
EUROPE

BEGRÆNSET NYBILSGARANTI

Cover.fm  Page 1  Wednesday, March 30, 2016  12:12 PM

MODEL S
MODEL X



DOKUMENTETS ANVENDELIGHED

De funktioner, der er udgivet i de seneste versioner af software, er muligvis ikke beskrevet i dette 
dokument, men de er beskrevet i produktbemærkningerne. Du kan se produktbemærkningerne på 
berøringsskærmen ved at berøre Tesla "T" på berøringsskærmen øverst i midten og derefter berøre linket 
Produktbemærkninger. Hvis oplysninger i dette dokument er i strid med oplysninger i 
Produktbemærkninger, har Produktbemærkninger forrang. 

ILLUSTRATIONER

Illustrationerne i dette dokument er kun vejledende. Afhængigt af køretøjets indstillinger, softwareversion 
og markedsregion, kan de oplysninger, der vises på berøringsskærmen i dit Tesla køretøj, synes en smule 
anderledes.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Alle specifikationer og beskrivelser i dette dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Tesla har dog et 
mål om hele tiden at blive bedre, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage løbende ændringer i 
produktet.

FEJL ELLER UDELADELSER

Hvis du ønsker at meddele os eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser i dette dokument, bedes du sende 
en e-mail til: ownersmanualfeedback@tesla.com. 

©2012-2017 TESLA, INC.
Alle oplysninger i dette dokument og al software til køretøjet er beskyttet af copyright og andre immaterielle 
rettigheder tilhørende Tesla, Inc. og dennes licensgivere. Det er ikke tilladt at ændre, gengive eller kopiere 
materialet hverken helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tesla, Inc. og dennes licensgivere. 
Yderligere oplysninger fås på anmodning. Følgende er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
Tesla, Inc. i USA og andre lande:

TESLA TESLA MOTORS TESLA 
ROADSTER

MODEL S MODEL X



Generelle garantibestemmelser............................................................. 1
Hvem er garanten?.............................................................................................................................................................. 1
Hvilke køretøjer er dækket?.............................................................................................................................................1
Flere garantibetingelser.................................................................................................................................................... 1
Begrænsninger og ansvarsfraskrivelse........................................................................................................................1
Dine rettigheder iht. gældende lov i dit område..................................................................................................... 2
Overdragelse af ejerskab.................................................................................................................................................. 2
Hvem kan håndhæve denne begrænsede nybilsgaranti?.................................................................................... 2
Hvornår starter og slutter garantiperioden?............................................................................................................. 2

Garantidækning........................................................................................ 3
Begrænset basisgaranti for køretøjer..........................................................................................................................3
Begrænset SRS-garanti (Supplemental Restraint System).................................................................................3
Begrænset garanti på batteri og drivenhed..............................................................................................................3

Forbehold og begrænsninger.................................................................5
Garantibegrænsninger.......................................................................................................................................................5
Yderligere begrænsninger og forbehold.................................................................................................................... 5
Bortfald af garantien...........................................................................................................................................................6
Skadeserstatning..................................................................................................................................................................6

Service under garantien.......................................................................... 8
Betaling af afgifter i forbindelse med reparationer................................................................................................8
Rimelig tid til reparationer............................................................................................................................................... 8
Ændringer og afkald...........................................................................................................................................................8

Håndhævelse af garantien, lovvalg og afgørelse af tvister...............9

Landespecifik  forbrugerbeskyttelse..................................................... 10
Bulgarien.................................................................................................................................................................................10
Frankrig.................................................................................................................................................................................. 11
Irland........................................................................................................................................................................................11
Italien.......................................................................................................................................................................................11
Luxembourg......................................................................................................................................................................... 12
Forbrugerbeskyttelse for Norge...................................................................................................................................12
Polen....................................................................................................................................................................................... 13
Portugal................................................................................................................................................................................. 13
San Marino............................................................................................................................................................................ 14
Spanien...................................................................................................................................................................................14
Storbritannien......................................................................................................................................................................15

Indholdsfortegnelse



Tesla Motors Netherlands B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Holland ("Tesla") sørger for
reparation af et køretøj i den gældende garantiperiode på de vilkår og betingelser og med de
begrænsninger, der fremgår af denne begrænsede nybilsgaranti.

Du har muligvis også andre lovbestemte rettigheder og retsmidler i henhold til gældende love i dit
land ud over rettighederne og retsmidlerne i denne begrænsede nybilsgaranti.

Se Landespecifik forbrugerbeskyttelse på side 11 for at få oplysninger om eventuelle yderligere
bestemmelser, der gælder i dit område.

Hvem er garanten?

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Netherlands
Attention: Telefonnummer til
serviceafdelingen: +31 13 515 97 30

Hvilke køretøjer er dækket?

Denne begrænsede nybilsgaranti gælder for køretøjer, som sælges af Tesla i Teslas europæiske
garantiområde. I denne begrænsede nybilsgaranti defineres Teslas europæiske garantiområde
som medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Monaco, San
Marino og Schweiz. Service under garantien forudsætter, at du returnerer til det område eller det
land, hvor køretøjet oprindeligt blev købt fra Tesla. En kunde, som køber et køretøj fra Tesla i EØS,
skal f.eks. returnere til EØS for at få service under garantien, og kunder, som køber køretøjer fra
Tesla i Monaco, San Marino eller Schweiz, skal returnere til det respektive land for at få service
under garantien (en kunde, som har købt et køretøj fra Tesla i Schweiz, skal f.eks. returnere til
Schweiz). En eventuel efterfølgende køber eller erhverver skal returnere til det område eller land,
hvor køretøjet oprindeligt blev købt fra Tesla, for at få service under garantien, uafhængigt af i
hvilket land en sådan køber eller erhverver har købt køretøjet.

Flere garantibetingelser

Denne begrænsede nybilsgaranti indeholder garantivilkår og -betingelser, som muligvis varierer,
afhængigt af den af garantien omfattede del eller system. En garanti for bestemte dele eller
systemer er omfattet af den dækning, der fremgår af det pågældende garantiafsnit, samt andre
bestemmelser i denne begrænsede nybilsgaranti.

