
 

 

Solar Roof Order Agreement – v.20170508 

 TESLA, INC.   3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304 

Ordreaftale vedr. Solar Roof 
 
1. Ordre vedr. Solar Roof 
Tak fordi du har bestilt et Solar Roof.  Din bestilling vil blive effektueret, når vi modtager din ordrebetaling. 
 
2.	 Købsaftale 
Du vil modtage en aftale om køb og installation med angivelse af de endelige specifikationer af dit Solar Roof og 
den endelige købspris, herunder installationsomkostninger.   Afhængigt af din geografiske placering for 
installationen, kan den juridiske enhed, der underskriver din aftale om køb og installation af Solar Roof, være 
Tesla, et af Teslas søsterselskaber eller en af Tesla godkendt tredjemands installatør. 
 
3.	 Din ordrebetaling og annullering af ordren  
Den juridiske Tesla-enhed, der modtager din ordrebetaling, kan variere afhængigt af din geografiske placering.  Vi 
indsætter ikke din ordrebetaling på en særskilt konto, på en spærret konto eller trustfond og betaler ikke renter på 
din ordrebetaling.  Indtil du indgår en aftale om køb og installation, kan din ordre annulleres når som helst af dig 
eller af Tesla, og i så fald vil du modtage en fuld refusion af din ordrebetaling.  Hvis du indgår en aftale om køb og 
installation, vil din ordrebetaling blive anvendt som betaling af den endelige købspris af dit Solar Roof. 
 
4.	 Ikke overdragelig 
Din ordre kan ikke overføres eller overdrages til nogen anden part uden Tesla’s forudgående skriftlige 
godkendelse. 
 
5.	 Dine detaljer 
Fra tid til anden vil vi bede dig give oplysninger, så vi kan udføre vores forpligtelser i henhold til denne Ordreaftale 
vedr. Solar Roof.  Vi vil behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik 
for kunder (Customer Privacy Policy), som er tilgængelig på https://www.tesla.com/about/legal. 
 
6.	 Status for din ordre 
Denne ordreaftale sikrer dig en forhåndsprioritet for leverance inden for dit geografiske område, men den udgør 
ikke køb af et Solar Roof og garanterer ikke, at Tesla vil sælge dig et Solar Roof. Tidspunktet for levering og 
montering af dit Solar Roof vil afhænge af din position i prioritetsrækkefølgen og af, hvornår Solar Roof er klar til 
levering i din region. 
	
	
	
	


