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Powerwall Beställning 

1.  Powerwall Beställning 
Tack för att du har beställt en Powerwall. Din Beställning gäller från det att vi mottar din Beställningsbetalning. 
Din Beställning kan avbeställas/annulleras när som helst av dig eller av Tesla fram till dess att ett Köpeavtal ingås. 

2.  Platsbesök 
Din Powerwall måste installeras av en utbildad och certifierad installatör. En representant från Tesla eller från en 
av våra certifierade installatörer kommer att kontakta dig för att diskutera din Beställning och bestämma tid för 
ett besök till din installationsplats.   

3.  Köpeavtal 
Efter platsbesöket kommer du att motta ett Köpeavtal som anger de slutliga specifikationerna för din Powerwall-
installation och det slutliga priset för köpet, inklusive installationskostnaden. Beroende på din installationsplats 
och dina andra preferenser (såsom om du vill ha ett PV-solsystem (solpanel) installerat vid sidan av ditt 
Powerwall-system), kan den enhet som undertecknar ditt Köpeavtal vara Tesla, ett av våra dotterbolag eller en 
av våra certifierade installatörer. På vissa platser kan du bli tillfrågad att underteckna separata avtal, med olika 
enheter, för köpet och installationen av din Powerwall.  

4.  Din Beställningsbetalning; Avbeställning 
Den Tesla-enhet som innehar din Beställningsbetalning kan variera beroende på din plats. Vi kommer inte hålla 
din Beställningsbetalning på ett separat konto eller på ett depositionskonto eller som deponerade medel, eller 
betala någon ränta på din Beställningsbetalning. Fram till dess att du ingår ett Köpeavtal kan din Beställning 
avbeställas/annulleras när som helst av dig eller av Tesla, och i så fall kommer du att erhålla full återbetalning av 
din Beställningsbetalning. Om du ingår ett Köpeavtal kommer din Beställningsbetalning att användas till det 
slutliga inköpspriset av din Powerwall.  

5.  Icke-överförbar 
Din Beställning får inte överföras eller överlåtas till någon annan part utan ett föregående skriftligt samtycke från 
Tesla.   

6.  Dina Uppgifter 
Från tid till annan kommer vi be dig att tillhandahålla information så att vi kan fullfölja våra förpliktelser enligt 
detta denna Powerwall Beställning. Vi kommer att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med vår 
Integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://www.tesla.com/about/legal. 

7.  Status på din Beställning 
Denna Beställning utgör inte ett köp av en Powerwall, en garanti att Tesla kommer att sälja en Powerwall till dig 
eller ge dig leveransprioritet. Tidpunkten för ditt platsbesök, och för leverans och installation av din Powerwall 
kommer bero på din geografiska plats och specifika systemkrav.  
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