Begrænsninger og ansvarsfraskrivelse

DENNE BEGRÆNSEDE NYBILSGARANTI ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE GARANTI I
FORBINDELSE MED DIT TESLA KØRETØJ. PRODUCENTEN FRASIGER SIG INDEN FOR
RAMMERNE AF GÆLDENDE LOV I DIT OMRÅDE ELLER I DENNE BEGRÆNSEDE
NYBILSGARANTIS LØBETID ENHVER UNDERFORSTÅET ELLER UDTRYKKELIG GARANTI OG
BETINGELSE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTI ELLER BETINGELSE
FOR SALGBARHED ELLER SALGSKVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
HOLDBARHED SAMT ENHVER GARANTI ELLER BETINGELSE SOM FØLGE AF
BRANCHEKUTYME ELLER SÆDVANE. NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OG/ELLER BEGRÆNSNINGER FOR EN
UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSES VARIGHED, SÅ OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DIN ENESTE AFHJÆLPNING IHT. DENNE BEGRÆNSEDE NYBILSGARANTI OG EVENTUELLE
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOV I DIT
OMRÅDE BEGRÆNSET TIL TESLAS NØDVENDIGE REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING AF
NYE ELLER RENOVEREDE DELE I FORBINDELSE MED DÆKKEDE DEFEKTER.

Generelle garantibestemmelser
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Tesla tillader ikke, at andre personer eller enheder påfører Tesla forpligtelser eller
erstatningsansvar i forbindelse med denne begrænsede nybilsgaranti.

Tesla beslutter alene og efter eget skøn, om en del skal repareres eller udskiftes, og om der skal
bruges en ny eller renoveret del under denne begrænsede nybilsgaranti.

Dine rettigheder iht. gældende lov i dit område

Denne begrænsede nybilsgaranti tildeler dig specifikke juridiske rettigheder. Disse rettigheder
erstatter eller påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i henhold til gældende lov i dit
lovområde. Ud over rettighederne i denne begrænsede nybilsgaranti har du muligvis yderligere
rettigheder i henhold til gældende lov i dit område, herunder, men ikke begrænset til, lovbestemte
garantirettigheder.

Overdragelse af ejerskab

Denne begrænsede nybilsgaranti kan uden yderligere omkostning overdrages til enhver person,
som efterfølgende retmæssigt erhverver ejerskab over køretøjet efter det første køb hos
forhandleren, med de begrænsninger, der fremgår af denne begrænsede nybilsgaranti
("efterfølgende ejer"). Der overdrages inden for rammerne af gældende lov i den efterfølgende
ejers område ingen lovbestemte garantier eller lignende rettigheder tilhørende køretøjets
oprindelige ejer til en eventuel efterfølgende ejer.

Hvem kan håndhæve denne begrænsede nybilsgaranti?

Den oprindelige ejer eller efterfølgende ejer af et nyt køretøj, som er solgt i Teslas europæiske
garantiområde, og som er registreret i den oprindelige ejers eller den efterfølgende ejers navn i
henhold til gældende lokal lov, kan håndhæve denne begrænsede nybilsgaranti på de vilkår, der
fremgår af garantien.

Hvornår starter og slutter garantiperioden?

Denne begrænsede nybilsgaranti træder i kraft den første dag, et nyt køretøj tages i brug ved
levering til den første detailkøber eller ved leasing eller registrering som firmabil eller demobil,
hvad der måtte komme først, og løber i den specificerede garantiperiode som beskrevet i afsnittet 
Garantidækning på side 4. Dele, som repareres eller udskiftes under denne begrænsede
nybilsgaranti, herunder også ombytning af køretøjet, er kun dækket indtil udløbet af den
gældende garantiperiode for denne begrænsede nybilsgaranti eller i overensstemmelse med
gældende lov i dit område.

Generelle garantibestemmelser
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Denne begrænsede nybilsgaranti omfatter den begrænsede basisgaranti for køretøjer, den
begrænsede SRS-garanti (Supplemental Restraint System) og den begrænsede garanti på
batteriet og drivenheden som beskrevet nedenfor. Reparation og udskiftning af dele udføres af
Tesla uden omkostninger for dig og i henhold til de forbehold og begrænsninger, der fremgår af
denne begrænsede nybilsgaranti, når Tesla underrettes om den dækkede defekt inden for den
gældende garantiperiode.

Tesla beslutter alene, om der skal bruges nye eller renoverede dele til reparationer. Alle udskiftede
dele eller andre komponenter tilhører Tesla, medmindre andet er gældende i henhold til gældende
lov i dit område.

Bemærk: Garantidækningen for biler, der er købt i Norge, adskiller sig en smule fra den dækning,
der er beskrevet heri. Kunder, der har købt deres bil i Norge, henvises til den version af garantien,
der er tilgængelig på deres MY TESLA-konto.

Begrænset basisgaranti for køretøjer

Med forbehold for separat dækning for bestemte dele og de forbehold og begrænsninger, der
fremgår af denne begrænsede nybilsgaranti, samt en eventuel minimumsperiode, der måtte være
påkrævet i henhold til gældende lov i dit område, dækker den begrænsede basisgaranti for
køretøjer nødvendig reparation eller udskiftning til udbedring af defekter i materialer eller
udførelse i enhver del, som fremstilles eller leveres af Tesla, og som opstår under normal brug
inden for en periode på 4 år eller 80.000 km, hvad der måtte komme først.

Begrænset SRS-garanti (Supplemental Restraint System)

Med forbehold for de forbehold og begrænsninger, der fremgår af denne begrænsede
nybilsgaranti, samt en eventuel minimumsperiode, der måtte være påkrævet i henhold til
gældende lov i dit område, dækker den begrænsede SRS-garanti nødvendig reparation eller
udskiftning til udbedring af defekter i materialer eller udførelse i køretøjets sikkerhedsseler eller
airbagsystem, som fremstilles eller leveres af Tesla, og som opstår under normal brug inden for en
periode på 5 år eller 100.000 km, hvad der måtte komme først.

