
Villkor – reservationsavgift

Dessa villkor är mellan dig och Lotus Cars Europe B.V.

För tydlighetens skull betyder ordet ”köp” eller ”beställning” enbart bokning.

Dessa villkor reglerar endast din betalning av Reservationsavgiften. Varje beställning av
en Lotus Eletre omfattas av ytterligare villkor som görs tillgängliga för dig när du gör din
beställning. Din möjlighet att göra en beställning är beroende av status och din förmåga
att betala inköpspriset för det fordon du vill beställa. Vi är endast bundna av en
beställning när du har mottagit en skriftlig bekräftelse från oss om att vi har accepterat
din beställning.

Vårt maximala ansvar gentemot dig under dessa villkor är summan av
Reservationsavgiften som du har betalat till oss.

Genom att göra en reservation godkänner du vårt krav på att ha ett giltigt körkort i det
land där du vill reservera.

Du reserverar en Lotus Eletre. Det betyder att när bilarna är tillgängliga för försäljning har
du en reservation för att köpa bilen. Det betyder inte att du blir den första att få en Lotus
Eletre, leverans kan ske i vilken ordning som helst.

Allt marknadsföringsmaterial som anger pris, specifikationer, alternativ eller prestanda är
endast vägledande och kan komma att ändras.

När du betalar för Reservationsavgiften på 2 500 euro omdirigeras du till sidan för vår
betalningspartner STRIPE. Reservationsavgiften dras sedan antingen av från det pris du
betalar när du formellt beställer en Lotus Eletre eller återbetalas till dig om du begär
detta.

En begäran om återbetalning av Reservationsavgiften kan göras när som helst. Begäran
sker skriftligen via kontaktformuläret online. Återbetalning kan endast göras till den
person som har betalat Reservationsavgiften och kommer endast att betalas till det kort
som användes för att betala Reservationsavgiften. Vi strävar efter att återbetala din
Reservationsavgift inom 30 dagar efter mottagandet av din skriftliga begäran.

Om en Reservationsavgift återbetalas till dig är vi endast ansvariga för den betalade
summan och vi har inget ansvar att betala ränta till dig av något slag för den tid som vi
håller Reservationsavgiften. Vi tar inget ansvar för räntekostnader även om du har använt
kredit för att betala Reservationsavgiften.



Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta dessa villkor utan förvarning. När en
ändring sker kommer vi att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att meddela dig i
förväg, men detta kanske inte alltid är möjligt.

Dessa villkor regleras uteslutande av nederländsk lag och domstolarna i Nederländerna
ska ha exklusiv jurisdiktion över alla eventuella tvister som uppstår mellan dig och oss.

Om du har frågor angående vår juridiska policy, vänligen kontakta:
LCE.legal@eu.lotuscars.com


