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Reserva Model 3 
Termos e Condições 

1. Reserva Model 3
Obrigado pela Reserva efetuada para o Model 3. Ao efetuar a sua Reserva, garantiu a prioridade estimada para
a entrega do seu Model 3 dentro da sua região. (Detalhes adicionais relativos às prioridades podem ser
encontradas no nosso website em https://www.tesla.com/blog/reserving-model-3).

2. Data Definitiva
A sua Reserva torna-se definitiva, quando (1) submete a sua Reserva e (2) recebemos o Pagamento da sua
Reserva.

3. Processo de encomenda
Embora a reserva assegure a prioridade de entrega estimada dentro da sua região, esta não consiste na compra
ou encomenda de um veículo. Quando o início de produção se estiver a aproximar, iremos solicitar que configure
o seu Model 3. A Tesla submeterá uma encomenda para o seu veículo e em paralelo ser-lhe-á enviado um Acordo
de Venda indicando o preço de venda, bem como os valores estimados relativos a impostos, encargos, taxas e
custos de transporte e entrega. Até ao momento em que acede ao Acordo de Venda, a sua Reserva pode ser
cancelada a qualquer momento, sendo que neste caso será ressarcido da totalidade do Pagamento da sua
Reserva.

4. Reconhecimento; Intransmissibilidade
Ao efetuar o pagamento da sua reserva, reconhece que este funcionará apenas como tal, pelo que não o iremos
aplicar em nenhum fundo fiduciário, de financiamento, ou outros e não iremos pagar qualquer benefício
financeiro pelo mesmo.  A sua reserva é pessoal e intransmissível sem o prévio consentimento escrito por parte
da Tesla.

5. Os seus Dados
Iremos solicitar que nos forneça informações para que possamos cumprir com as nossa obrigações descritas nos
termos e condições. A sua informação pessoal será mantida de acordo com a nossa politica de privacidade, que
está disponível em https://www.tesla.com/about/legal.
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