Begrænset garanti på batteri og drivenhed

Tesla-litiumionbatteriet ("batteriet") og drivenheden i er yderst avancerede komponenter i bilens
motor og transmission, der er udviklet til at kunne holde til ekstreme kørselsforhold. Den
begrænsede garanti på batteri og drivenhed dækker reparation eller udskiftning af Teslas
avancerede batteri og drivenhed i tilfælde af fejl eller defekter i batteriet eller drivenheden og er
din garanti for tryghed med forbehold for de nedenfor nævnte begrænsninger. Hvis der er behov
for garantiservice på batteriet eller drivenheden, reparerer Tesla enheden eller udskifter den med
en enhed, som er blevet renoveret på fabrikken. Når et batteri udskiftes, vil Tesla sørge for, at
erstatningsbatteriet har en batterikapacitet, der mindst svarer til det oprindelige batteri, før fejlen
opstod. For at give dig endnu mere sikkerhed dækker den begrænsede garanti på batteri og
drivenhed også skader på dit køretøj efter en batteribrand, også selv om det er førerens fejl.
(Dækningen omfatter dog ikke skader, der allerede var opstået, før en batteribrand, eller nogen
anden skade, hvis batteribranden opstod, efter at dit køretøj allerede var totalskadet). Dit køretøjs
batteri og drivenhed er omfattet af denne begrænsede garanti på batteri og drivenhed i en
periode på 8 år, undtagen det originale 60 kWh batteri (fremstillet før 2015), som er dækket i en
periode på 8 år eller 200.000 km/125.000 miles, alt efter hvad der indtræffer først.

Skader, som skyldes forsætlige handlinger (herunder bevidst misbrug eller ødelæggelse af
køretøjet eller ignorering af aktive advarsler i køretøjet), en kollision eller ulykke (bortset fra
batteribrand som angivet ovenfor) eller åbning eller servicering af batteriet eller drivenheden, der
udføres af andre end Teslas autoriserede teknikere, er ikke dækket af den begrænsede garanti på
batteri og drivenhed.

Garantidækning
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Desuden er drivenheden underlagt de forbehold og begrænsninger, der fremgår af denne
begrænsede nybilsgaranti. Skader på batteriet som følge af nedenstående aktiviteter er heller ikke
dækket af denne begrænsede garanti på batteri og drivenhed:

• Fysisk beskadigelse af batteriet eller bevidst forsøg på at forlænge eller reducere
batterilevetiden på andre måder end dem, der er beskrevet i instruktionsbogen, f.eks. gennem
fysisk påvirkning, programmering eller andre metoder.

• Udsættelse af batteriet for direkte åben ild (bortset fra batteribrande som angivet ovenfor);
eller,

• Oversvømmelse af batteriet.

Batteriets evne til at holde energi eller strøm forringes over tid, som det er tilfældet for alle
litiumionbatterier. Forringelse af batteriets evne til at holde energi eller strøm over tid eller som
følge af brug er IKKE dækket af denne begrænsede garanti på batteri og drivenhed. Se
instruktionsbogen for at få flere vigtige oplysninger om, hvordan du maksimerer batteriets levetid
og kapacitet.

Garantidækning
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Garantibegrænsninger

Denne begrænsede nybilsgaranti dækker ikke eventuelle skader eller fejl på køretøjet direkte eller
indirekte forårsaget af eller som resultat eller følge af almindeligt slid eller forringelse, forkert
brug, misbrug, forsømmelighed, uheld, forkert vedligeholdelse, betjening, opbevaring eller
transport, herunder, men ikke begrænset til følgende:

• Manglende indlevering af køretøjet til et Tesla-servicecenter eller et af Teslas autoriserede
værksteder ved registrering af en defekt, som er dækket af denne begrænsede nybilsgaranti,
og inden for den gældende frist iht. gældende lov i dit område.

• Uheld, kollisioner eller genstande, som rammer køretøjet.
• Eventuelle reparationer, ændringer eller tilpasninger af køretøjet eller montering eller brug af

væsker, dele eller tilbehør foretaget af en person eller et værksted uden den nødvendige
tilladelse eller autorisation.

• Forkert reparation eller vedligeholdelse (udført af andre end et Tesla servicecenter eller et
Tesla autoriseret værksted), herunder brug af andre væsker, dele eller tilbehør end dem, der
fremgår af instruktionsbogen.

• Forkert bugsering af køretøjet.
• Forkert ophejsning af køretøjet.
• Tyveri, hærværk eller oprør.
• Terrænkørsel (gælder kun Model S).
• Kørsel på ujævne, ru, beskadigede eller farlige overflader, herunder men ikke begrænset til

kantsten, huller, ikke-færdiganlagte veje, nedfaldne klippestykker eller andre genstande eller i
konkurrencer, racerløb eller motorløb eller brug af køretøjet til formål, det ikke er designet til.

• Overbelastning af køretøjet.
• Brug af køretøjet som stationær strømkilde.
• Miljøpåvirkning eller naturkatastrofer, herunder, men ikke begrænset til, kontakt med sollys,

luftbårne kemikalier, plantesaft, dyre- og insektekskrementer, vejaffald (herunder stenslag),
industriaffald, vejstøv, salt, hagl, oversvømmelse, blæst og stormvejr, syreregn, ild, vand,
forurening, lynnedslag, eksplosion, jordskælv, dybt vand og andre miljø- og naturfaktorer.

Yderligere begrænsninger og forbehold

Ud over ovenstående forbehold og begrænsninger og med forbehold for gældende lov i dit
område er følgende ikke dækket af denne begrænsede nybilsgaranti:

• Korrosion eller lakdefekter, herunder, men ikke begrænset til:

• Korrosion fra mangler i materialer eller udførelse, som ikke fremstilles eller leveres af Tesla,
som forårsager perforation (huller) af karosseripaneler eller karosseriet eller på den
indvendige side af karosseriet.

• Overfladisk eller kosmetisk korrosion, som forårsager perforation af karosseripaneler eller
karosseriet eller på ydersiden af karosseriet, f.eks. stenslag og ridser.

