1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio) georganiseerde
gratis iPad actie in samenwerking met PDC B.V., onderdeel van de Paradigit Groep gevestigd te Eindhoven
(hierna: Paradigit). De actie houdt in dat u als bestaande klant van Oxxio gratis de nieuwe iPad 16GB Wi-Fi
t.w.v. € 479,- inclusief btw (hierna: de iPad) ontvangt, als u uw leveringsovereenkomst voor stroom en gas
verlengt met 3 jaar en voldoet aan onderstaande voorwaarden.
2. De actie loopt van 18 juni 2012 tot en met 15 juli 2012 of zolang de voorraad strekt (op=op).
3. De actie is bestemd voor bestaande consumentklanten van Oxxio die tijdens de actieperiode hun
leveringsovereenkomst voor groene stroom en/of gas verlengen met een looptijd van 3 jaar tot en met 31
juli 2015 met een vast tarief. Indien u alleen een leveringsovereenkomst voor groene stroom heeft,
ontvangt u 50% korting op de aanschaf van de iPad. Zakelijke klanten zijn uitgesloten van deze actie.
4. Op 1 augustus 2012, als de nieuwe overeenkomst van kracht is en u geen betalingsachterstand heeft,
ontvangt u een unieke actiecode per e-mail van Paradigit voor een gratis iPad 16GB Wi-Fi (keuze zwart of
wit). Met deze actiecode kunt u de iPad online bestellen in de beveiligde webshop van Paradigit
(www.paradigit.nl/oxxio). Ook kunt u hier tegen bijbetaling kiezen voor extra opties/accessoires en
uitbreiding met meer GB, 3G en garantie. Klanten met alleen een leveringsovereenkomst voor groene
stroom ontvangen een actiecode voor 50% korting op de aanschaf van de iPad.
5. 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 de iPad. De actiecode is persoonsgebonden.
6. Oxxio en Paradigit spannen zich in om voldoende iPads beschikbaar te hebben en zo snel als mogelijk nadat
deze besteld is te bezorgen. Bezorging vindt uitsluitend plaats op het leveringsadres van de klant.
7. De iPad actiecode is niet inwisselbaar voor contanten of voor een ander product. Per leveringsadres kan
slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van deze actie. Levering, garantie–, en serviceafhandeling van de
iPad 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 de
iPad, noch voor het niet correct functioneren van de iPad. Op de iPad zit een standaard garantie van 24
maanden. De algemene voorwaarden van Apple zijn hierop van toepassing.
8. 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.
9. Oxxio heeft, bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomsten voor stroom en gas het recht om
de waarde van de uitgedeelde iPad van bij u terug te vorderen. Indien bij beëindiging van de overeenkomst
de resterende looptijd van de overeenkomst meer dan 2 jaar bedraagt, is dit bedrag € 479,- inclusief btw.
Bij een resterende looptijd van meer dan 1 jaar, is dit bedrag is € 239,50 inclusief btw. Bij een resterende
looptijd van minder dan 1 jaar, is dit bedrag € 119,75 inclusief btw. Indien u alleen de leveringsovereenkomst voor stroom voortijdig beëindigd bent u de helft van de hiervoor genoemde bedragen aan
Oxxio verschuldigd.
10. Na de bevestiging van de verlenging van uw overeenkomst(en), worden uw persoonsgegevens aan Paradigit
ter beschikking gesteld uitsluitend ter uitvoering van de actie.
11. 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.
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Actievoorwaarden 3 jaar verlengen met gratis iPad t.w.v. € 479,-

