Aanvullende Gebruiksvoorwaarden - Mitsubishi Outlander-promotie

1. Algemeen
1.1

Deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander-promotie zijn
van toepassing op het gebruik van de Mitsubishi laadpas of de aankoop van een
Private Laadpaal tijdens de Mitsubishi Outlander-promotieperiode die wordt
aangeboden en verstrekt aan de Klant door The New Motion BV (NewMotion).

1.2

Bij aankoop van de Private Laadpaal tijdens de Mitsubishi Outlander-promotie of bij
gebruik van de Mitsubishi Laadpas (bijvoorbeeld door een account aan te maken in de
portal of in de NewMotion-app), moet de Klant eerst de toepasselijkheid en geldigheid
van deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden
accepteren. Deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de
Algemene Voorwaarden van NewMotion. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in
de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van NewMotion,
prevaleren de bepalingen van de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor de
Mitsubishi Outlander-promotie. Definities die zijn aangegeven met een hoofdletter
hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt gedefinieerd in deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden.

1.3

Het aanbod zoals verstrekt aan de Klant is alleen geldig in combinatie met de aankoop
van een nieuwe Mitsubishi Outlander van een Agent. Zoals in het aanbod staat, kan de
Klant slechts kiezen voor één van de aangeboden aanbiedingen. De aanbieding houdt
of verband met een Laadpas of met de aankoop van een Private Laadpaal. De
Mitsubishi Laadpas kan alleen worden gebruikt door de Klant, zolang de Klant in het
bezit is van de Mitsubishi Outlander. De Mitsubishi Laadpas mag niet worden gebruikt
voor een ander Elektrisch Voertuig. Het Laadpunt aangeschaft in de Promotieperiode
kan alleen worden geïnstalleerd op het huisadres van de Klant die een nieuwe
Mitsubishi Outlander koopt. In het geval de Klant een rechtspersoon is, kan het
Laadpunt alleen worden geïnstalleerd op het adres van de berijder van de Mitsubishi
Outlander.

1.4

NewMotion behoudt zich het recht voor om de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen, inclusief de daarin genoemde vergoedingen en/of het aanbod
zoals verstrekt aan de Klant voortijdig te beëindigen, in welk geval geen vergoeding
van NewMotion of Mitsubishi kan worden gevorderd. Als de voorwaarden worden
gewijzigd, zal een gewijzigde versie van de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden zo snel
als mogelijk op h
 ttps://www.mitsubishi-motors.nl/electric-and-more-deal/ worden geplaatst
en zullen zij vanaf dan van toepassing zijn. Als de Klant het gebruik van de Laadpas
en/of Private Laadpaal na een wijziging van of toevoeging aan de Aanvullende
Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander promotie en/of de Algemene
Voorwaarden onverminderd voortzet, dan wordt de Klant geacht de nieuwe versie van
de Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander-promotie en / of
de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

1.5

De Mitsubishi Laadpas is persoonlijk, niet-overdraagbaar en kan niet door iemand
anders dan de Klant worden gebruikt en kan alleen worden gebruikt om de door de
Klant gekochte Mitsubishi Outlander te laden. De Mitsubishi Laadpas en Private
Laadpaal zijn ook alleen geschikt voor eigen gebruik en niet voor commerciële
doeleinden. Als NewMotion vermoedt of weet dat er sprake is van Onrechtmatig
gebruik, dan heeft NewMotion het recht om - zonder ingebrekestelling of
(voorafgaande) waarschuwing - de Mitsubishi Laadpas onmiddellijk te blokkeren
zonder enige vorm van compensatie voor de Klant. In het geval de Klant heeft
gekozen voor een Private Laadpaal heeft NewMotion ook het recht om - zonder dat
(voorafgaande) waarschuwing vereist is - de dan geldende prijs van een Private
Laadpaal in rekening te brengen, type 'Home Standard', en de dan geldende prijs voor
een standaardinstallatie, door middel van het factureren van het bedrag, welk
factuurbedrag door de Klant moet worden betaald.

2. Definities
2.1

Agent: is een door Mitsubishi aangewezen bedrijf dat gemachtigd is om de Mitsubishi
Outlander te verkopen.

