Betingelser for
tildeling af velkomstgave
	Som Velkomstgave kan du vælge mellem (1) et bålfad fra Weber
eller (2) en transportabel højtaler fra B&O, mærket Beosound
Explore. Du er berettiget til én Velkomstgave per formidlingsaftale,
der indgås. Der gives ikke flere velkomstgaver, såfremt der er flere
ejere af det pågældende feriehus.



	For at gøre brug af dette tilbud skal du kontakte NOVASOL senest
31. maj 2022 med henblik på at få et tilbud på udlejning. Det er en
forudsætning, at henvendelsen fører til indgåelse af endelig
formidlingsaftale med NOVASOL for sæson 2022 på standard vilkår.
Det står NOVASOL frit for at bestemme, om formidlingsaftale skal
indgås for det pågældende feriehus.

	Velkomstgaven vil blive sendt til den privatadresse som du har
oplyst til os i forbindelse med indgåelsen af formidlingsaftalen
medmindre andet udtrykkeligt aftales. Modtages eller hentes
pakken ikke, indenfor den tidsfrist fragtfirmaet har sat, kan
Velkomstgaven gensendes mod et gebyr svarende til porto
og ekspedition.





	Tilbuddet gælder ikke for formidlingsaftaler indgået før den
1. januar 2022.



	Det er en forudsætning, at du ikke allerede udlejer det pågældende
feriehus gennem NOVASOL, og at det pågældende feriehus ikke har
været udlejet gennem NOVASOL indenfor de seneste 2 år.

	Dette tilbud kan ikke bruges sammen med eventuelle andre tilbud
i forbindelse med indgåelse af formindlingsaftale med NOVASOL.



	Vi tager forbehold for udsolgte og udgåede Velkomstgaver.
Velkomstgaven kan ikke refunderes eller byttes til en anden.



	Der ydes 2 årig producentgaranti på alle Velkomstgaver. For
bålfadet, ydes den af Weber Nordic i hele Danmark. For højtaleren
ydes den af Dangaard Electronics.





	NOVASOL indberetter ikke din Velkomstgave til Skattestyrelsen,
og du er således selv ansvarlig for at indberette og indeholdelse
af skat.



	Dit valg af Velkomstgave skal oplyses til NOVASOL senest samtidig
med indgåelse af formidlingsaftalen. Du vil modtage den valgte
Velkomstgave senest 4 uger, efter at feriehuset er blevet
tilgængeligt for udlejning på NOVASOLs websites.



Mere information på www.novasol.dk/husejer

