
Voorwaarden Navetto Zomeractie: Atlantic Explorer warmtepompboilers 200-270 liter 

 
1. Actieperiode loopt van 2 augustus tot en met 31 augustus. 
2. Actie is geldig op alle vier de Atlantic Explorer’s.  Zie kopje ‘’8. Deelnemende actie producten’’ 

voor een compleet overzicht. 
3. Deelname is alleen mogelijk wanneer de klant is geregistreerd bij Navetto. 
4. Forecast weer verwachtingen: 

Drie keer per week wordt de forecast van weer.nl gedeeld op de social media kanalen en 
webshop van Navetto. Dit zijn de enige geldende temperaturen voor de kortingsbedragen. 
Locatie De Bilt wordt aangehouden als meetfactor. 
4.1 Iedere maandagochtend worden de weersvoorspellingen gedeeld van die maandag en 

dinsdag. 
4.2 Iedere woensdagochtend worden de weersvoorspellingen gedeeld van die woensdag en 

donderdag. 
4.3 Iedere vrijdagochtend worden de weersvoorspellingen gedeeld van die vrijdag, zaterdag en 

zondag. 
5. HidrateSpark steel 500 ml interactieve waterfles : 

5.1 Maximaal één HidrateSprak 500 ml per bestelling 
5.2 Zolang de voorraad strekt 
5.3 De klant ontvangt een HidrateSpark steel 500 ml bij afname van drie of meer Atlantic 

Explorer’s . 
5.4 De klant ontvangt een HidrateSpark steel 500 ml als de weersverwachting 30 ⁰C of hoger en 

dit gecommuniceerd is door Navetto. 
5.5 Navetto is niet aansprakelijk voor eventuele defecten  
5.6 Meer informatie is te vinden op: https://hidratespark.com/products/hidratespark-steel 

6. Bestellen: 
6.1 Orders kunnen direct geplaatst worden via de webshop. De afdeling orders controleert de 

order om het juiste kortingsbedrag te verwerken. 
6.2 Orders via de webshop worden door het order team beoordeelt en ontvangen de korting van 

de temperatuur verwachting van die dag. 
6.3 Offertes kunnen aangevraagd worden via offerte@navetto.nl . De hoogte van het 

kortingsbedrag geldt op de dag van de offerte aanvraag. Ook na het accorderen van de 
offerte. 

7. Communicatie: 
De communicatie omtrent deze actie wordt uitgelicht via onze webshop, social media kanalen 
Facebook en LinkedIn en de nieuwsbrief. 
Gesponsorde advertenties op de social media platformen. 
Deze voorwaarden kunt terug vinden op: https://www.navetto.nl/content/51-zomeractie 

8. Deelnemende actieproducten: 

Naam Artikelnummer 

Atlantic 200L Explorer Cozy 7000886068 

Atlantic 270L Explorer Cozy 7000886069 

Atlantic 200L Explorer Coil Cozy 7000886070 

Atlantic 270L Explorer Coil Cozy 7000886071 

9. Navetto behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en/of de actie in te trekken of te 
wijzigen in het geval van onvoorziene omstandigheden die buiten onze redelijke invloedssfeer 
liggen. 
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