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RESERVATIONSBETINGELSER - DACIA - « SPRING » 

01/03/2021 

Hjemmesiden www.dacia.dk/ giver mulighed for at foretage reservation af den kommende DACIA 

model "Spring" i henhold til betingelserne angivet nedenfor. 

Reservation 

Med en reservation får du fortrinsret til at købe en Dacia ”Spring” med dine tilvalg, og Renault 

Danmark kan sikre, at du vil være blandt de første danske kunder til at få levering. 

Reservationen giver også mulighed for 

- at være blandt de første til at prøvekøre en Dacia Spring, 

- at foretage en hurtig endelig forudbestilling hos en forhandler allerede fra 1. juni 2021 

(datoen kan ændres), og 

- at drage fordel af et gratis genopladningsmærke. 

Forudsætning 

Du skal være 18 år eller ældre for at kunne foretage en reservation. 

Proces for reservation 

Reservation sker i henhold til de billeder og beskrivelser, som er vist på hjemmesiden. 

Du skal foretage en række valg (model, version, farve etc.), hvorefter en vejledende pris oplyses 

sammen med eventuelle finansieringstilbud. Prisen er med forbehold for afgiftsændringer. 

Er det muligt at foretage en reservation bliver fanen https://www.dacia.dk/modeller/forudbestil-

spring/konfigurator.html tilgængelig. Du kan herefter fortage en reservation ved at aktivere fanen. 

Bliver fanen ikke tilgængelig kan din valgte konfiguration ikke reserveres via hjemmesiden.  

Du bedes oplyse dine kontaktoplysninger og vælge den autoriserede Dacia forhandler, som du 

ønsker at købe bilen hos. 

Reservationen forudsætter en betalingsreservation på 1000 DKK (ca. EUR 130) på din 

betalingskonto i op til 25 dage. Beløbet trækkes ikke fra din konto.  Reservationen foretages af 

WorldPayTM på den bankkonto/betalingskort, som du oplyser. Ved accept af disse betingelser 

samtykkes der, at WorldPayTM kan foretage den nævne reservation.  

Hverken Renault eller din valgte Dacia forhandler modtager dine betalingsoplysninger.  

Følg din reservation  

Der sendes en bekræftelse på reservationen via e-mail til den oplyste e-mailadresse.  

Den autoriserede Dacia forhandler, som du har valgt, kontakter dig med information om de næste 

trin i processen, herunder indgåelse af endelige købsaftale.  

Vi kan også kontakte vedrørende  

- øvrige valgmulighed vedrørende bilen som fx udstyr, genopladningsmetoder m.m.; 

- relevant elektrisk udstyr som fx ladestander; 

- rådgivning om relevante muligheder som fx mulig finansiering samt salg og 

værdiansættelse af nuværende bil.  

http://www.dacia.dk/
https://www.dacia.dk/modeller/forudbestil-spring/konfigurator.html
https://www.dacia.dk/modeller/forudbestil-spring/konfigurator.html
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Reservationens juridiske betydning  

Reservationen er ikke bindende. En endelig bindende aftale foreligger først, når du har indgået en 

særskilt købsaftale med en autoriserede Dacia forhandler.  

Annullering af reservationen 

Du kan altid annullere din reservation.  

Ved annullering slettes dine oplysninger ligesom reservationen på din betalingskonto ophører. 

Databeskyttelse 

Reservation forudsætter, at RENAULT indsamler og behandler dine personoplysninger. Vi 

behandler alene de oplysninger, som vi har modtaget fra dig. 

Vi videregiver dine personoplysninger til den autoriserede Dacia forhandler, som du har valgt. 

Du kan læse mere om Renault og den autoriserede Dacia forhandlers behandling af dine 

personoplysninger ved at klikke her. 

Gældende lov - tvister 

Denne reservation er underlagt dansk lov og de danske domstole. 

I tilfælde af en tvist skal denne søges løst i mindelighed. 

Før du indleder en sag hos en offentlig myndighed eller domstolene, bedes du kontakte Renault 

Danmark. Du kan indsende en skriftlig klage til Renault Danmark via Kundeservice. 

 

 

 

 

https://www.dacia.dk/privatlivspolitik.html
https://www.dacia.dk/kontakt/support.html

