
TERMOS DE ADESÃO - RESERVA

Estes termos se aplicam a você e a SYNKAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO LTDA,
quando você realiza o pagamento do Depósito de Reserva de Locação Futura de
Equipamento. Os termos e cláusulas que dele constam, denominado Termo de Adesão para
Locação Futura de Equipamento, quando o pagamento do depósito for efetivado.

1. Pagamento da Reserva

Seu pagamento é exclusivo para Reserva de Equipamentos, Soluções e Serviços
que serão fornecidos futuramente pela SYNKAR, os quais servirão como base para
a execução de serviços de entregas autônomas. Outras taxas poderão ser aplicadas
futuramente, quando da efetivação dos contratos de locação, licenças de software e
prestação de serviços. Realizando o pagamento da Reserva, você está garantindo a
prioridade na efetivação da locação, licenças de software e prestação de serviços,
de acordo com a disponibilidade definida pela SYNKAR. O uso de Cartão de Crédito
ou Débito, Depósito ou Transferência, estão sujeitos aos termos e condições
constantes do Acordo, incluindo Taxas cobradas pela sua Operadora de Cartão e/ou
Instituição Bancária, Impostos e Taxas de Câmbio de acordo com as regras
financeiras e tributárias estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes.

A confirmação da Reserva ocorrerá após a comprovação e efetivação do
pagamento, respeitando as regras e prazos dos meios utilizados.

As reservas realizadas são intransferíveis, sendo que em caso de desistência da
Reserva, o processo seguirá os termos pré-dispostos no item 2 (Reembolso).

Detalhes adicionais sobre a SYNKAR e/ou Reserva, estão disponíveis no site
www.synkar.com/faq.

2. Reembolso

Os valores pagos a título de Reserva, serão reembolsados integralmente caso haja
o cancelamento do Acordo firmado anteriormente. Os prazos para devolução dos
valores já pagos, respeitarão condições e regras de acordo com a modalidade
através da qual foi realizado.
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O reembolso poderá ser solicitado a qualquer momento através da sua conta na
SYNKAR Autonomous.

Ao solicitar o CANCELAMENTO e respectivo REEMBOLSO, você perderá sua
posição prioritária. O valor reembolsado estará sujeito a:

a) quaisquer taxas cobradas pelo emissor do pagamento (op. de cartão, banco,
etc.);

b) mudanças de taxas de câmbio aplicadas pelo seu provedor de pagamento entre o
momento do pagamento da reserva e o reembolso de valores.

3. Disponibilidade / Limitações

A efetivação do pagamento dos Valores de Reserva não garante equipamentos,
licenças e/ou serviços estejam disponíveis à você, nem constitui uma oferta de
venda, licenciamento ou prestação de serviços.

Podem ser aplicados limites do número de inscrições ao programa de Reservas.

Os equipamentos e soluções estão sujeitos a mudanças baseadas em inovações
tecnológicas. Datas de disponibilidade de equipamentos, licenças e serviços são
apenas estimativas sujeitas a alterações. A SYNKAR não garante que
equipamentos, licenças e serviços estarão disponíveis na sua região. Os serviços
prestados dependem de diversos fatores, incluindo várias aprovações regulatórias.

4. Fazendo o Pedido

Se os equipamentos, licenças e serviços ficarem disponíveis na sua região, a
SYNKAR enviará avisos prévios de disponibilidade. Os valores de locação,
licenciamento e prestação de serviços apresentados no momento da realização da
Reserva, estão sujeitos a alterações para valores vigentes e incluem impostos,
taxas de entrega e quaisquer outras taxas aplicáveis. O valor exato a ser aplicado
na efetivação da Locação, Licenciamento e Prestação de Serviços, estará sujeito a
alteração de taxas de câmbio, aplicáveis entre o momento da reserva e a efetivação
dos contratos complementares.

5. Conhecimento sobre Transferência

Ao efetuar o Pagamento da Reserva, você entende que a SYNKAR não manterá o
seu pagamento separadamente, como por exemplo, conta de depósito ou fundo
fiduciário ou pagará quaisquer tipo de rendimentos (juros e correções) sobre o valor
pago como Reserva. Os direitos sob estes Termos não são transferíveis ou
atribuídos a qualquer outra parte ou localidade sem a aprovação prévia por escrito
da SYNKAR.



6. Suas Informações

Periodicamente, a SYNKAR poderá solicitar que forneça informações para que
possamos cumprir nossas obrigações perante este Acordo. A SYNKAR, manterá
suas informações pessoais de acordo com a sua Política de Privacidade, que está
disponível em: www.synkar.com/privacypolicy.

