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Reserva de Roadster 
Termos e condições 

 
 

1.  Reserva de Tesla Roadster 
Agradecemos a Reserva que efetuou relativamente ao Tesla Roadster. Efetuar esta Reserva garante-lhe a 
prioridade aproximada para a entrega do seu Tesla Roadster.   

2.  Data efetiva 
A sua Reserva fica efetiva assim que (1) efetuar a Reserva e (2) recebermos o Pagamento da reserva.  

3.  Procedimento de encomenda 
Apesar de esta Reserva garantir a sua prioridade de entrega aproximada, a mesma não representa a aquisição 
ou encomenda de um veículo.  Quando o início de produção relativo à sua Reserva estiver próximo, iremos 
solicitar que configure o seu veículo. A Tesla irá criar uma encomenda para o seu veículo e receberá um 
Contrato de compra com informações sobre o preço de aquisição do veículo, bem como estimativas de 
quaisquer impostos, tarifas, encargos de transporte e entrega e outras taxas aplicáveis. Se prosseguir com a 
encomenda, o Pagamento da reserva que efetuou será deduzido do pagamento da encomenda.  Até que seja 
celebrado o Contrato de compra, a sua Reserva poderá ser cancelada a qualquer momento. Caso tal aconteça, 
receberá um reembolso total do Pagamento da reserva.  

4.  Reconhecimento; Não transferível 
Está ciente de que não iremos manter o Pagamento da reserva que efetuou em separado ou num depósito de 
garantia ou fundo fiduciário, nem pagaremos quaisquer juros sobre o seu Pagamento da reserva.  A Reserva 
não é transferível nem pode ser atribuída a outra parte sem a aprovação prévia, por escrito, da Tesla. 

5.  Os seus dados 
Periodicamente, iremos solicitar que forneça informações que nos permitam exercer as obrigações às quais 
ficamos vinculados ao abrigo destes termos e condições. Trataremos as suas informações pessoais de acordo 
com a nossa Política de privacidade, a qual está disponível em https://www.tesla.com/about/legal. 
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