Actievoorwaarden Oxxio Pro
Je maakt gebruik van zowel stroom, gas of stroom & gas (hierna: “energie”) als Internet, Internet & TV,
Internet & Bellen, Internet, TV & Bellen (hierna: “Internet, TV & Bellen”) van Oxxio Nederland B.V. (hierna:
“Oxxio”), gevestigd aan de Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam.
Hierdoor profiteer je van een gratis abonnement op Oxxio Pro: een verbruik- en inzichtdienst van Oxxio
waarmee je inzicht krijgt in je energieverbruik, eventuele teruglevering en (indicatieve) kosten per
(verbruiks)categorie. In deze Actievoorwaarden Oxxio Pro staan de regels waaraan jij en wij ons moeten
houden.
1.

Oxxio Pro wordt aangeboden in de Oxxio App. Om gebruik te kunnen maken van Oxxio Pro dien je de Oxxio
App te hebben gedownload en te beschikken over een mobiele telefoon of tablet met Android of iOS
besturingssysteem. Daarnaast dien je een slimme meter te hebben én Oxxio toestemming te geven om
dagelijks je slimme meetgegevens op te vragen bij je netbeheerder t.b.v. Oxxio Pro.

2.

Klanten (consumenten) die zowel een actieve leveringsovereenkomst voor energie als een actieve
overeenkomst voor Internet, TV & Bellen bij Oxxio hebben, ontvangen Oxxio Pro gratis.

3.

Wil je in aanmerking komen voor het gratis ontvangen van Oxxio Pro, dan dient zowel de
leveringsovereenkomst voor energie als de Internet, TV & Bellen overeenkomst op hetzelfde Nederlandse
adres te zijn afgesloten en onder hetzelfde klantnummer geregistreerd te staan.

4.

Bij annulering of (voortijdige) beëindiging van de leveringsovereenkomst voor energie en/of als je je
toestemming intrekt om je slimme meter te kunnen uitlezen t.b.v. Oxxio Pro, kan Oxxio Pro niet meer
geleverd worden en eindigt Oxxio Pro automatisch.

5.

Bij annulering of (voortijdige) beëindiging van de Internet, TV & Bellen overeenkomst wordt Oxxio Pro niet
automatisch beëindigd. Je abonnement wordt dan omgezet in een betaalde dienst à € 1,49 per maand.
Voorafgaand aan deze wijziging ontvang je bericht van ons. Oxxio Pro kan op elk gewenst moment worden
opgezegd.

6.

Door van Oxxio Pro gebruik te maken, accepteer je automatisch deze Actievoorwaarden Oxxio Pro.

7.

Oxxio behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden deze Actie stop te (laten) zetten
dan wel de vorm van de Actie of de Actie zelf te wijzigen. Er kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt. Een eventuele herziene versie van de Actievoorwaarden zal zo snel
mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van de wijziging.

8.

In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden Oxxio Pro niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.
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