De kleine lettertjes;
Onze actievoorwaarden.
1.
Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Fiber Nederland
B.V. (hierna: Fiber NL) georganiseerde “Meterkast Matser” actie. Fiber
NL werkt daarbij samen met Budget Energie, E-ON Benelux Levering B.V. en NLE B.V. (hierna: Energieleverancier). De actie houdt in
dat indien u klant wordt bij Fiber NL en één van de genoemde Energieleveranciers, u een 81 cm Philips LED HD Televisie (hierna ook te
noemen: het Product) cadeau krijgt.
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10. Bij wijzigingen van de producten door Philips of indien levering binnen 2 maanden niet mogelijk is, zal Fiber NL zich inspannen
een vergelijkbaar model van het desbetreffende Product aan te
bieden. Indien dit niet mogelijk is en het oorspronkelijke Product is
niet meer voorradig dan is Fiber NL gerechtigd om het oorspronkelijke Product niet meer aan te bieden.

2.
De actie loopt vanaf 1 juni 2014 en zolang de voorraad strekt
(op=op). De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en ZZPers (zelfstandige zonder personeel) die tijdens de actieperiode individueel klant worden bij Fiber NL en een overeenkomst aangaan
met een Fiber NL voor de levering van internet, televisie en telefonie
(hierna: All-in-One). Alsmede een overeenkomst met een Energieleverancier voor groene stroom en gas met een vaste looptijd en
een vast tarief (hierna: Overeenkomst(en).

11. Het Product is inwisselbaar voor € 150,- in contanten (hierna: Cashback). Fiber NL spant zich in om zo snel als mogelijk, doch
uiterlijk binnen 3 maanden, nadat voldaan is aan artikel 6, de Cashback te storten. Storting vindt uitsluitend plaats op het bij Fiber NL
geregistreerde bankrekeningnummer van de klant. In geval van
het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit
hoofde van de overeenkomst(en) met Fiber NL en/of Energieleverancier niet wordt nagekomen, heeft Fiber NL het recht de Cashback
niet te storten.

3.
Indien de klant enkel een Overeenkomst aangaat met Fiber NL
of enkel met een Energieleverancier heeft de klant geen recht op het
Product.

12. Annulering van de Overeenkomsten kan vrijblijvend binnen
14 dagen door contact op te nemen met Fiber klantenservice én de
desbetreffende Energieleverancier:

4.
Bestaande klanten van Fiber NL kunnen meedoen aan deze
actie indien: (1) de huidige All-in-One Overeenkomst verlengd wordt
met een looptijd van tenminste 2 jaar en (2) aanmeldingen uitsluitend via de Fiber NL Klantenservice (020 - 7 60 50 40) plaatsvinden.

•

5.
Bestaande klanten van de Energieleverancier zijn uitgesloten
van deze actie. Indien er geen lopende overeenkomst is bij een
andere energieleverancier en de klant dus van energieleverancier wisselt, is het wel mogelijk deel te nemen aan deze actie. Energieleverancier vergoed in geen geval de eventuele door de vorige
leverancier in rekening gebrachte opzegvergoeding.
6.
Nadat Fiber NL de All-in-One aansluiting heeft opgeleverd en
bij de Energieleverancier het eerste leveringsmoment heeft plaatsgevonden, alsmede voor zowel Fiber NL en Energieleverancier het
eerste (voorschot)bedrag onherroepelijk is geïncasseerd, maakt de
klant aanspraak op levering van het Product. Levering van Product
is persoonsgebonden.
7.
Het Product kan tegen bijbetaling worden ingewisseld voor
ander model uit de Philips 4500 serie: (1) bijbetaling van € 100,- de
Philips Full HD LED TV (ø102 cm) of (2) bijbetaling van € 150,- de
Philips Smart Full HD LED TV (ø102 cm).
8.
Het Product is niet inwisselbaar voor een ander product. Per
leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van
deze actie. Fiber NL is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken
ontstaan tijdens de verzending van het Product noch voor het niet
correct functioneren ervan. De garantievoorwaarden van Philips zijn
hierop van toepassing, deze zijn te vinden op de website
www.philips.nl.
9.
Fiber NL spant zich in om voldoende producten beschikbaar
te hebben en zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, nadat voldaan is aan artikel 6, te bezorgen. Bezorging vindt uitsluitend
plaats op het bij Fiber NL geregistreerde leveringsadres van de klant.
In geval van het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Fiber NL en/of
Energieleverancier niet wordt nagekomen, heeft Fiber NL het recht
het product niet te laten bezorgen.
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Fiber Nederland B.V., Postbus 71387, 1008 BJ, Amsterdam
tel 020-7 60 50 40
Nederlandse Energie Maatschappij B.V., Postbus 23064, 3001 		
KB Rotterdam www.nle.nl tel 088-7307307
Budget Energie, Postbus 11950, 1001 GZ, Amsterdam
www.budgetenergie.nl tel 0800-4334
E.ON Benelux Levering B.V., Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven
www.eon.nl tel 0800-0301

13. Bij het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst(en) kan
een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door zowel
Fiber NL als de Energieleverancier. De specifieke hoogte van de
opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen.
Kijk hiervoor op www.fiber.nl en de website van het desbetreffende
Energieleverancier.
14. Naast de in artikel 13 genoemde opzegvergoeding, heeft Fiber
NL, bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst(en), het recht
om voor het ontvangen Product maximaal € 180,- inclusief btw of de
Cashback van € 150,- als vergoeding bij de klant terug te vorderen.
15. Artikel 13 en Artikel 14 zijn eveneens van toepassing in geval
van afsluiting wegens wanbetaling en/of fraude.

