Actievoorwaarden Verlengen met gratis InControlbox
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio) georganiseerde
InControl actie in samenwerking met PDC B.V., onderdeel van de Paradigit Groep gevestigd te Eindhoven
(hierna: Paradigit) en De EnergieBespaarshop, onderdeel van Technea Nederland b.v. gevestigd te Leeuwarden
(hierna: De EnergieBespaarshop). De actie houdt in dat als u als geselecteerde bestaande klant van Oxxio uw
leveringsovereenkomst verlengt, u gratis de InControl box ontvangt:
Deze InControl box bevat de volgende producten en biedt een mogelijke besparing tot € 365,- per jaar:
a. Een Samsung Galaxy Tab3 7.0” 8GB Wi-Fi met consumentenadviesprijs van € 199,- inclusief btw (hierna:
de tablet);
b. Een voucher t.w.v. € 125,- inclusief btw te besteden aan het Oxxio Bespaarpakket of aan door uzelf
gekozen energiebesparende producten (hierna: de voucher);
c. De Oxxio-app (inclusief EnergieMonitor), kosteloos te downloaden via Google Play (voorheen Android
Market) en voldoet aan onderstaande voorwaarden.
2. De besparing die u kunt realiseren op basis van de tarieven van de InControl overeenkomst, is afhankelijk van
uw huidige jaarverbruik, de energiebesparende producten die u gaat gebruiken en het gebruik van de
EnergieMonitor. Bij een jaarverbruik van 3.600 kWh en 1.800 m3 is een besparing mogelijk tot € 365,- jaar. Kijk
voor de voorbeeldberekening op www.oxxio.nl/incontrol.
3. De actie loopt van 16 september 2013 tot en met 18 oktober 2013 of zolang de voorraad strekt (op=op).
4. De actie is bestemd voor geselecteerde bestaande consumentklanten van Oxxio die tijdens de actieperiode hun
leveringsovereenkomst voor groene stroom en gas verlengen met een looptijd tot en met 31 december 2015
met een vast tarief. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van deze actie.
5. Op 31 oktober 2013 ontvangt u een unieke actiecode per e-mail van Paradigit voor de InControl box inclusief
tablet. Met deze actiecode kunt u het door u gewenste product online bestellen in de beveiligde webshop van
Paradigit (www.paradigit.nl/oxxio). Ook kunt u hier tegen bijbetaling kiezen voor meer opties, accessoires en
garantie. De actiecode blijft geldig tot 2 maanden na het toezenden ervan. Na 2 maanden vervalt de actiecode
en kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het product. De actiecode is persoonsgebonden.
6. In de InControl box zit tevens de voucher t.w.v. € 125,-. Door de actiecode van de voucher in te voeren op
www.oxxio.nl/energiebespaarshop kan deze voucher naar keuze besteed worden bij De EnergieBespaarshop.
De voucherwaarde kan eenmalig besteed worden. Voor producten met een waarde hoger dan € 125,- moet
worden bijbetaald. De producten worden gratis (zonder verzendkosten) door De EnergieBespaarshop verstuurd.
7. Oxxio, Paradigit en De EnergieBespaarshop, spannen zich in om voldoende tablets/energiebesparende
producten beschikbaar te hebben en zo snel als mogelijk nadat deze besteld zijn te bezorgen. Bezorging vindt
uitsluitend plaats op het bij Oxxio geregistreerde energie leveringsadres van de klant. In geval van het
vermoeden van fraude, misbruik of indien enig andere verplichting uit hoofde van de
leveringsovereenkomst(en) met Oxxio niet wordt nagekomen, heeft Oxxio het recht om de producten niet te
laten bezorgen.
8. De in artikel 1 genoemde adviesprijzen zijn aan waardering onderhevig. Kijk voor de actuele adviesprijzen op
oxxio.nl. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij wijzigingen van de producten door Apple of
Samsung in een nieuw en vergelijkbaar model zullen Oxxio en Paradigit zich inspannen dit nieuwe vergelijkbare
model van het desbetreffende product aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is en het oorspronkelijke product
is niet meer voorradig dan zijn Oxxio en Paradigit gerechtigd om het oorspronkelijke product niet meer aan te
bieden en uit het keuze assortiment te verwijderen.
9. De actiecode is niet inwisselbaar voor contanten of voor een ander product dan aangeboden op
www.paradigit.nl/oxxio. Per leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van deze actie.
Levering, garantie–, en serviceafhandeling van het product wordt verzorgd door Paradigit. De algemene
levering- en verkoopvoorwaarden die hierop betrekking hebben kunt u vinden op www.paradigit.nl. Voor
vragen en klachten met betrekking tot levering, garantie-, en serviceafhandeling dient u op werkdagen van
9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 18.00 uur rechtstreeks contact op te nemen met Paradigit via
www.paradigit.nl/klantenservice of telefoonnummer 0900-0502. Oxxio is niet aansprakelijk voor schade en/of
gebreken ontstaan tijdens de verzending van het product, noch voor het niet correct functioneren ervan. Op de

90-209-0913

producten zit een standaard garantie van 24 maanden. De algemene voorwaarden van Apple of Samsung zijn
hierop van toepassing, deze zijn te vinden op de website van de betreffende fabrikant.
10. Bij het voortijdig beëindigen van een leveringsovereenkomst voor bepaalde tijd kan Oxxio u, in lijn met de
Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders van de NMa, een opzegvergoeding van maximaal
€ 125,- inclusief btw per product in rekening brengen. De specifieke hoogte van de opzegvergoeding is
afhankelijk van de duur van de leveringsovereenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van
beëindigen. Kijk ook op www.oxxio.nl/voorwaarden.
11. Oxxio heeft, bij beëindiging van de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar van de looptijd, het recht om
maximaal € 100,- inclusief btw als vergoeding bij u terug te vorderen voor het ontvangen product.
12. Artikel 10 en11 zijn eveneens van toepassing in geval van afsluiting wegens wanbetaling en/of fraude.
13. Na de bevestiging van de verlenging van uw overeenkomst, worden uw persoonsgegevens aan Paradigit ter
beschikking gesteld uitsluitend ter uitvoering van de actie.
14. Door in te gaan op het verlengingsaanbod verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze
Actievoorwaarden kunt u altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. 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.
Dit heeft geen gevolgen voor leveringsovereenkomsten die voor intrekking of wijziging van de actie zijn
verlengd. In deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade)vergoeding.

