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Powerwall Order Agreement 

1.  Powerwall Order Agreement  
Tak for din Powerwall-Ordre.  Din Ordre vil blive effektueret, når vi modtager din Ordrebetaling. 

2.  Installatørbesøg 
Din Powerwall skal installeres af en uddannet og certificeret installatør.  Du vil blive kontaktet af en 
repræsentant for Tesla eller en af vores certificerede installatører for at gennemgå Ordren og planlægge et 
installatørbesøg. 

3.  Købsaftale 
Efter installatørbesøget modtager du en Købsaftale med en endelig specifikation af din Powerwall-installation 
og købsprisen, herunder installationsomkostningerne. Alt efter installationsadressen og dine øvrige 
præferencer (f.eks. om du ønsker et solar PV-system installeret ved siden af dit Powerwall-system), vil din 
Købsaftale blive underskrevet af enten Tesla, et af vores datterselskaber eller en af vores certificerede 
installatører. I nogle områder kan det være nødvendigt, at du underskriver særskilte aftaler med andre 
virksomheder om køb og installation af din Powerwall. 

4.  Din Ordrebetaling, Annullering 
Din geografiske placering bestemmer, hvilken Tesla-enhed der opbevarer din Ordrebetaling.  Vi opbevarer ikke 
Ordrebetalinger på en særskilt konto eller på en depotkonto eller som båndlagt kapital eller betaler renter på 
din Ordrebetaling. Indtil du har indgået en Købsaftale, kan din Ordre til enhver tid annulleres af dig eller Tesla, 
og Ordrebetalingen vil da blive refunderet fuldt ud. Hvis du indgår en Købsaftale, vil Ordrebetalingen blive 
fratrukket i den endelige købspris for din Powerwall. 

5.  Uoverdragelig 
Din Ordre må ikke overdrages til en anden part uden Teslas forudgående skriftlige samtykke. 

6.  Dine oplysninger 
Vi kan lejlighedsvis anmode om visse oplysninger fra dig, således at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold 
til denne Powerwall Order Agreement. Vi opbevarer dine personadata i overensstemmelse med vores 
Customer Privacy Policy, der findes her: https://www.tesla.com/about/legal. 

7.  Ordrestatus 
Denne Ordre udgør ikke et køb af en Powerwall, en garanti om, at Tesla vil sælge dig en Powerwall, eller giver 
dig nogen form for leveringsprioritet.  Fastsættelsen af tidspunkt for intallatørbesøg og for levering og 
installation af din Powerwall afhænger af din geografiske placering og de specifikke systemkrav. 
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