• Korrosion og lakdefekter forårsaget af eller som følge eller resultat af uheld, pletlakering,
misbrug, forsømmelighed, forkert vedligeholdelse eller betjening af køretøjet, montering
af tilbehør, kontakt med kemiske væsker eller skader som følge af naturkatastrofer, brand
eller forkert opbevaring.

• Uoriginale dele eller tilbehør eller montering af sådanne dele eller tilbehør eller eventuelle
skader direkte eller indirekte forårsaget af eller som følge eller resultat af montering eller brug
af uoriginale dele eller tilbehør, medmindre monteringen udføres af Tesla eller af en person,
der handler på vegne af og med skriftlig tilladelse fra Tesla.

• Visse enkeltdele, som bruges i forbindelse med køretøjet, herunder, men ikke begrænset til,
dæk, ladekabel, stærkstrømskontakt og eventuelle fremtidige stik og relaterede
opladningsadaptere, som er dækket af separate garantier med selvstændige vilkår og
betingelser.

Forbehold og begrænsninger
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• Beskadiget, skåret, ridset eller revnet forrude eller glasrude, som ikke skyldes en defekt i
materialer eller udførelse i en af Tesla fremstillet eller leveret forrude eller glasrude.

• Generel kosmetisk fremtoning eller normal støj eller vibration, herunder, men ikke begrænset
til, hvinende bremser, generelle banke-, knirke- og raslelyde samt vibration fra vind og
vejbelægning.

• Vedligeholdelsesservice, herunder, men ikke begrænset til:

• Standardservice efter 12 måneder eller 20.000 km og diagnosticeringskontroller.
• Justering og afbalancering af hjul.
• Kosmetisk pleje (f.eks. rengøring og polering).
• Udskiftelige vedligeholdelsesdele (f.eks. viskerblade/-indsatser, bremseklodser/-

beklædning, filtre osv.).

Bortfald af garantien

Du er ansvarlig for den korrekte betjening af køretøjet og for at registrere og opbevare detaljerede
og nøjagtige fortegnelser over køretøjets vedligeholdelse, herunder det 17-cifrede stelnummer
(VIN), servicecenterets navn og adresse, kilometerstand, datoen for servicen eller
vedligeholdelsen samt en beskrivelse af service- og vedligeholdelsespunkter. Fortegnelserne skal
overdrages til enhver efterfølgende køber. Denne begrænsede nybilsgaranti bortfalder muligvis,
hvis du undlader at følge de specifikke anvisninger og anbefalinger om brug og betjening af
køretøjet, som fremgår af instruktionsbogen, herunder men ikke begrænset til:

• Overholdelse af alle eventuelle tilbagekaldelser.
• Transport af passagerer og last inden for de angivne grænser for lastvægt.
• Udførelse af alle reparationer.

Tesla kræver ikke, at al service og alle reparationer udføres på et Tesla-servicecenter eller på et af
Tesla autoriseret værksted, men forkert vedligeholdelse, service eller reparation kan medføre
bortfald af denne begrænsede nybilsgaranti. Tesla-servicecentre og Teslas autoriserede
værksteder har de nødvendige kvalifikationer og ekspertisen samt de nødvendige værktøjer og
forbrugsvarer til at udføre service på dit køretøj. Selvom denne begrænsede nybilsgaranti muligvis
dækker vedligeholdelse, service eller reparation, som udføres på et selvstændigt værksted, i
henhold til vilkårene og betingelserne i garantien, anbefaler Tesla kraftigt, at du indleverer
køretøjet på et Tesla-servicecenter eller et af Tesla autoriseret værksted i forbindelse med enhver
vedligeholdelse, service og reparation på køretøjet.

Følgende medfører også bortfald af den begrænsede nybilsgaranti:

• Køretøjer, hvor stelnummeret er udvisket eller ændret, eller hvor kilometerstanden eller andre
relaterede systemer er frakoblet eller ændret eller ikke kan betjenes, så det er vanskeligt at
bestemme stelnummeret eller kilometerstanden.

• Køretøjer, der er registreret, angivet eller mærket som demonteret, brandskadet, vandskadet,
skrot, bjærget, ombygget, uoprettelig beskadiget eller totalskadet.

• Køretøjer, som et forsikringsselskab har vurderet som totalskadet.

Skadeserstatning

TESLA FRASIGER SIG HERMED INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOV I DIT OMRÅDE
ANSVARET FOR ENHVER INDIREKTE ELLER HÆNDELIG SKADE ELLER SPECIALSKADE ELLER
FØLGESKADE I RELATION TIL DIT KØRETØJ, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER I
FORBINDELSE MED TRANSPORT TIL ELLER FRA ET TESLA-SERVICECENTER, FORRINGELSE AF
KØRETØJETS VÆRDI, MISTET TID, MISTET INDTJENING, MISTET BRUGSADGANG, MISTET
PERSONLIG ELLER KOMMERCIEL EJENDOM, ULEJLIGHED ELLER SKÆRPELSE,
FØLELSESMÆSSIG PÅVIRKNING, KOMMERCIELT TAB (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
MISTET AVANCE ELLER INDTJENING), UDGIFTER TIL BUGSERING, UDGIFTER TIL
BUSTRANSPORT, LEJE AF ET ANDET KØRETØJ, OPKALD TIL VEJHJÆLP, UDGIFTER TIL

Forbehold og begrænsninger
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BRÆNDSTOF OG INDKVARTERING, SKADE PÅ BUGSERINGSKØRETØJET OG UDGIFTER TIL
TELEFONOPKALD, FAXFORSENDELSER ELLER PORTO.

TESLA FRASIGER SIG HERMED INDEN FOR RAMMERNE AF GÆLDENDE LOV I DIT OMRÅDE
ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE SKADER, HVOR BELØBET OVERSTIGER
KØRETØJETS RIMELIGE MARKEDSVÆRDI PÅ TIDSPUNKTET FOR FREMSÆTTELSEN AF KRAVET.

OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD GÆLDER FOR ETHVERT FORHOLD INDEN
FOR OG UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER SOM FØLGE AF FORSØMMELIGHED ELLER GROV
FORSØMMELIGHED), MISLIGHOLDELSE AF EN GARANTI- ELLER AFTALEBESTEMMELSE,
VILDLEDNING (UAGTSOM ELLER ANDET) SAMT ETHVERT ANDET LOVBESTEMT FORHOLD,
OGSÅ SELVOM TESLA MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN
SKADE ELLER MED RIMELIGHED BURDE HAVE FORUDSET SKADEN. NOGLE LANDE TILLADER
IKKE FORBEHOLD ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADER,
SPECIALSKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNINGER OG FORBEHOLD GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Intet i denne aftale udelukker eller begrænser Teslas erstatningsansvar for dødsfald eller
personskade, som er en direkte følge af Teslas forsømmelighed eller forsømmelighed fra Teslas
medarbejderes, agenters eller underleverandørers side, svindel eller svigagtig vildledning eller
grov uagtsomhed, eller ethvert andet erstatningsansvar, som er blevet fastslået ved en domstol i
en kompetent jurisdiktion i form af en endelig kendelse, der ikke kan appelleres, og må ikke
udelukkes eller begrænses på baggrund af gældende lokal lov.

Forbehold og begrænsninger
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Hvis du ønsker service under garantien, skal du underrette Tesla om dette inden for den gældende
garantiperiode og indlevere køretøjet for egen regning (afhængigt af gældende lov i dit område)
og inden for normal åbningstid til et af Teslas servicecentre eller et værksted, som Tesla har anvist
i dit område eller land. Du kan finde oplysninger om det nærmeste Tesla-servicecenter på 
www.tesla.com. Tesla forbeholder sig ret til at ændre placeringen af Teslas servicecentre uden
forudgående varsel. Med forbehold for gældende lov i dit område er omkostninger til transport af
dit køretøj ikke dækket af denne begrænsede nybilsgaranti, og du skal selv afholde
omkostningerne til transport af dit køretøj til et af Teslas servicecentre eller et værksted, som Tesla
måtte anvise. Denne begrænsede nybilsgaranti omfatter ikke den mobile Tesla Ranger-service.

Du skal oplyse stelnummeret, leveringsdatoen for køretøjet og den aktuelle kilometerstand og
beskrive defekten, når du kontakter Tesla. Stelnummeret findes øverst på instrumentbrættet i
førersiden og kan aflæses gennem forruden. Stelnummeret findes også på registreringsattesten
og i køretøjets ejerdokumenter.

Hvis du har skiftet adresse, skal du kontakte Tesla på den adresse eller det telefonnummer, der er
angivet i afsnittet i denne begrænsede nybilsgaranti.

Betaling af afgifter i forbindelse med reparationer

Nogle jurisdiktioner og/eller lokale myndigheder kræver muligvis, at der opkræves afgifter på
garantireparationer. Du er ansvarlig for at betale alle påkrævede afgifter iht. gældende lov i dit
område. Tesla har ret til at foretage fradrag i og/eller tilbageholde en eventuel kompensation eller
anden betaling, som udløses af denne begrænsede nybilsgaranti, for de eventuelle beløb, som
Tesla efter eget skøn vurderer at være forpligtet til at fradrage og/eller tilbageholde for sådanne
betalinger i henhold til gældende lokale, nationale, internationale eller udenlandske skattelove.
Sådanne eventuelle beløb, som fradrages og/eller tilbageholdes, betragtes som værende betalt til
kunden, for så vidt angår denne begrænsede nybilsgaranti.

Rimelig tid til reparationer

Tesla skal have rimelig tid til at udføre reparationer og/eller service. Du er, med forbehold for
gældende lov i dit område, ansvarlig for straks at afhente køretøjet for egen regning, så snart Tesla
meddeler, at reparationen og/eller servicen er udført.

Ændringer og afkald

Ingen person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, Teslas medarbejdere eller autoriserede
repræsentanter, må ændre eller give afkald på en eller flere bestemmelser i denne begrænsede
nybilsgaranti. Tesla kan lejlighedsvis (hvor dette er relevant iht. gældende lokal lov) tilbyde at
dække hele eller dele af omkostningen til visse reparationer, som ikke længere er dækket af denne
begrænsede nybilsgaranti, på bestemte modeller af køretøjet. Dette betegnes i nogle lande som
"tilpasningsprogrammer" eller lignende programmer. I sådanne tilfælde underretter Tesla alle
kendte registrerede ejere af de berørte køretøjer. Du kan også kontakte Tesla direkte for få mere at
vide om, hvilke eventuelle programmer der gælder for dit køretøj. Tesla kan også lejlighedsvis på
ad hoc-basis tilbyde at betale hele eller dele af omkostningen til visse køretøjsreparationer, som
ikke længere er dækket af denne begrænsede nybilsgaranti. Tesla forbeholder sig, inden for
rammerne af gældende lov i dit område, ret til ovenstående samt til at foretage ændringer på
køretøjer, som fremstilles eller sælges af Tesla, og i de tilhørende garantier, til enhver tid og uden
yderligere forpligtelse til at foretage den samme eller en tilsvarende betaling eller de samme
ændringer for køretøjer, som Tesla tidligere har fremstillet eller solgt, eller i de tilhørende garantier,
herunder denne begrænsede nybilsgaranti.

Service under garantien
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Med forbehold for gældende love i dit område (som muligvis varierer afhængigt af landet) er
denne begrænsede nybilsgaranti og eventuelle tvister eller krav som følge af eller i forbindelse
med aftalens genstand (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt og skal fortolkes i
henhold til engelsk lov, og du og Tesla accepterer, at enhver tvist skal afgøres ved domstolene i
England og Wales. Eventuelle krav uden for kontrakt samt eventuelle krav i henhold til gældende
lov om forbrugerbeskyttelse er dog muligvis underlagt lovgivningen i dit land eller område.
Såfremt en bestemmelse i denne begrænsede nybilsgaranti kendes uden retskraft af en domstol i
en kompetent jurisdiktion, fordi den er ugyldig eller i konflikt med gældende lov i en relevant
jurisdiktion, påvirker dette ikke gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser, og parternes
rettigheder og forpligtelser skal fortolkes og håndhæves, som om den begrænsede nybilsgaranti
ikke indeholdt den pågældende bestemmelse. De bestemmelser, som ikke kan håndhæves, skal
endvidere erstattes af acceptable og juridisk gyldige og retskraftige bestemmelser, som kommer
tættest på Teslas hensigt med den eller de ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelser.

