Informatie en voorwaarden EBIKE20
Beschrijving van de promotie
Lampiris SA geeft gratis 12.000 km per jaar aan nieuwe klanten van Lampiris die een elektrische fiets hebben, d.w.z. :
•

€ 20 korting* btwi op uw elektriciteitsfactuur

Nieuwe klanten profiteren van een extra korting op hun gasfactuur, d.w.z. :
•

€ 20 korting* btwi op uw gasfactuur (op jaarbasis)

* De kortingen van € 20 worden elk jaar toegekend tijdens de duur van uw eerste contract (1, 2 of 3 jaar) vanaf de leveringsdatum
van het contract bij Lampiris. Deze worden verhoudingsgewijs afgetrokken van uw maandelijkse voorschotfacturen.
Hoe wordt deze promotie berekend?
De promotie wordt berekend op basis van een verbruik voor een volledig elektrisch fiets van 0.64 kWh / 100 km. De kostprijs
voor de elektriciteit is gebaseerd op de gemiddelde elektriciteitsprijs, berekend door de CREG voor de maand maart 2020, hetzij
0.2609 € / kWh (met inbegrip van het element energie, de bijdrage voor groene energie, het abonnement, de distributie- en
transportkosten en de belastingen). Het gaat om een vaste korting waarbij geen rekening wordt gehouden met het reële verbruik
van de elektrische fiets(en) van de klant.
Voorwaarden
• Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor elektriciteit en/of aardgas van
Lampiris.
• Aanbod voorbehouden voor nieuwe elektriciteitscontracten, getekend tussen 15/07/2020 t.e.m. 31/08/2020 .
• Aanbod uitsluitend geldig voor residentiële klanten.
• Aanbod uitsluitend geldig voor de tarieven ‘TOP’ en ‘tip’, zoals gepubliceerd op de website
https://www.lampiris.be/nl/gas-en-elektriciteit/prijs
• Aanbod onderworpen aan het bezorgen van een bewijs dat de klant een elektrische fiets bezit. De klant stuurt een scan
van dit bewijs per e-mail naar ebike@lampiris.be
• Lampiris behoudt zich het recht voor om te controleren dat de klant voldoet aan de voorwaarden van het aanbod.
• Als Lampiris vaststelt dat de klant de promotie heeft gekregen zonder te voldoen aan de voorwaarden, behoudt Lampiris
zich het recht voor om de klant het voordeel van deze promotie niet langer toe te kennen en de bedragen voor de periode
tijdens welke de korting onterecht werd toegekend opnieuw aan te rekenen.
• Lampiris behoudt zich het recht voor om de geldigheidsduur en de inhoud van de actie te veranderen, en zelfs om de
actie volledig te annuleren indien gerechtvaardigd in het geval van overmacht of enige andere omstandigheid
onafhankelijk van haar wil.
• De algemene verkoopvoorwaarden van Lampiris zijn van toepassing op deze promotie
(https://www.lampiris.be/nl/algemene verkoopvoorwaarden)
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