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Powerwall Bestillingsavtale

1.  Powerwall Bestilling 
Takk for at du har valgt å bestille Powerwall. Din Bestilling trer i kraft så snart vi mottar Betaling for denne. 

2.  Fremmøte i ditt lokale 
Din Powerwall må installeres av en faglært og sertifisert installatør. En representant for Tesla eller en av våre 
sertifiserte installatører vil kontakte deg for å drøfte din Bestilling og avtale nærmere installasjon i ditt lokale.  

3.  Innkjøpsavtale  
Etter gjennomført besøk i ditt lokale, vil du motta en Kjøpsavtale som angir de endelige spesifikasjonene for din 
Powerwall installasjon og den endelige kjøpsprisen, herunder installasjonskostnadene. Avhengig av 
beliggenheten for din installasjon og dine andre ønsker (eksempelvis et solar PV system skal installeres ved 
siden av ditt Powerwall system), kan enheten som underskriver din Kjøpsavtale være Tesla, en av våre 
tilknyttede selskaper, eller en av være sertifiserte installatører. På visse steder er det mulig at du blir anmodet 
om å undertegne separate avtaler med forskjellige enheter, for kjøp og installasjon av din Powerwall. 

4.  Betaling for din Bestilling; Opphevelse 
Teslaenheten som oppbevarer Betalingen for din Bestilling kan variere avhengig av din beliggenhet. Vi 
oppbevarer ikke betaling for din Bestilling i en klientkonto, deponeringskonto eller fond, og betaler ikke renter 
på betaling for din Bestilling. Frem til du inngår en Kjøpsavtale kan din Bestilling kanselleres når som helst enten 
av deg eller av Tesla, og du vil da motta full tilbakebetaling for betaling av din Bestilling. Hvis du inngår en 
Kjøpsavtale blir betaling for din Bestilling benyttes til å dekke den endelige kjøpesummen for din Powerwall. 

5.  Ikke overførbar 
Din Bestilling kan ikke overføres eller overdras til en annen part uten forutgående skriftlig godkjennelse fra 
Tesla. 

6.  Dine detaljer 
Fra tid til annen vil vi be om informasjon fra deg slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til denne 
Powerwall Bestillingsavtale. Vi vil håndtere din personlige informasjon i henhold til vår personvern policy for 
kunder, som er tilgjengelig på https://www.tesla.com/about/legal. 

7.  Status for din Bestilling 
Denne Bestillingen utgjør ikke kjøp av en Powerwall, garanti for at Tesla skal selge en Powerwall til deg, og 
innebærer ikke prioritet ved levering. Tidspunktet for besøk i ditt lokale, og for levering og installasjon av din 
Powerwall, vil være avhengig av din geografiske beliggenhet og spesifikke systemkrav.  
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