Actievoorwaarden AZ UEFA Europa League passe-partout
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland B.V. (hierna: Oxxio) in
samenwerking met AZ N.V. (hierna: AZ) georganiseerde Europa League actie.
2. De actie houdt in dat indien men klant wordt van Oxxio, men het Actietarief Passe-partout, voor de
drie thuiswedstrijden in de UEFA Europa League, terugkrijgt. Tevens ontvangt men het nieuwe AZwedstrijdshirt seizoen 2011-2012 thuis Jr./Sr. gratis.
3. De actie is uitsluitend bestemd voor AZ Seizoen- en/of Clubcardhouders welke 18 jaar en ouder zijn en
die (consument) klant worden bij Oxxio en een leveringsovereenkomst aangaan voor groene stroom of
groene stroom én gas met een vast tarief en met een vaste looptijd. U kunt klant worden bij Oxxio
door u telefonisch aan te melden via 0800-2220009 of door u aan te melden via de website
www.oxxiogeeftazenergie.nl. Bestaande klanten van Oxxio en AZ Netwerk Seizoenclubcardhouders
(houders van Business Seats, Business Loges, Business Units en/of Business Rooms, Business Sponsors
en Business Team Partners) zijn uitgesloten van deze actie.
4. De Passe-partout geeft toegang tot de drie thuiswedstrijden in de poulefase van de Europa League te
weten AZ - Malmö FF (15 september 2011), AZ – FK Austria Wien (20 oktober 2011), AZ – FC Metalist
Kharkiv (15 december 2011).
5. U dient deze Passe-partout zelf aan te schaffen via de gebruikelijke verkoopkanalen. Op de levering
van de toegangskaarten voor de thuiswedstrijden zijn de voorwaarden (Seizoen)Clubcard en het
Stadionregelement AZ van toepassing. U kunt tot en met 5 september het Actietarief Passe-partout
aanschaffen. Op 6 en 7 september kunt u het Standaard tarief Passe-partout aanschaffen.
6. (seizoen)Clubkaarthouders die op 6 of 7 september een Standaard tarief Passe-partout aanschaffen,
krijgen alsnog het Actietarief Passe-partout terug betaald.
7. Vergoeding van het Actietarief Passe-partout vindt plaats op vertoon van uw geldige Seizoen- of
Clubcard, uw geldige legitimatie en uw voucher e-mail in het AZ Fancentrum in het AFAS Stadion te
Alkmaar. Het Actietarief Passe-partout wordt vergoed, niet het Standaard tarief Passe-partout.
Bovendien ontvangt u één AZ-wedstrijdshirt seizoen 2011-2012 thuis Jr./Sr. gratis. De voucher e-mail
ontvangt u na circa 14 dagen na aanmelding bij Oxxio. Vergoeding van de passe-partout vindt alleen
plaats in de periode van 1 september t/m 1 november 2011. Nadien kunt u geen aanspraak meer
maken op vergoeding van het passe-partout en het AZ-wedstrijdshirt seizoen 2011-2012 thuis Jr./Sr.
8. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Maximaal één passe-partout per aansluitadres. Het recht op
vergoeding van de kosten van de passe-partout vervalt indien u binnen 14 dagen nadat u zich heeft
aangemeld als klant bij Oxxio de leveringsovereenkomst annuleert.
9. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden kunt u
altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. De Oxxio actie loopt van 29 augustus t/m 15 september
2011.
10. Bent u al klant van Oxxio? Bel dan met 0800-2220009 en maak kans op één van de 100 gratis AZwedstrijdshirts seizoen 2011-2012 thuis Jr./Sr. aangeboden door Oxxio.
11. Oxxio en AZ zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door een klant die op enigerlei wijze verband
houdt met deze actie.
12. 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 en AZ) hebben Oxxio en AZ 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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