
ACORDO DE PRÉ-ENCOMENDA PARA UMA MICRO CASA AUTÓNOMA E MODULAR

HOUMMI HOME
HOUMMI WORK

Termos de utilização

Documentação. O seu Acordo HOUMMI Micro-House Pre-Order Agreement (o "Acordo")
contém os seguintes documentos:

1. Configuração da Micro-Habitação: A Configuração da Micro-casa ser-lhe-á
confirmada numa data posterior. Descreverá a micro-casa que configurou e
pré-encomendou, incluindo o preço.

2. Lista final de preços: A lista final de preços será enviada mais próximo da data de
entrega da sua encomenda. Incluirá o preço final, estabelecido de acordo com a
configuração final da sua micro-casa e incluirá impostos e taxas oficiais ou
governamentais.

3. Condições Gerais: Os Termos de Utilização entram em vigor na data em que efetua a
sua pré-encomenda e faz o pagamento da mesma (a "Data de Pré-encomenda").

Acordo de pré-encomenda.

O cliente concorda em pré-encomendar a micro-casa (adiante designada por "Hoummi") que
poderá ter começado a configurar quando efetuou o pagamento de pré-encomenda à Hoummi
Lda. ("nós", "nos", "nosso") e, tomando nota, completar a transação quando a encomenda
estiver pronta para ser entregue, em conformidade com os termos de utilização do presente
acordo sujeito às aprovações e à marcação CE em vigor.
A sua Hoummi terá um preço e uma configuração de acordo com as opções e características
disponíveis no momento da sua pré-encomenda.
As opções, funções e revestimentos oferecidos podem mudar entre o presente e a validação da
sua encomenda e serão validados antes de qualquer compromisso final.
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Preço pré-encomenda, impostos e taxas oficiais:

O preço de pré-compra da Hoummi ser-lhe-á confirmado no momento da sua configuração final
no website https://hoummi.com/dashboar/configurer (disponível na sua área de cliente) e na
lista de preços final. Como só pode ter configurado parte da sua Hoummi, qualquer preço de
pré-compra que lhe seja fornecido antes da lista de preços final é apenas uma estimativa e
pode estar sujeito a alterações. Qualquer preço de pré-encomenda cotado na Hoummi, inclui
IVA local aplicável no momento da sua pré-encomenda, mas pode não incluir certos impostos
locais e regionais e taxas obrigatórias.

Processo de pré-encomenda; Cancelamento; Alterações:

Depois de submetida a sua pré-encomenda  e as opções seleccionadas terem entrado em
produção, convidá-lo-emos a completar a configuração da sua Hoummi e a finalizar a sua
encomenda. Fornecer-lhe-emos então a configuração da sua Hoummi e a lista de preços final
baseada no preço base do modelo e quaisquer opções incluídas ou seleccionadas por si. O
seu pagamento de pré-encomenda garante apenas uma reserva de encomenda e não é de
forma alguma considerado como um sinal. Pode cancelar a sua pré-encomenda a qualquer
momento até que a sua encomenda final seja confirmada, neste caso, será reembolsado na
totalidade do valor da pré- reserva. Pode modificar a sua configuração Hoummi até que a sua
configuração final seja validada pela empresa e pela ordem final da sua Hoummi. Se alterar a
configuração da sua Hoummi após a encomenda, poderá estar sujeito a um aumento no preço
das opções oferecidas durante a fase de configuração. Quando validar a encomenda final da
sua Hoummi, creditaremos o montante da pré-encomenda da sua Hoummi com um montante
equivalente ao montante do pagamento da pré-encomenda que pagou.
O pagamento pré-encomenda e este acordo, não são celebrados com antecedência ou sujeitos
à condição prévia de um acordo de venda condicional. Salvo disposição expressa no presente
acordo ou nas disposições específicas da região, o presente acordo é vinculativo para si e não
o poderá cancelar. Se for um consumidor, as disposições de cancelamento aqui estabelecidas
não afetarão ou serão interpretadas como limitando o seu direito de cancelamento ao abrigo da
legislação local aplicável.
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Entrega:

Iremos informá-lo quando sua Hoummi estiver pronta para ser entregue no local pré-definido.
Os detalhes da entrega estarão indicados no contrato de venda.
O cliente concorda expressamente em agendar e recolher a sua Hoummi no prazo de uma
semana após a data de entrega estabelecida. Caso não possa receber a sua Hoummi no prazo
fixado, a mesma poderá ser proposta para venda a outros clientes.
Se coordenarmos, em seu nome, o transporte da sua Hoummi para o endereço de entrega
através de um transportador terceiro, a responsabilidade pelos os custos de transporte serão
da inteira responsabilidade do cliente, salvo acordo mútuo em contrário. O cliente reconhece
expressamente o custo de  transporte, seguro contra todos os riscos, e registo de propriedade
estarão assegurados  no momento do carregamento da sua Hoummi, no local de carga ou no
momento do carregamento.
O transportador assegurará a sua Hoummi durante o transporte e será o único responsável por
qualquer possível reclamação por danos, perda ou roubo ocorridos durante o tempo em que a
Hoummi estiver na posse do transportador.

