
 

 

Pre-Order voorwaarden Audi e-tron 50 quattro 

Bij het online aangaan van een overeenkomst tot pre-order van een door u gekozen model Audi e-tron 
50 quattro, accepteert u de onderstaande voorwaarden die hierop betrekking hebben (de 
“Overeenkomst”): 

Overeenkomst tot pre-order. U stemt in met de pre-order bij Pon’s Automobielhandel B.V. van het 
door u gekozen model Audi e-tron 50 quattro (het “Voertuig”), zoals deze is beschreven in uw 
voertuigspecificatie (de “Specificatie”). Deze specificatie kan bij het plaatsen van de definitieve order 
in beginsel niet meer gewijzigd worden.  

Status pre-order. Door het aangaan van deze Overeenkomst verzekert u zich ervan dat u straks als 
één van de eersten een Audi e-tron 50 quattro kunt kopen. Op basis van uw pre-order reserveren wij 
bij Audi AG een productieplaats voor de door u geselecteerde launch edition. Deze Overeenkomst is 
nog geen definitieve koopovereenkomst die u verplicht het Voertuig af te nemen.  

Pre-order prijs. De pre-order prijs van het Voertuig staat aangegeven in uw Specificatie. Deze 
getoonde prijs is inclusief btw, rijklaarmaak kosten, leges en recyclingbijdrage zoals deze geldt ten 
tijde van het plaatsen van uw pre-order. Indien er tussen het moment van het aangaan van deze 
Overeenkomst en de na de nog te sluiten definitieve koopovereenkomst gevolgde aflevering van het 
Voertuig verhogingen plaatsvinden met betrekking tot de belastingen en heffingen die op uw Voertuig 
van toepassing zijn, zullen deze aan u worden doorbelast.  

Pre-order Proces; Annulering; Wijzigingen. Nadat u uw pre-order proces heeft voltooid, zal, zodra 
het mogelijk is een definitieve koopovereenkomst aan te bieden, contact met u worden opgenomen 
om deze Overeenkomst om te zetten in een definitieve koopovereenkomst en afspraken te maken 
over de betaling en aflevering van uw Voertuig door de door u gekozen Audi dealer. Op de verkoop en 
levering van uw Voertuig zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van de desbetreffende dealer 
van toepassing zijn. 

U bent niet verplicht deze Overeenkomst tot pre-order om te zetten in een definitieve 
koopovereenkomst met een Audi dealer.  

Levering. De geschatte leverdatum van uw Voertuig, indien gegeven, is slechts een schatting. De 
daadwerkelijke leverdatum is afhankelijk van vele factoren, waaronder de Specificatie en 
beschikbaarheid van de productie.  


