Actievoorwaarden combi-deal CV-ketel
i.c.m. hybride warmtepomp
Geldig van 1 oktober tot en met 31 december 2021
De Combi-deal is geldig bij de gelijktijdige aanschaf van een CV-ketel in
combinatie met de aankoop van een hybride warmtepomp installatie bij Volta
Limburg. U ontvangt dan € 200,- directe korting op uw warmtepomp!
Dit is een actie van Volta Limburg. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
Inhoud van de actie:
1. Bij gelijktijdige aankoop van een CV-ketel in combinatie met een hybride
warmtepomp bij Volta Limburg ontvangt u nu eenmalig €200,- korting op
uw hybride warmtepomp. De actie is geldig voor onderstaande
producten in het assortiment van Volta Limburg.
CV-ketels:
 Alle producten
Hybride warmtepompen:






Daikin Altherma hybride
Inventum Spaarpomp
Itho Daalderop HP-25i
Remeha Elga Ace
Vaillant Arotherm

2. De actie is geldig van 1 oktober t/m 31 december 2021.
3. De actie is geldig bij de aanschaf van een CV-ketel i.c.m. het kopen van
een hybride warmtepomp (inclusief installaties) waarbij de installaties
uiterlijk 31 dagen na afloop van de actieperiode wordt uitgevoerd. Huur
is uitgesloten van deze actie.
4. De korting van €200,- wordt direct verrekend in de offerte.
5. De aanvraag voor een adviesgesprek of de aanvraag voor een
huisbezoek dient in de actieperiode plaats te vinden. De uitgebrachte
(online) offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen, gerekend vanaf
de dagtekening van de offerte.

6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of
aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
7. Op de levering en installatie van de CV-ketel en warmtepomp zijn de
betreffende Algemene Voorwaarden van Volta Limburg van toepassing.
Deze voorwaarden zijn te lezen
op https://www.voltalimburg.nl/algemene-voorwaarden/.
8. Volta Limburg behoudt zich het recht voor deze actie zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken
of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten
overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn
afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op
enige (schade)vergoeding.
9. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te gaan met deze
actievoorwaarden.
Vragen over deze actie kunt u richten aan klantenservice@voltalimburg.nl.

