
Warunki Rezerwacji HABU

1. Data wejścia w życie. Rezerwacja jest skuteczna, gdy 1) Użytkownik złoży
rezerwację i 2) otrzymamy płatność za rezerwację, która obejmuje płatność należną
w ciągu 10 dni od złożenia rezerwacji.

2. Cena zakupu. Ceną zakupu HABU jest cena podana na stronie internetowej
producenta w momencie dokonywania rezerwacji, widoczna pod adresem:
https://greencell.global/pl/ladowarki-ev/5014-green-cell-habu-ladowarka-mobilna-ev-1
1-kw-7-m-type-2-cee-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-ev-phev-2w1-wallbox-z-
aplikacja-gc.html .

3. Proces składania zamówienia. Podczas gdy niniejsza Rezerwacja zabezpiecza
Państwa przybliżone pierwszeństwo, nie stanowi ona zakupu HABU. W miarę
zbliżania się przewidywanego terminu wysyłki zaprosimy Państwa do zawarcia
ostatecznej rezerwacji zamówienia (i jego warunków) na zakup. Przed dostawą
zawrą Państwo ostateczną umowę kupna (i jej warunki), w której wyszczególniona
będzie ostateczna cena zakupu, jak również wszelkie obowiązujące podatki, cła,
opłaty za transport i dostawę oraz wszelkie inne obowiązujące opłaty. Jeśli przystąpią
Państwo do realizacji zamówienia, Państwa opłata rezerwacyjna może zostać
zastosowana do ceny zakupu HABU. Wykorzystanie opłaty rezerwacyjnej jest
dostępne tylko w przypadku wyboru następujących krajów dostawy: Polska, Niemcy,
Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Chorwacja,
Słowacja, Słowenia, Litwa, Finlandia.

4. Dostawa. Użytkownik rozumie, że szacowany termin dostawy HABU podany na
stronie internetowej producenta może ulec zmianie ze względu na różne czynniki
niezależne od producenta.

5. Anulowanie. Do czasu zawarcia Rezerwacji zakupu HABU, Rezerwacja może
zostać anulowana w dowolnym momencie poprzez konto Użytkownika i z dowolnego
powodu, zarówno przez Użytkownika jak i Sprzedawcę. W przypadku anulowania
rezerwacji przez Użytkownika, opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi.

6. Potwierdzenia; Nieprzenośne. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie będziemy
przechowywać płatności za Rezerwację oddzielnie ani płacić żadnych odsetek od
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płatności za Rezerwację. Rezerwacja nie może być przekazana ani przeniesiona na
inną osobę.

7. Polityka Prywatności; Warunki Płatności za Usługi. Polityka Prywatności Klienta i
Warunki Płatności za Usługi są dostępne na stronie https://greencell.global/pl/ .

8. Ograniczenie odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne
przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z niniejszej Rezerwacji.
Jedyny i wyłączny środek zaradczy Użytkownika w ramach niniejszej Rezerwacji
będzie ograniczony do zwrotu płatności za Rezerwację.

9. Prawo właściwe; Integracja. Warunki niniejszej Rezerwacji podlegają i będą
interpretowane zgodnie z prawem polskim. Warunki dotyczące HABU niezawarte
wyraźnie w niniejszym dokumencie nie są wiążące.
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