7. Limitação da Responsabilidade

A SYNKAR não se responsabiliza por quaisquer danos acidentais, especiais,
indiretos, punitivos ou consequentes decorrentes deste Termo. Seu único e
exclusivo objetivo será limitado ao reembolso do seu pagamento referente à
Reserva.

8. Descontinuidade e/ou Cancelamento

A SYNKAR mantém o direito de cancelar e reembolsar seu pagamento de Reserva
por qualquer motivo de sua autonomia, incluindo a interrupção de produção,
descontinuamento de equipamentos, suspensão de serviços e oferta de softwares a
qualquer momento após você realizar o pagamento da Reserva.

9. Divisibilidade

Se qualquer termo deste Acordo for, em qualquer medida, inválido, ilegal ou incapaz
de ser aplicado, tal termo será excluído na medida de que tal invalidez, ilegabilidade
ou inexigibilidade; todos os outros termos deste Acordo permanecerão vigentes e
pleno efeito.

10. Acompanhamento Eletrônico

Você concorda em receber todos os acordos, atualizações, divulgações, políticas,
avisos e outras informações (coletivamente denominadas “Avisos”) fornecidas pela
SYNKAR ou suas afiliadas via meio eletrônico.

http://www.synkar.com/privacypolicy


PRE ORDER TERMS

These Terms apply to you and SYNKAR TECHNOLOGIES INC (known as “Synkar” or “we”
in these Terms), when you place a payment for the Reservation about Future Rental of
Autonomous Delivery Vehicle. These Terms and the details you agree to when placing your
Payment form the entire agreement between you and Synkar (“Agreement”).

1. Reservation Payment.

Your payment is exclusive of any VAT or other taxes will be applied towards a future
Rental of Autonomous Delivery Vehicle, Licenses of Software and Services offered
by Synkar.  By placing your Pre order payment, you have established priority within
your regions for to use Synkar Services when available.Use of a credit or debit card
is subject to the terms and conditions in your card member agreement, including
fees that may be charged by the card issue for international transactions. Additional
details about Synkar and your Pre order payment can be found at
www.syncar.com/faq.

2. Fully Refundable

Prior to submitting an order, your Pre order payment is fully refundable and can be
requested at any time via your Synkar account.

If you seek and obtain a refund, you will forfeit your priority position. The exact
refund amount will be subject to (a) any fees charged by your card issuer; and (b)
changes in currency exchange rates as applied by your payment provider between
the time of deposit and the refund.

3. Availability and Limitations

Placing a Pre order Payment does not guarantee that the Synkars Autonomous
Delivery Vehicle and Services will be available to you, nor does it constitute an offer
to rent or order Services or the Synkar products. Enrollment limits may apply. Synkar
does not guarantee when Services will actually be available in your region. Services
delivery is dependent on many factors, including various regulatory approvals.

4. Placing an Order

If products, solutions and services become available in your area, Synkar will send
you an offer notice. To secure these, you must agree to the terms of service and
complete the Rental process. Prices for the rental, solutions and services present at
the time you place your Pre order payment are subject to change to the prices in
effect at the time of order and will include any applicable taxes, duties, delivery
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charges, and any other applicable fees. The exact amount to be applied towards
your future contract will be subject to changes in currency exchange rates between
the time of deposit and the purchase order.

5. Acknowledgements / Non-Transferable

You understand that Synkar will not hold your Pre order payment separately, for
example in an escrow account or trust fund, oy pay any interest on your Pre order
payment. Your payment and rights under these Terms are not transferable or
assignable to any other party or service address without the prior written approval of
Synkar.

6. Your Informations

These Terms and any disputes between us arising out of or related to this
Agreement, including disputing regarding arbitrability (“Disputes”) will be governed
by and construed in accordance with the laws of Ontario, in the Canada.
www.synkar.com/privacypolicy.

7. Limitation of Liability

Synkar is not liable for any incidental, special, indirect punitive or consequential
damages arising out of these Terms. Your sole and exclusive remedy will be limited
to reimbursement of your Pre order payment.

8. Discontinuation; Cancellation

The Sybkar maintains the right to cancel and refund your Pre order payment for any
reason at Synkar’s election, including if we discontinue a service, product, feature or
option after the time you place your Pre order Payment.

9. Severability.

If any term of this Agreement ist to any extent invalid, illegal, or incapable of being
enforced, such term shall be excluded to the extent of such invalidity, illegality, or
unenforceability; all other terms hereof shall remain in full force and effect.

10. Electronic Delivery Policy; Notices.

You consent to receive all agreements, updates, disclosures, policies, notices, and
other information (collectively, “Notices”) provided by Synkar or its affiliates via
electronic delivery.
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