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Reservering Tesla Semi 
Algemene voorwaarden 

 

 
1.  Reservering Tesla Semi 
Hartelijk dank voor uw reservering van een Tesla Semi. Met uw reservering hebt u zich verzekerd van de 
geschatte prioriteit voor de bestelling van uw Tesla Semis.  Het tijdstip van uw bestelling kan afhankelijk zijn 
van ontwikkelings-, fabricage- en productieschema's en andere factoren.     

2.  Ingangsdatum 
Uw Reservering is van kracht zodra wij uw Reserveringsbetaling hebben ontvangen. Door uw 
Reserveringsbetaling te verzenden, gaat u ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn 
op uw Reservering.   

3.  Bestelproces 
Hoewel met deze Reservering de geschatte bestellingsprioriteit wordt verzekerd, houdt deze niet de aankoop 
of bestelling van een voertuig in.  Voor aanvang van de productie voor uw Reservering vragen wij u uw 
bestelling te plaatsen en u ontvangt een Aankoopovereenkomst met een vermelding van een aankoopprijs van 
het voertuig/de voertuigen plus een schatting van eventuele belastingen, heffingen, transportkosten en 
afleverkosten en eventuele overige kosten die van toepassing zijn. Als u doorgaat met de bestelling, boeken wij 
uw Reserveringsbetaling (of het betreffende deel daarvan) over naar de betaling voor de bestelling.  Tot het 
moment waarop de Aankoopovereenkomst van kracht is, kan uw Reservering te allen tijde door u worden 
geannuleerd, waarbij uw Reserveringsbetaling van bestelling volledig aan u wordt terugbetaald.  

4.  Ontvangstbevestigingen; niet-overdraagbaar 
U gaat ermee akkoord dat wij uw Reserveringsbetaling van bestelling niet storten op een aparte rekening, in 
consignatie geven of onderbrengen bij een trustfonds, en geen rente betalen op uw Reserveringsbetaling.  Uw 
Reservering is niet overdraagbaar aan andere derde partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Tesla. 

5.  Uw gegevens 
Van tijd tot tijd zullen wij u om informatie vragen om onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden 
te kunnen vervullen. Wij beheren uw persoonlijke gegevens in overeenkomst met ons privacybeleid, dat 
beschikbaar is op https://www.tesla.com/about/legal. 
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