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HONDA (Norge) 

Honda e Betingelser for reservasjon 

1. INTRODUKSJON 

1.1 Vi er Honda Motor Europe Ltd Norge (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) ("Honda").  Vårt 
organisasjonsnummer er 982 730 384, og vårt registrerte kontor er i Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 
Drammen.  

1.2 Betingelsene for reservasjon ("Betingelser") gjelder alle reservasjoner du gjør for å få prioritert 
tilgang til å legge inn en ordre i fremtiden for et Honda e ("Kjøretøy"). Ytterligere detaljer om 
reservasjons- og bestillingsprosessen er lagt ut i avsnitt 2 og 3 nedenfor. 

1.3 Ved å opprette en Online reservasjonskonto (som definert nedenfor) og/eller legge inn en 
reservasjon på Kjøretøyet, godtar du disse Betingelsene, Betingelser for bruk av nettsted, og våre 
Retningslinjer for personvern. 

2. LEGGE INN EN RESERVASJON 

2.1 For å legge inn en reservasjon må du (i) ha en konto for å legge inn reservasjoner hos Honda 
("Online Reservasjonskonto"), og (ii) betale et reservasjonsgebyr til Honda 
("Reservasjonsgebyr").   

2.2 Din reservasjon blir gyldig når vi har mottatt ditt Reservasjonsgebyr og har bekreftet din reservasjon 
skriftlig ved å sende deg et reservasjonsbevis som inneholder ID-nummeret til din reservasjon 
("Reservasjonsbevis").  

2.3 Når du har mottatt ditt Reservasjonsbevis skal en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Honda 
vedrørende din reservasjon opprettes, denne er underlagt disse betingelsene 
("Reservasjonsavtale").  Legg merke til at Reservasjonsgebyret blir holdt adskilt av Honda og det 
vil ikke påløpe renter.   

3. BESTILLINGSPROSESSEN 

3.1 Din reservasjon vil gi deg muligheten til prioritert tilgang til å legge inn en bestilling på Kjøretøyet når 
dette blir tilgjengelig.  Du vil motta ytterligere informasjon fra oss om når dette inntreffer etter at du 
har mottatt ditt Reservasjonsbevis.  

3.2 Du kan sjekke din reservasjon iblant på din Online reservasjonskonto, denne kan inneholde 
ytterligere detaljer om Kjøretøyet og når vinduet for tilgang til prioritert bestilling åpner seg. 

3.3 Når vinduet for prioritert bestilling åpner seg, får du tilgang til å logge deg inn på din Online 
reservasjonskonto for å konfigurere og tilpasse Kjøretøyet du vil bestille. Du kan også se estimert 
pris og indikasjoner på finansieringsmuligheter og velge en autorisert forhandler for Honda EV for å 
kjøpe Kjøretøyet ("Forhandler"). 

3.4 Når du har fullført trinnene beskrevet i avsnitt 3.3 over, kan du besøke Forhandleren, bli enig om en 
finansieringspakke og betale depositum for Kjøretøyet. Du kan da inngå en juridisk bindende 
kontrakt om å kjøpe Kjøretøyet fra Forhandleren ("Kjøpsavtale"). 

3.5 Alternativt kan du besøke Forhandleren direkte når vinduet for prioritert tilgang åpner (uten å ha 
fullført trinnene i avsnitt 3.3 og 3.4), for å blant annet konfigurere og tilpasse Kjøretøyet, bli enige om 
en finansieringspakke, betale depositum for Kjøretøyet og inngå Kjøpsavtale der.   

3.6 Når du besøker en Forhandler må du fremvise en kopi av ditt Reservasjonsbevis (eller bekrefte ID-
nummeret for reservasjonen.) Forhandleren forbeholder seg retten til å nekte å inngå Kjøpsavtale 
med en hvilken som helst kunde som ikke kan fremvise en kopi av Reservasjonsbevis (eller bekrefte 
ID-nummeret for reservasjonen) i løpet av vinduet for prioritert tilgang. Under slike omstendigheter 
skal Honda og Forhandleren ikke holdes ansvarlig for bortkastet tid eller kostnader som kunden har 
pådratt seg.  

https://www.honda.no/cars/useful-links/terms-and-conditions.html
https://www.honda.no/cars/useful-links/privacy-policy.html
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3.7 For tydelighets skyld, Kjøpsavtalen inngås mellom deg og Forhandleren, ikke deg og Honda.  Derfor 
vil Reservasjonsgebyret ikke gå til fradrag på kjøpesummen (eller depositumet) for Kjøretøyet.  Når 
du har betalt depositum og inngått Kjøpsavtale, vil ditt Reservasjonsgebyr returneres til deg innen 14 
dager.  