Dit nye køretøj og dets sikkerhedsudstyr overholder gældende love for motorkøretøjer i dit
område. Tesla kræver, inden for rammerne af gældende lov i dit område, at du først skriftligt
underretter Tesla om eventuelle fejl, du oplever inden for den relevante frist, som fremgår af denne
begrænsede nybilsgaranti, så Tesla har rimelig mulighed for at udføre eventuelle nødvendige
reparationer, før du benytter en afhjælpning iht. gældende lokal lov. Dette gælder for alle ejere af
køretøjet.

Send din skriftlige meddelelse til:

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Netherlands
Attention: Vehicle Service

Medtag følgende oplysninger:

• Dit navn og dine kontaktoplysninger.
• Stelnummer.
• Navn og adresse på den nærmeste Tesla Store og/eller det nærmeste Tesla Service Center.
• Køretøjets leveringsdato.
• Aktuelt kilometertal.
• En beskrivelse af defekten og
• En oversigt over tidligere henvendelser til en Tesla Store eller et Tesla-servicecenter for at få

løst problemet eller eventuelle reparationer eller tjenester, som ikke er blevet udført af et
Tesla-servicecenter eller et af Teslas autoriserede værksteder.

I tilfælde af tvister, konflikter, uenighed eller kontroverser mellem dig og Tesla i relation til denne
begrænsede nybilsgaranti, vil Tesla undersøge enhver mulighed for et forlig.

Håndhævelse af garantien, lovvalg og afgørelse
af tvister
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Bulgarien

Den begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de rettigheder, du har i
henhold til gældende love om forbrugerbeskyttelse i Bulgarien. Nedenfor er angivet de
bestemmelser, der vedrører dine lovbestemte rettigheder:

Købeloven:

Paragraf 112

1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en forbrugervare og den tilhørende købsaftale har
forbrugeren ret til at klage til sælger og anmode om, at sælger bringer varen i
overensstemmelse med købsaftalen. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at vælge, om varen
skal repareres eller erstattes af en ny vare, medmindre dette er umuligt, eller forbrugerens
valgte retsmiddel er i misforhold til det andet retsmiddel.

2. En afhjælpning er i misforhold, hvis den påfører sælger urimelige omkostninger i forhold til en
anden afhjælpning under hensyntagen til følgende:

a. Værdien af varen uden uoverensstemmelse.
b. Betydningen af uoverensstemmelsen.
c. Om det er muligt at tilbyde forbrugeren en alternativ afhjælpning uden betydelig

ulejlighed for forbrugeren.

Paragraf 113

1. (Ny, SG Nr. 18/2011) Hvis en vare ikke stemmer overens med den tilhørende købsaftale, er
sælger forpligtet til at bringe den nævnte vare i overensstemmelse med købsaftalen.

2. Fortsat fra afsnit (1), SG Nr. 18/2011) En vare skal bringes i overensstemmelse med den
tilhørende købsaftale inden for én måned efter datoen for forbrugerens klage.

3. (Fortsat fra afsnit (2), ændret, SG Nr. 18/2011) Ved udløbet af den frist, der er angivet i afsnit
(2), har forbrugeren ret til at ophæve købsaftalen og til godtgørelse af det betalte beløb eller
til en reduktion i prisen på varen iht. paragraf 114 heri.

4. (Fortsat fra afsnit (3), SG Nr. 18/2011) En vare skal bringes i overensstemmelse med den
tilhørende købsaftale uden omkostninger for forbrugeren. Forbrugeren hæfter ikke for
eventuelle omkostninger til fremsendelse af varen eller omkostninger til materiale eller
arbejdskraft i forbindelse med reparationen af varen og må ikke påføres væsentlig ulejlighed.

5. (Fortsat fra afsnit (4), SG No. 18/2011) Forbrugeren har endvidere ret til at fremsætte krav om
erstatning for varens uoverensstemmelse.

Paragraf 114

1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en vare og den tilhørende købsaftale, og hvor
forbrugeren ikke er tilfreds med klagens afgørelse iht. paragraf 113 heri, har forbrugeren ret til
et af følgende:

a. Ophævelse af aftalen og godtgørelse af det betalte beløb.
b. Et afslag i prisen.

2. Forbrugeren har ikke ret til godtgørelse af det betalte beløb eller til et afslag i varens pris, hvis
den handlende accepterer at erstatte varen med en ny eller at reparere varen inden for en
måned efter forbrugerens fremsættelse af klagen.

3. Forbrugeren har ikke ret til at ophæve aftalen, hvis der er tale om en ubetydelig
uoverensstemmelse mellem varen og den tilhørende købsaftale.

Paragraf 115

1. Forbrugeren kan håndhæve sine rettigheder iht. denne paragraf inden for to år efter
leveringstidspunktet.

2. Den tid, det tager at erstatte varen eller løse tvisten mellem sælgeren og forbrugeren, tælles
ikke med i den periode, der er angivet i stk. (1).

Landespecifik forbrugerbeskyttelse
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3. Forbrugerens håndhævelse af sine rettigheder i henhold til stk. (1) er ikke underlagt andre
tidsmæssige begrænsninger med hensyn til fremsættelse af krav om kompensation end den
periode, der er angivet i stk. (1).

Frankrig

Den begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de lovbestemte
rettigheder, du har i henhold til gældende love i Frankrig. Tesla er ansvarlig for defekter iht.
paragraf 1641 til 1649 i den franske civilret og for produktets manglende overensstemmelse iht.
paragraf L211-1 til L211.18 i den franske købelov. Nedenfor er angivet de bestemmelser, der vedrører
dine lovbestemte rettigheder:

• Paragraf L. 211-4 i den franske købelov: Sælger skal levere varer, som stemmer overens med
den tilhørende aftale og er ansvarlig for en eventuel uoverensstemmelse på
leveringstidspunktet. Sælger er også ansvarlig for en eventuel uoverensstemmelse mht.
emballage, installationsanvisninger, og installation, hvis installationen er foretaget af sælger,
eller sælger er ansvarlig for installationen.

