Info en voorwaarden EMOBILITY3
Beschrijving van de promotie
Lampiris schenkt 10.000 km gratis aan de eerste duizend Lampiris-klanten met een elektrische auto.
Hoe wordt deze promotie berekend?
Deze promotie wordt berekend op basis van een verbruik van 12,7 kWh/100 km voor een volledig elektrische auto. Het aanbod
van 10.000 km gratis komt dus overeen met 1.270 kWh gratis op de energiecomponent elektriciteit voor het tarief TOP. Dat wil
zeggen: de prijs per kWh (enkelvoudig, daluren, piekuren, exclusief nachttarief) van uw energiecomponent voor elektriciteit. De
korting geldt niet voor de andere posten op de factuur, zoals de groenestroombijdrage, abonnementskosten, distributie- en
transportkosten en taksen.
Zo krijgt u op jaarbasis € 104,33 (incl. btw) korting op uw elektriciteitsfactuur. De totale korting wordt pro rata verrekend in uw
eerste twaalf maandelijkse voorschotfacturen.
Het kortingsbedrag van € 104,33 is gebaseerd op de tarieven van januari 2018 met de volgende parameters: de prijs van de
energiecomponent voor elektriciteit van de TOP-tariefkaart in Wallonië, zoals gepubliceerd op onze website, en een
elektriciteitsverbruik van 1.270 kWh (enkelvoudig).




De korting is één jaar geldig en wordt evenredig verdeeld vanaf de eerste voorschotfactuur (of de volgende als deze
factuur al is opgesteld) na ontvangst van het inschrijvingsbewijs van uw elektrische auto. Lampiris behoudt zich het recht
voor om te controleren of de klant voldoet aan de actievoorwaarden. Indien Lampiris vaststelt dat de klant gebruikmaakt
van de promotie zonder te voldoen aan alle actievoorwaarden, behoudt Lampiris zich het recht voor om het voordeel in te
trekken en de onrechtmatig verkregen korting alsnog te factureren voor de verstreken periode.
De toegekende korting is forfaitair en houdt geen rekening met het reële verbruik van het voertuig van de klant.

Voorwaarden
 De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor aardgas en/of elektriciteit
van Lampiris.
 Klanten met het sociaal tarief hebben eveneens recht op deze aanbieding.
 De aanbieding is voorbehouden voor alle nieuwe en bestaande elektriciteitscontracten met het TOP-tarief van Lampiris.
 De korting van € 104,33 (incl. btw) kan ook op alle nieuwe en bestaande elektriciteitscontracten met het tip-tarief van
Lampiris toegepast worden.
 De aanbieding geldt voor de eerste duizend klanten die zich aanmelden tussen 10/01/2019 en 04/02/2019, en die voldoen
aan de actievoorwaarden.
 De aanbieding is enkel geldig voor residentiële klanten.
 De aanbieding geldt enkel voor het tip-tarief en het TOP-tarief voor elektriciteit zoals gepubliceerd op de website
https://www.lampiris.be/nl/gas-en-elektriciteit/energie/prijzen
 De promotie wordt uitsluitend toegekend na ontvangst van een geldig inschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat de klant
eigenaar is van een volledig elektrische auto, een plug-inhybride of een auto met range extender. De klant scant het
inschrijvingsbewijs en stuurt de kopie per e-mail naar emobility@lampiris.be.
 Lampiris behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of
zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil om
dat rechtvaardigt.
 De algemene verkoopvoorwaarden van Lampiris zijn van toepassing bij deze promotie.
https://www.lampiris.be/nl/algemene-verkoopvoorwaarden
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