2.2

Autorisatie: is de autorisatie van de Klant die gebruik wil maken van de op een met
behulp van de Laaddienst / Laadpunt / NewMotion App die voor dit doeleinde levert
en die het Laadpunt ontgrendelt en die wordt gebruikt om de Klant te identificeren om
het gebruik van het laadpunt bij de Klant in rekening brengen.

2.3

Mitsubishi laadpas: is de laadpas die door NewMotion aan de Klant wordt verstrekt
en die hoort bij de aankoop van een Mitsubishi Outlander van een Agent tijdens de
Promotieperiode. De Mitsubishi laadpas toont zowel het Mitsubishi als het merk
NewMotion.

2.4

Klant: is de natuurlijke of rechtspersoon die een Mitsubishi Outlander-voertuig bij een
agent koopt en hiertoe een juridische relatie aangaat met NewMotion. Een Klant is ook
de Eindgebruiker.

2.5

Onrechtmatig gebruik: is het onredelijke gebruik van de Mitsubishi laadpas (ter
beoordeling van NewMotion), het gebruik van de Mitsubishi laadpas door een andere
persoon dan de Klant, het gebruik van de Mitsubishi laadpas voor een ander Elektrisch
Voertuig dan de Mitsubishi Outlander, evenals het gebruik dat voortkomt uit
commerciële exploitatie, of het Ongeoorloofde Gebruik van de Mitsubishi laadpas.

2.6

Promotie Tarief: is het bedrag dat NewMotion aan de Klant in rekening brengt in
verband met laadsessies tijdens de Promotieperiode bij gebruik van de Mitsubishi
laadpas, wat gelijkgesteld in aan 0 euro.

2.7

Normale Tarief: is het bedrag dat door NewMotion aan de Klant in rekening wordt
gebracht in verband met laadsessies buiten de Promotieperiode. Dit bedrag bestaat uit
abonnementskosten, het tarief dat door de aanbieder van de Laadpaal in rekening
wordt gebracht en de transactiekosten van NewMotion voor elke laadsessie.

2.8

Promotieperiode: de periode waarin de Klant gebruik kan maken van de bij aankoop
van een Mitsubishi Outlander van een Agent aangeboden promotie. De
Promotieperiode eindigt op 31 december 2019. De periode waarin de promotie wordt
aangeboden eindigt op 1 mei 2019.

3.

Mitsubishi Charge Card

3.1

De Klant kan tijdens de Promotieperiode kiezen voor een Mitsubishi laadpas. Op het
gebruik van de Mitsubishi laadpas zijn deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden en de
voorwaarden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden voor Laadpassen van
toepassing.

3.2

De Mitsubishi laadpas kan alleen worden gebruikt voor het opladen thuis of bij
publieke oplaadpunten, exclusief snellaadpunten (laadpunten met een laadvermogen
van meer dan 22 kW). Het gebruik van de Mitsubishi laadpas is beperkt tot Nederland.

3.3

Onder toepassing van alle voorwaarden van deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden
en de Algemene Voorwaarden, zal NewMotion het Promotie Tarief in rekening
brengen tot en met 31 december 2019.

3.3

Het gebruik van de Mitsubishi laadpas is gebonden aan een fair use-beleid. Dit fair
use-beleid bevat het principe dat het Promotie Tarief alleen van toepassing is voor het
laden van de Mitsubishi Outlander ten behoeve van een maximum van 15.000
gereden kilometers. Zodra dit maximum door de Klant wordt bereikt, blokkeert
NewMotion onmiddellijk - zonder voorafgaande kennisgeving - de Mitsubishi laadpas.
Klant heeft het recht om een NewMotion laadpas te bestellen voor het gebruik
waarvoor de Normale Tarief per laadsessie van toepassing zijn.

3.4

Indien en wanneer de Klant heeft gekozen voor een Mitsubishi laadpas, heeft de Klant
ook recht op een voucher. Deze voucher vertegenwoordigt het bedrag van Euro
150,00 inclusief BTW. Deze voucher kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
De voucher kan alleen worden gebruikt tijdens de Promotieperiode en kan alleen
worden gebruikt voor een gedeeltelijke betaling van de aankoop van een Laadpaal van
NewMotion. Bij deze aankoop is de voorwaarde vermeld in artikel 4.5 van toepassing.