• Paragraf L. 211-5 i den franske købelov: En vare skal opfylde følgende for at være i
overensstemmelse med købsaftalen: (1) være egnet til de formål, som en vare af den samme
type normalt bruges til. (i) leve op til sælgerens beskrivelse og have den samme kvalitet som
den vare, sælgeren har udstillet eller demonstreret for forbrugeren, (ii) have en kvalitet og
ydelse, som er normal for varer af den samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan
forvente, under hensyntagen til varens natur og eventuelle offentlige erklæringer om varens
specifikke egenskaber, som sælgeren, producenten eller dennes repræsentant har fremført om
produktet, særligt i annoncer eller på mærkater, eller (2) have de egenskaber, som parterne
har aftalt, eller være egnet til et bestemt formål, som forbrugeren har oplyst til sælger på
tidspunktet for aftalens indgåelse, og som sælger har accepteret.

• Paragraf L. 211-12 i den franske købelov: Et eventuelt krav fra købers side som følge af varens
manglende overensstemmelse skal fremsættes inden for to år efter leveringen af varen.

• Paragraf 1641 i den franske civilret: En sælger er forpligtet til at yde garanti på en solgt vare
for latente defekter, som gør varen uegnet til det tilsigtede formål, eller som hindrer den
anvendelse, hvortil køber har købt den, eller som køber kun ville have betalt en lavere pris for,
hvis defekten havde været kendt.

• Paragraf 1648, stk. 1 i den franske civilret: Erstatningskrav for skjulte mangler skal fremsættes
af køber inden for to år efter opdagelsen af den skjulte mangel.

Irland

Den begrænsede nybilsgaranti begrænser eller erstatter ikke dine rettigheder i henhold til
gældende lovfæstede forbrugerbeskyttelseslove i Irland, herunder Købeloven, 1893 og 1980 og
Forbrugerbeskyttelsesloven 2007, og den påvirker heller ikke din ret til at indlede en sag mod
Tesla i Irland for at håndhæve disse rettigheder. Sådanne lovfæstede forbrugerbeskyttelseslove
omfatter, men er ikke begrænset til, juridiske krav om, at den bil, du køber, skal være af
salgskvalitet, egnet til formålet og svare til dens beskrivelse.

Italien

Den begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de rettigheder, du har i
henhold til gældende love om forbrugerbeskyttelse i Italien.

Tesla Motors Netherlands B.V. med hovedkontor i Atlasstraat 7-9, 5047 RG, Tilburg, Holland
("Tesla") garanterer over for dig som detailkøber af originale produkter ("dig"), at Tesla-køretøjet
under normal brug er fri for fejl og mangler i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen.

Den lovfæstede garanti, som er fastlagt i §§ 129, 130 og 132 i den italienske forbrugerlov (lovdekret
af 6. september 2005, nr. 206) gælder for salg af Tesla-køretøjet. Du har dermed ret til udgiftsfrit
at få Tesla-køretøjet bragt i overensstemmelse ved reparation eller ombytning efter dit valg, med
mindre det ønskede retsmiddel er umuligt eller urimeligt, og hvis en af ovenstående retsmidler
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ikke kan anvendes, har du ret til et forholdsmæssigt nedslag i prisen eller til at hæve aftalen.
Medmindre andet er bevist, antages det, at fejl, som opstår senest seks (6) måneder efter levering
af Tesla-køretøjet, eksisterede på leveringstidspunktet. Din ret til at håndhæve ovennævnte
rettigheder bortfalder, hvis du undlader at underrette Tesla om manglen inden for 2 (to) måneder
efter den dato, hvor du konstaterede manglen. Retten til at tage retslige skridt ved en domstol
vedrørende manglende overensstemmelse, som ikke bevidst er skjult af Tesla, bortfalder under alle
omstændigheder seksogtyve (26) måneder efter levering af Tesla-køretøjet.

Luxembourg

Den begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de rettigheder, du har i
henhold til gældende love om forbrugerbeskyttelse i Luxembourg eller Luxembourgs lov om
privatretslige forhold. Tesla er ansvarlig for defekter i henhold til paragraf 1641 til 1649 i
Luxembourgs lov om privatretslige forhold og paragraf L. 212-2 til 212-11 i Luxembourgs
forbrugerlov. I særdeleshed har forbrugerne i henhold til paragraf 209 til 212-2 i Luxembourgs
forbrugerlov ret til at påberåbe sig mangler inden for to år fra levering af varen.

Forbrugerbeskyttelse for Norge

Ovenstående begrænsede nybilsgaranti begrænser ikke og træder ikke i stedet for dine
rettigheder i henhold til norsk forbrugerbeskyttelseslovgivning, herunder lov om forbrugerkøb.
Dine ufravigelige rettigheder iht. Lov om forbrugerkøb gælder under alle omstændigheder og i
tillæg, og kan i visse tilfælde træde i stedet for de rettigheder, som er angivet i nærværende
garanti. De vigtigste bestemmelser i forbrugerbeskyttelseslovgivningen er angivet nedenfor:

Defekter – Lov om forbrugerkøb, § 15-18

Sælger hæfter for enhver defekt på bilen, som eksisterede på leveringstidspunktet, jf. paragraf 18 i
Lov om forbrugerkøb. Enhver defekt, som konstateres senest seks måneder efter levering af bilen,
anses for at have eksisteret på leveringstidspunktet, medmindre andet er bevist.

En defekt defineres i paragraf 16, jf. 15-17 i Lov om forbrugerkøb. Du skal især være opmærksom
på, at standardudskiftning af forbrugsdele samt almindelig slitage, m.m. ikke betragtes som
defekter.

Hvis der fremsættes et krav, og det viser sig, at der ikke er en defekt, som sælger hæfter for, kan
sælger kun kræve betaling for den nødvendige undersøgelse med henblik på at konstatere, om
bilen havde en defekt, samt kræve betaling for eventuel reparation af bilen, hvis sælger
udtrykkeligt har informeret dig om, at du eventuelt skal betale sådanne udgifter.

