Model 3 Reservation
Terms & Conditions

1.

3 حجز موديل
األحكام والشروط

3  حجز موديل.1

Model 3 Reservation

Thank you for placing a Reservation
for Model 3. By making your Reservation,
you have secured the approximate priority
within your region for taking delivery of your
Model 3. (Additional details about priority
can be found on our website at
https://www.tesla.com/blog/reserving-model-3 )

 عند قيامك.3 نشكرك على تسجيل حجزك للموديل
 فإنك قد ضمنت الحصول على،بتسجيل الحجز
3 األولوية القصوى في منطقتك الستالم موديل
 (يمكنك االطالع على تفاصيل إضافية.الخاص بك
حول األولوية على الموقع اإللكتروني الخاص بنا
. )https://www.tesla.com/blog/reserving -model-3

2.

Your Reservation becomes effective
when (1) you place your Reservation and (2)
we receive your Reservation Payment.
3.

 تاريخ السريان.2

Effective Date

Order Process

While this Reservation secures the
approximate delivery priority within your
region, it does not constitute the purchase or
order of a vehicle. When the start of
production for your Reservation nears, we
will ask you to configure your Model 3. Tesla
will create an order for your vehicle and you
will receive a Purchase Agreement indicating
the purchase price of the vehicle, plus
estimates of any applicable taxes, duties,
transport and delivery charges, and any other
applicable fees. If you proceed with the order,
we will apply your Reservation Payment
towards the order payment. Until you enter
into a Purchase Agreement, your Reservation
may be cancelled at any time, in which case
you will receive a full refund of your
Reservation Payment.

) تقوم1( يدخل الحجز الخاص بك حيز التنفيذ عندما
.) نستلم دفعة الحجز منك2( بتسجيل الحجز؛ و

 إجراءات الطلب.3
بينما يضمن لك هذا الحجز حصولك على األولوية
 إال أنه ال يشكل،التقريبية في التسليم داخل منطقتك
 عند اقتراب البدء.عملية شراء أو تقديم طلب للمركبة
 سنطلب منك تحديد،في إنتاج الحجز الخاص بك
 ستقوم شركة تيسال. الخاص بك3 مواصفات الموديل
بوضع طلبية لمركبتك وستحصل عندها على اتفاقية
 باإلضافة إلى،شراء تنص على سعر شراء المركبة
تقييم ألي من الضرائب والجبايات المعمول بها
 في. وأي رسوم أخرى مطبقة،ورسوم النقل والتسليم
 سنطلب منك عندها سداد،حال موافقتك على الطلبية
 ولحين.دفعة الحجز الخاصة بك من دفعة الطلبية
 قد يتم إلغاء الحجز،قيامك بالتوقيع على اتفاقية الشراء
 ستسترد، وفي تلك الحالة،الخاص بك في أي وقت
.قيمة دفعة الحجز الخاصة بك كاملة
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4.
Acknowledgements;
Transferable

Non-

You understand that we will not hold
your Reservation Payment separately or in an
escrow or trust fund or pay any interest on
your Reservation Payment. Your Reservation
is not transferable or assignable to another
party without the prior written approval of
Tesla.
5.

Your Details

From time to time we will ask you to
provide information so that we can perform
our obligations under these terms and
conditions. We will maintain your personal
information in accordance with our Privacy
Policy,
which
is
available
at
https://www.tesla.com/about/legal .

 اإلقرارات؛ غير قابلة للتحويل.4
إنك تتفهم بأننا لن نقوم باالحتفاظ بدفعة الحجز
الخاصة بك بشكل مستقل أو في حساب ضمان أو
 أو أن نقوم بدفع أي فائدة على دفعة،صندوق أمانة
 إن الحجز الخاص بك غير قابل.الحجز الخاصة بك
للنقل أو التنازل إلى أي طرف آخر دون الحصول
.على الموافقة الخطية المسبقة من شركة تيسال

 البيانات الخاصة بك.5
سنطلب منك من حين إلى آخر تزويدنا بالمعلومات
حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذه األحكام
 سوف نحتفظ بالمعلومات الشخصية.والشروط
 والتي،الخاصة بك وفقا ً لسياسة الخصوصية لدينا
:يمكنك االطالع عليها على الرابط التالي
https://www.tesla.com/about/legal
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