3.8 En liste over autoriserte forhandlere av Kjøretøyet vil bli gjort tilgjengelig på www.honda.no/cars 
og/eller sendt til deg via e-post så snart det er tilgjengelig. 

4. KANSELLERING AV RESERVASJON  

4.1 Din reservasjon garanterer deg ikke et Kjøretøy, og utseende, spesifikasjoner og/eller andre 
karakteristika ved Kjøretøyet kan bli endret på ethvert tidspunkt før eller etter du har betalt 
Reservasjonsgebyret. 

4.2 Honda forbeholder seg retten til å kansellere din reservasjon og avslutte Reservasjonsavtalen 
dersom du har betalt Reservasjonsgebyret og ikke legger inn bestilling når du får melding om at du 
har mulighet til det.  I slike tilfeller skal Honda returnere Reservasjonsgebyret til deg innen 14 dager. 

4.3 Inntil du inngår Kjøpsavtale kan både du og Honda dessuten kansellere din reservasjon og avslutte 
Reservasjonsavtalen når som helst ved: 

4.3.1 når det gjelder deg, å logge deg inn på din Online reservasjonskonto, eller ved å gi skriftlig 
varsel til oss i samsvar med avsnitt 7 nedenfor; eller 

4.3.2 når det gjelder Honda, å gi deg 10-dagers forvarsel via e-post.   

I slike tilfeller vil Honda returnere Reservasjonsgebyret til deg innen 14 dager.  

5. DITT PERSONVERN 

5.1 Vi kan kontakte deg fra tid til annen angående Reservasjonsavtalen din, med kontaktinformasjonen 
du ga oss da du la inn din reservasjon.  

5.2 Ditt personvern og din personlige informasjon er viktig for oss og all personlig informasjon du har gitt 
oss vil bli håndtert i henhold til vår Personvernerklæring. 

5.3 Personvernerklæringen vår beskriver hva slags personlig informasjon vi innhenter fra deg, hvordan 
og hvorfor vi innhenter, lagrer, bruker og deler slik informasjon. Den beskriver hvilke rettigheter du 
har i forhold til din personlige informasjon og hvordan du skal kontakte oss og tilsynsmyndigheter 
hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på vår bruk av din personlige informasjon. 

6. ANDRE GJELDENDE BETINGELSER 

6.1 Du kan maksimalt reservere ett Kjøretøy per Online reservasjonskonto. 

6.2 Din reservasjon kan ikke overføres eller overdras til en annen person eller part uten først å ha 
mottatt skriftlig samtykke fra Honda (slikt samtykke kan tilbakeholdes etter Hondas absolutte 
skjønn).  

6.3 Ingen andre enn partene i Reservasjonsavtalen har rett til å håndheve betingelsene i 
Reservasjonsavtalen. 

6.4 Norges lover vil gjelde for disse betingelsene og/eller din Reservasjonsavtale.  Hvis du ønsker å gå 
til rettssak, vil domstolene der du bor ha ikke-eksklusiv juridiksjon i forhold til disse betingelsene 
og/eller din Reservasjonsavtale, i samsvar med Tvisteloven § 4-4 og 4-5. Ingenting i disse 
betingelsene påvirker dine lovbestemte rettigheter. 

7. KONTAKT OSS 

7.1 Hvis du har spørsmål eller vil kontakte oss i forhold til din reservasjon, et Reservasjonsgebyr, eller 
Kjøretøyet, ta kontakt: 

http://www.honda.no/cars
https://www.honda.no/cars/useful-links/privacy-policy.html
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7.1.1 på telefon +441344595570; eller 

7.1.2 på e-post info.no@support.honda.eu 

7.2 Flere detaljer om reservasjons- og bestillingsprosessen er tilgjengelig her. 

mailto:info.no@support.honda.eu
http://www.honda.no/cars/new/coming-soon/honda-e-prototype/reserve-faqs.html

