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Info en voorwaarden 2000KM 
 

Beschrijving van de promotie 

 

TotalEnergies schenkt 2.000 gratis km per jaar aan de eMobility-klanten met een elektrische auto, d.w.z.:  

 

• 48 € korting* btwi per jaar op je elektriciteitsfactuur 

 

Dit aanbod is geschikt voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. 

 

* De kortingen zijn geldig vanaf de leveringsdatum van het eerste contract (1, 2 of 3 jaar) op voorwaarde dat de 

klant door TotalEnergies wordt bevoorraad voor een ononderbroken periode van één jaar vanaf de 

leveringsdatum van het eerste contract. TotalEnergies behoudt zich het recht voor om na te gaan of de klant 

voldoet aan de voorwaarden van het aanbod.  In het geval dat niet langer aan de voorwaarden van de 

promotieactie wordt voldaan, zal TotalEnergies de klant de reeds ontvangen korting factureren, hetzij via een 

regularisatiefactuur van Lampiris, hetzij via een bijkomende factuur. Kortingen worden verhoudingsgewijs 

berekend op basis van maandelijkse voorschotfacturen. 

 

Hoe wordt deze promotie berekend? 

 

De promotie wordt berekend op basis van een gemiddeld verbruik voor een volledig elektrische auto van 15 

kWh/100 km. De kostprijs voor de elektriciteit is gebaseerd op de energiecomponent elektriciteit voor het 

enkelvoudige eMobility-tarief in Vlaanderen en Wallonië voor de maand december 2021, hetzij 19,191 C€/kWh 

btwi. Dat wil zeggen: de prijs per kWh (enkelvoudig) van de energiecomponent voor elektriciteit. De korting 

geldt niet voor de andere posten op de factuur, zoals de groenestroombijdrage, abonnementskosten, distributie- 

en transportkosten en taksen. Het gaat om een vaste korting waarbij geen rekening wordt gehouden met het reële 

verbruik van de elektrische wagen(s) van de klant. 
 

Voorwaarden 

• De aanbieding is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor 

elektriciteit van TotalEnergies. 

• De aanbieding is voorbehouden voor zowel nieuwe als bestaande elektriciteitscontracten die gekozen 

hebben voor het 'eMobility'-tarief ondertekend tussen 01/02/2022 en 31/05/2022. 

• De aanbieding geldt enkel voor het 'eMobility'-tarief voor elektriciteit zoals gepubliceerd op de website: 

https://totalenergies.be/nl/professioneel/producten-en-diensten/my-business/ons-

energieaanbod/tariefkaarten 

• De aanbieding wordt enkel toegekend na ontvangst van een geldig inschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat 

de klant eigenaar is van een volledig elektrische auto of een plug-in hybride. 

• TotalEnergies behoudt zich het recht voor om na te gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden van de 

aanbieding. 

• TotalEnergies behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de 

actie te wijzigen, of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke 

omstandigheid buiten haar wil dit zou rechtvaardigen.  

• Op deze promotie zijn de algemene verkoopvoorwaarden van TotalEnergies van toepassing. 
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