Info en voorwaarden
Profiteer van de welkomstkortingen die oplopen tot 140 euro:
-

Kies voor OCTA+ Safe en leg de huidige bodemprijs voor elektriciteit vast gedurende 3 jaar.
Op het einde van elk contractjaar* krijg je een korting van € 35, in totaal dus € 105.
Kies voor OCTA+ Smart Aardgas en profiteer van een welkomstbonus van € 35.

Specificaties en voorwaarden
- Promotie uitsluitend geldig voor alle nieuwe klanten, particulier en professioneel, met een
inschrijvingsdatum vanaf 08/09/2020. De promotie is exclusief voorbehouden voor klanten die
zich rechtstreeks online inschrijven via de website www.octaplus.be.
- De promotie loopt af op 07/10/2020. OCTA+ behoudt zich het recht deze al dan niet te verlengen.
- Overzicht welkomstkortingen elektriciteit:
o OCTA+ Safe: De korting wordt jaarlijks toegekend: € 35 op het einde van het eerste
contractjaar*, € 35 op het einde van het tweede contractjaar* en € 35 op het einde van het
derde contractjaar* met een maximum van € 105 over de ganse duurtijd van het contract.
o OCTA+ Smart Vast/Variabel: De korting van € 35 wordt toegekend op het einde van het eerste
contractjaar*.
- Overzicht welkomstkortingen aardgas: de korting is uitsluitend geldig op het aardgastarief OCTA+
Smart (vast of variabel). De korting van € 35 wordt eenmalig op het einde van het eerste
contractjaar* toegekend.
- De korting is een bedrag dat afzonderlijk van de facturen wordt gecrediteerd, na een periode van
(telkens) 12 maanden na de start van de energielevering en op voorwaarde dat het contract actief
blijft voor alle inschrijvende energieën en dat aan alle facturen voor beide energieën werd
voldaan mits het respecteren van de vervaldag.
- OCTA+ behoudt zich het recht de korting niet toe te kennen wanneer een klant zijn financiële
verplichtingen niet nakomt of er andere administratieve of juridische procedures lopen.
- OCTA+ behoudt zich het recht om de inhoud of geldigheidsduur van de actie eenzijdig te wijzen of
zelfs volledig te annuleren in geval van overmacht of bij elke andere omstandigheid buiten zijn wil
die dit zou verdedigen.
- Deze promotie is niet geldig voor klanten met een geldig “attest sociaal tarief” voor 2020.
- Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en promoties.
- Alle vermelde kortingen zijn inclusief btw.
* Toegekend op de verjaardag van het contract (gebaseerd op datum start energielevering)