3.5

Na afloop van de Promotieperiode kan de Mitsubishi laadpas niet meer worden
gebruikt om te laden en zal NewMotion de Mitsubishi laadpas permanent blokkeren.

3.6

NewMotion is te allen tijde gerechtigd om één of meerdere (Publieke) Laadpalen te
verwijderen en / of toegang tot een of meer (Publieke) Laadpalen in het

Partnernetwerk te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige
verplichting jegens de Klant.
4.

Laadpaal

4.1

De Klant heeft de keuze om niet de onder 3 omschreven aanbieding te kiezen, maar
om te kiezen voor een aankoop van een Private Laadpaal type "Home Standard"
(zoals beschreven op www.newmotion.com) in combinatie met een
standaardinstallatie (zoals beschreven op www.newmotion.com) tijdens de
Promotieperiode. Op het gebruik van de Laadpaal en op de installatieservice zijn ook
de Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.2

De Klant mag een ander type Private Laadpaal kopen. Indien en wanneer de Klant een
ander type Private Laadpaal koopt dan het type "Home Standard", is de Klant verplicht
het verschil te betalen tussen Euro 699,00 inclusief BTW en de huidige prijs van de
gekochte Laadpaal.

4.3

De Klant heeft recht op een korting van Euro 500,00 inclusief BTW op een
standaardinstallatie (pakket “Silver”
https://newmotion.com/uploads/media/5a7864c322c9a/tc-home-bundles-nl.pdf ) als en
wanneer de Klant ervoor kiest om tijdens de Promotieperiode een Private Laadpaal te
kopen. Vanwege omstandigheden op het installatieadres kan het echter onmogelijk
zijn om een standaardinstallatie te bieden. In dergelijke gevallen is NewMotion niet
verplicht om de standaardinstallatie te leveren, maar zal zij de Klant adviseren over de
installatie die nodig is gezien de specifieke omstandigheden. Indien NewMotion
vaststelt dat door omstandigheden op het installatieadres de Klant een ander type
installatieservice nodig heeft, heeft de Klant recht op een korting op dit andere type
installatieservice gelijk aan het bedrag van Euro 500,00 inclusief BTW.

4.4

Indien en wanneer de Klant kiest voor de koop van een Laadpaal tijdens de
Promotieperiode dan heeft de Klant ook recht op 6 maanden Smart Services (zoals
beschreven op www.newmotion.com) zonder kosten. Na de periode van 6 maanden
die begint op de installatiedatum, worden de Smart Services automatisch geblokkeerd
door NewMotion. De Klant kan de Smart Services verlengen of een ander type Service
kiezen na de bovengenoemde periode van 6 maanden waarvoor NewMotion de dan
geldende vergoeding voor de Services in rekening brengt en de Klant betaalt.

4.5

Bij het kopen van een Private Laadpaal bij NewMotion is de Klant verplicht om een
Smart Services-abonnement af te sluiten op het moment van koop of op het moment
dat abonnementen worden aangeboden door NewMotion. Een korting van 6 maanden
voor een Smart Services-abonnement is inbegrepen in de totale korting.

5.

Privacy en informatie

5.1

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de Klant (persoonlijke) gegevens aan
NewMotion verstrekken.

NewMotion zal persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacybeleid. Het
privacybeleid is te vinden op www.newmotion.com.
6.

Diversen

6.1

Deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor de Mitsubishi Outlander-promotie,
Mitsubishi laadpas en alle genoemde Diensten worden beheerst door Nederlands
recht.

6.2

Eventuele klachten en / of opmerkingen over dit aanbod en de voorwaarden kunnen
worden gemeld aan de Klantenservice zoals vermeld op onze website
www.newmotion.com. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te
nemen van klachten of vorderingen.

Klantnaam (voor- en achternaam)

___________________________________

Handtekening ter akkoord: Klant heeft de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende
Gebruiksvoorwaarden gelezen

___________________________________

Datum van ondertekening

___________________________________