Compreende e aceita que podemos não ter concluído o desenvolvimento da Hoummi Home e
da Hoummi Work ou iniciado o fabrico da Hoummi no momento em que celebrou este Acordo e,
como tal, não garantimos quando é que a sua Hoummi pode realmente ser entregue.
A sua data de entrega depende de muitos fatores, incluindo a configuração da sua Hoummi.
A fim de garantir o pagamento final e o cumprimento das suas obrigações ao abrigo do
presente acordo, o título da Hoummi permanecerá conosco até que a mesma esteja
integralmente liquidada.

Garantia:

Concorda em receber a Garantia Limitada Hoummi Micro - Habitação Modular nova, através
dos nossos parceiros de seguros. Esta garantia ficará disponível à medida que a entrega da
Hoummi se aproxima. Se for consumidor, esta garantia do fabricante dá-lhe direitos que são
adicionais aos direitos obrigatórios ao abrigo das garantias legais que possa ter ao abrigo da lei
aplicável e que não podem ser modificados, limitados ou substituídos. Se não for consumidor, a
Garantia Limitada Hoummi Micro - Habitação Modular nova, substitui estes direitos legais de
garantia.
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Instruções de utilização:

Concorda em tomar conhecimento e garantir que compreende o manual do utilizador, que
estará disponível na sua área pessoal (My Hoummi) no nosso website
https://hoummi.com/dashboard e que explica o manuseamento e utilização da sua Hoummi,
incluindo opções e equipamento adicional. O manual do utilizador pode ser atualizado e
alterado à medida que forem introduzidas novas funcionalidades para a sua Hoummi.

Limitação de responsabilidade:

Não nos responsabilizamos por quaisquer danos indiretos, particulares, consequentes ou
decorrentes da execução do presente Acordo. O seu único recurso, ao abrigo do presente
Acordo, limitar-se-á ao reembolso do pagamento antes da encomenda. Esta cláusula de
limitação da responsabilidade não se aplica em casos de conduta dolosa, engano ou
negligência grave da nossa parte, ou em casos de morte ou danos físicos.

Revenda; Abandono; Anulação:

A Hoummi e as suas afiliadas vendem micro-habitações diretamente aos consumidores finais, e
podem cancelar unilateralmente qualquer pré-encomenda se acreditarmos ter sido colocada
para efeitos de revenda. Podemos também cancelar a sua pré-encomenda e reembolsar o seu
pagamento se descontinuar um produto, característica ou opção após a colocação da sua
pré-encomenda ou se determinarmos que está a agir de má fé.

Lei aplicável; Integralidade; Cessão:

Os termos e condições deste acordo serão regidos e interpretados em conformidade com as
leis do país em que estamos licenciados para vender micro-habitações modulares. Quaisquer
acordos prévios, declarações verbais, negociações, comunicações ou declarações relativas a
Hoummis pré-encomendadas ao abrigo deste acordo são substituídas pelo presente acordo.
Quaisquer termos e condições relacionados com a pré-encomenda que não estejam aqui
expressamente estabelecidos não serão vinculativos. Reservamo-nos o direito, a nosso
exclusivo critério, de atribuir o presente Acordo a qualquer uma das nossas entidades filiadas.
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Disposições específicas para as regiões:

Reconhece que leu e compreendeu as disposições que lhe são aplicáveis e que estão
estabelecidas nas disposições específicas da região do presente Acordo.
O presente Acordo é celebrado e entra em vigor a partir da data da sua aceitação, seja por via
electrónica ou outra. Ao confirmar e aceitar este acordo, concorda com os seus termos e
condições.

Feito em _____________________   ____/____/202__

Assinatura do cliente precedida das palavras "lido e aprovado
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Formulário de Cancelamento:

À atenção de: Hoummi Lda, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, FR A, 4740-473 ESPOSENDE (a
enviar por correio registado)

Eu/Nós (*) notificamos (*) da minha/nossa (*) decisão de rescindir o acordo de pré-encomenda
da Hoummi:

Montante da pré-encomenda :

Número de pré-encomenda:

Nome do cliente :

Endereço do cliente :

Assinatura do cliente :

Data
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