Reservar o novo Mercedes-Benz EQV. (máximo de uma reserva por Cliente)
1. Reserva do novo Mercedes-Benz EQV. Pode reservar uma das primeiras 20 unidades produzidas para Portugal com
produção alterável do novo Mercedes-Benz EQV (suscetíveis de seleção de equipamento), procedendo ao pagamento
da taxa de reserva, de acordo com os presentes temos e condições. A realização da reserva pressupõe a aceitação
das nossas condições e política de privacidade.
2. Seleção do Concessionário. Para fazer a reserva, deve, após introdução dos dados solicitados, selecionar o
Concessionário autorizado Mercedes-Benz ao qual o veículo será reservado. A lista de Concessionários encontra-se
em http://www3.mercedes-benz.pt/ReservaEQV.
3. Taxa de reserva do novo Mercedes-Benz EQV. Deverá realizar o pagamento de uma taxa de reserva reembolsável
no valor de 1.000€ (mil euros) para reservar uma das primeiras unidades de produção alteráveis, com uma previsão
de entrega da viatura no período compreendido entre Dezembro 2020 e Janeiro 2021. O pagamento da taxa de
reserva não determina qualquer obrigação de produção de um veículo, ou qualquer obrigação de cumprimento ou de
observância de um determinada data ou prazo. Após o pagamento da taxa de reserva, o processo será diretamente
conduzido pelo Concessionário selecionado, que manterá todos os contactos conducentes à concretização da
aquisição do novo Mercedes-Benz EQV, sabendo que o valor da taxa de reserva será abatido ao preço do veículo, a
acordar entre ambas as partes.
4. Pagamento da taxa de reserva. Após a introdução dos dados e seleção do Concessionário e caso não tenha sido
atingido o limite de 20 unidades reservadas, o Concessionário selecionado será notificado do seu interesse em fazer
a reserva do novo Mercedes-Benz EQV e entrará em contacto consigo, para lhe facultar, através de e-mail, os
elementos necessários ao pagamento da taxa de reserva através de transferência bancária. O pagamento da taxa de
reserva deve ser efetuado nas 48 horas seguintes ao contacto, para o Concessionário selecionado, sendo que o
mesmo confirmará por escrito que a reserva é efetiva após o valor da taxa de reserva ter sido creditado na sua conta
bancária. Se aquando da tentativa de reserva, já se encontrar atingido o limite de 20 reservas, ser-lhe-á enviado um email indicando que a sua tentativa ficará registada para o caso de haver faltas de pagamento da taxa ou desistências,
caso em que poderá ser contactado.
5. Devolução da taxa de reserva. O Concessionário selecionado devolver-lhe-á a taxa de reserva se (i) decidir não
encomendar o veículo e disso informar o Concessionário selecionado, conforme o ponto 6 abaixo, ou se (ii) até ao dia
8 de Outubro de 2020 não tiver confirmado a encomenda do Mercedes-Benz EQV através da aceitação, após seleção
de todo o equipamento pretendido, de uma proposta de venda apresentada pelo Concessionário selecionado.
6. Cancelamento da reserva. Se mudar de ideias em relação à reserva, poderá, a qualquer momento, proceder ao seu
cancelamento, mediante comunicação escrita ao Concessionário selecionado, indicando os seus elementos
bancários, e ser-lhe-á devolvida a taxa de reserva até 5 dias após receção da comunicação de cancelamento.
7. Dados pessoais. A indicação de dados pessoais neste site é indispensável à realização da reserva do MercedesBenz EQV, pelo que, se não pretender facultar os dados solicitados, a reserva não poderá ser efetuada. Os dados
pessoais serão comunicados ao Concessionário selecionado, para efeitos de concretização da reserva, do contrato de
compra e venda e de faturação. A utilização pelo Concessionário selecionado, sem prejuízo de consentimento para
outros fins, é exclusiva para os que acima se referem. Para mais informação sobre o tratamento dos seus dados
pessoais, consulte as nossas informações sobre tratamento de dados pessoais disponíveis em
https://www.mercedes-benz.pt/vans/pt/content-pool/forms/request-contact/request-contact-forms-page.
8. A reserva efetuada ao abrigo destes termos e condições é pessoal e intransmissível.

