzending van de Philips 

universele afstandsbediening. Oxxio is bovendien niet aansprakelijk voor fouten in het functioneren 

van de Philips universele afstandsbediening. 

9. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden 

van Sparco. Deze Actievoorwaarden kunt u altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. 

10. 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. 
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