Allmänna villkor för reservation av BMW iX3

1.

Reservation av BMW iX3

1.1.

Du har valt att reservera fordonet BMW iX3 hos en specifik BMW-återförsäljare som du har
valt (härefter ”Specifik BMW-återförsäljare”).

1.2.

Genom att genomföra en reservation säkrar du en plats på väntelistan för din region och hos
den Specifika BMW-återförsäljaren när bilen är satt i produktion och BMW officiellt låter
kunderna göra formella beställningar avseende fordonet och ingå köpeavtal.

1.3.

Reservationen är personlig och du får inte överlåta din reservation till, eller genomföra
reservationer åt, andra, om inte BMW Northern Europe ABs och den Specifika BMWåterförsäljaren uttryckligen godkänner en sådan överlåtelse skriftligen. Det är endast tillåtet
att genomföra totalt en – 1 – reservation per person hos en utvald återförsäljare. Du måste
vara över 18 år för att genomföra en reservation. Reservationen gäller endast för leverans av
BMW iX3 på den svenska marknaden för personligt bruk i Sverige.

1.4.

För undvikande av missförstånd: du kommer inte erhålla ett bestämt prioriteringsnummer för
leverans. Fordonets faktiska leveranstid kan påverkas av flera faktorer, till exempel, men inte
begränsat till, fabrikens egen tilldelning av leveranser till olika geografiska marknader, den
särskilda konfigurationen du väljer för din BMW iX3, produktionstekniska faktorer vid
fabriken, samt ditt geografiska leveransområde. Du medger att importören och
återförsäljarna kan välja ut ett antal fordon för egna ändamål innan leveransen till kunderna
påbörjas. Du medger även att BMW Group vid var tid optimerar produktionsprogrammet så
att faktisk leveranstid också är avhängig faktorer hos producenten och omständigheter som
importören och återförsäljarna inte kan påverka eller kontrollera.

1.5.

Din reservation träder i kraft och blir bindande när (1) du genomför din reservation och (2)
du genomfört reservationsbetalningen och betalningen mottagits av den Specifika BMWåterförsäljaren enligt punkten 2 nedan.

1.6.

När reservationen har trätt i kraft och blivit bindande är reservationen underställd dessa
villkor och utgör ett avtal mellan dig och den Specifika BMW-återförsäljaren. BMW
Northern Europe AB, eller andra företag inom BMW Group, är inte part i reservationsavtalet
mellan dig och den Specifika BMW-återförsäljaren. Eventuella invändningar du kan ha
gällande reservationsavtalet ska framföras till den Specifika BMW-återförsäljaren. För
undvikande av missförstånd: som närmare beskrivs i punkten 4 nedan, utgör inte en
reservation ett köp eller en beställning av ett fordon.

2.

Reservationsbelopp och betalning
Reservationsbeloppet är 15.000 SEK. För att reservationen ska träda i kraft och bli bindande
måste reservationsbeloppet betalas till den Specifika BMW-återförsäljaren genom Swish.

3.
1

Återkallelse och återbetalning

Till dess att köpeavtal ingås, se punkten 4 nedan, kan du fritt återkalla din reservation och få
reservationsbeloppet återbetalat (exklusive ränta). För att sådan återkallelse ska vara giltig
ska du skicka en skriftlig återkallelse via e-post till den Specifika BMW-återförsäljaren. Din
återkallelse ska innehålla ditt fullständiga namn, kontaktinformation och det referensnummer
du erhåller vid genomförd reservation. Vid mottagen giltig återkallelse återbetalar den
Specifika BMW-återförsäljaren det betalda reservationsbeloppet (exklusive ränta) till ditt
konto utan onödigt dröjsmål. Återbetalningen kommer ske till samma konto som betalningen
gjordes ifrån.
4.

Angående köpeavtalet

4.1.

Det slutgiltiga priset för BMW iX3 är fortfarande inte tillgängligt. Du kommer få
uppdateringar så snart ytterligare information är tillgänglig om priser för fordonet,
tillvalsutrustning o.s.v. Den Specifika BMW-återförsäljaren kommer ge uppdateringar om
förväntad leveranstid på fordonet och den Specifika BMW-återförsäljaren kommer i rätt tid
inhämta dina specifika önskemål om konfigurationen av fordonet (om aktuellt), skicka ett
köpeavtal till dig som anger köpesumman för fordonet samt uppskattningar om eventuella
gällande skatter, frakt- och leveransavgifter och eventuella andra gällande avgifter.
Om du fortsätter med reservationen och ingår ett köpeavtal med den Specifika BMWåterförsäljaren, dras din reservationsbetalning av från det avtalade priset enligt köpeavtalet.
Om du väljer att inte fortsätta med reservationen eller inte svarar på den Specifika BMWåterförsäljarens förfrågningar om att fortsätta med ingåendet av köpeavtal, kan reservationen
och väntelistplatsen annulleras efter 30 dagar. Annulleras reservationen och väntelistplatsen
sker återbetalningen till samma konto som betalningen gjordes ifrån.

4.2.
5.

Information om Specifik BMW-återförsäljare
Vänligen se kontaktinformation för den Specifika BMW-återförsäljare i din
reservationsbekräftelse eller hitta din återförsäljare här.

6.

Slutlig produktionsmodell
Specifikationer och bilder på BMW Concept iX3 som har kommunicerats är baserade på en
konceptbil. Den visade bilen kan avvika från den slutgiltiga produktionsmodellen avseende
bland annat design, och tekniska specifikationer. Vid reservation av plats på väntelistan
säkrar du dig möjligheten att vara bland de första som får möjligheten att köpa den
kommande helelektriska BMW iX3. Du kommer få information om den slutgiltiga
produktionsmodellen, BMW iX3, så snart denna information finns tillgänglig.

7.

Personuppgiftsbehandling
För information om BMW Northern Europe’s och BMW Group’s behandling av
personuppgifter, se BMWs Data Privacy Policy här. För information om den Specifika
BMW-återförsäljarens personuppgiftsbehandling, se länken i reservationsbekräftelsen eller
den Specifika BMW-återförsäljarens egen webbplats.
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