Reklamationer – Lov om forbrugerkøb, § 27

Du skal fremsætte krav vedrørende en defekt inden for en rimelig tid, efter at defekten er
konstateret. Tidsfristen for at fremsætte et krav kan aldrig være kortere end to måneder fra det
tidspunkt, du opdagede eller burde have opdaget defekten.

Med mindre andet er angivet i den begrænsede nybilsgaranti, hæfter sælgeren for reparation af
defekter på bilen, som opstår under almindelig brug: (i) i en periode på fem år fra det tidspunkt,
bilen blev leveret til dig, eller (ii) indtil bilen har kørt 100.000 kilometer (alt efter, hvad der
indtræder først).

Afhjælpningsmidler ved aftalebrud – Lov om forbrugerkøb, § 26-33

Såfremt bilen har en defekt, som ikke skyldes omstændigheder, du er ansvarlig for, vil den normale
situation være, at sælgeren afhjælper/reparerer defekten i henhold til paragraf 29 i Lov om
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forbrugerkøb. Denne reparation skal foretages inden for et rimeligt tidsrum og uden omkostninger
eller væsentlig ulejlighed for dig.

Hvis du på grund af en reparation er forhindret i at bruge bilen i mere end en uge, kan du kræve at
få stillet en lånebil til rådighed, hvis dette vurderes at være rimeligt set i forhold til dine behov og
sælgerens udgifter samt ulejligheden for denne.

Hvis sælgeren ikke reparerer defekten inden for et rimeligt tidsrum, kan du have ret til at kræve
følgende afhjælpning for mangelfuld opfyldelse:

• Udlevering af lånebil – jf. paragraf 29 og 30 i Lov om forbrugerkøb
• Afslag i prisen – jf. paragraf 31 i Lov om forbrugerkøb
• Ophævelse (annullering) – jf. paragraf 32 i Lov om forbrugerkøb
• Erstatning – jf. paragraf 33 og 34 i Lov om forbrugerkøb, jf. kapitel 11

Du mister ikke din ret til at kræve erstatning, når du anvender din ret til at bruge andre
afhjælpningsmidler, eller hvis sådanne rettigheder ikke kan anvendes.

Dit krav i forbindelse med defekten iht. Lov om forbrugerkøb kan fremsættes mod sælgeren
(forhandleren) eller bilens producent.

Tesla gør desuden opmærksom på, at vi tilbyder en serviceaftale.

Løsning af tvister

Denne aftale er underlagt norsk ret, og du accepterer, at enhver tvist mellem Tesla og dig med
hensyn til denne aftale kun vil blive behandlet ved de norske domstole.

Polen

Denne begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de lovbestemte
rettigheder, du har iht. gældende love om forbrugerbeskyttelse i Polen, herunder den polske lov
om særlige vilkår og betingelser i forbindelse med forbrugerkøb samt ændringer til den polske
civilret af 27. juli 2002.

Portugal

Denne begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke dine lovfæstede
rettigheder under det portugisiske lovdekret nr. 84/2008 af 21. maj ("Portugisisk garantiordning").

Tesla indestår for, at Tesla hæfter for manglende overensstemmelse med købsaftalen på
tidspunktet for køretøjets levering. Forbrugerne har ret til at udøve deres rettigheder over for
Tesla inden for en periode på to (2) år fra leveringstidspunktet. Denne frist suspenderes i den
periode, hvor forbrugeren er afskåret fra brug af varen pga. manglende overensstemmelse med
købsaftalen.

I tilfælde af manglende overensstemmelse har forbrugeren ret til at få varen bragt i
overensstemmelse med købsaftalen ved gratis afhjælpning eller ombytning, at få passende afslag i
prisen eller til at hæve aftalen. Afhjælpning eller omlevering skal ske inden for tredive (30) dage
uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Hvis der opstår en manglende overensstemmelse inden for en periode på to (2) år efter leveringen
af varen, formodes det, at den manglende overensstemmelse med købsaftalen har foreligget siden
leveringen, medmindre det er uforeneligt med varens karakter eller de særlige kendetegn ved den
manglende overensstemmelse.

Alle de rettigheder, der er nævnt ovenfor, kan udnyttes af forbrugeren, medmindre det er umuligt
eller udgør misbrug af rettigheder ifølge almindelig lovgivning, og de kan videreføres til den
person, der senere overtager ejerskabet af varen.

Forbrugeren vil ikke have ret til at håndhæve ovennævnte rettigheder, hvis det undlades at
underrette Tesla om manglen inden for 2 (to) måneder efter den dato, hvor manglen blev
konstateret. De rettigheder, der er nævnt ovenfor, udløber også to (2) år efter meddelelsen af den
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manglende overensstemmelse, medmindre forbrugeren fratages besiddelsen af deres køretøj med
henblik på reparation eller erstatning, hvilket suspenderer udløbsdatoen. Den førnævnte frist på to
(2) år suspenderes også ved bilæggelse af tvister mellem forbrugeren og sælgeren uden rettens
mellemkomst, med undtagelse af voldgift. Bilæggelse af tvister uden rettens mellemkomst kan
begynde med: (a) aftale mellem sælgeren og forbrugeren om at henvise tvisten til forlig eller
mægling; (b) indbringelse af tvisten til forlig eller mægling i en retlig procedure; (c) en retlig
forpligtelse til at forelægge tvisten til forlig eller mægling.

San Marino

Købers udtrykkelige accept af paragraffer

Som køber af et Tesla-køretøj accepterer du udtrykkeligt følgende paragraffer i denne
begrænsede nybilsgaranti:

• Begrænsninger og ansvarsfraskrivelse.
• Forbehold og begrænsninger.
• Begrænsning af garanti.
• Yderligere begrænsninger og forbehold.
• Bortfald af garantien.
• Erstatning.
• Betaling af afgifter i forbindelse med reparationer.
• Håndhævelse af garantien, lovvalg og afgørelse af tvister

Spanien

Denne begrænsede nybilsgaranti ændrer ikke, påvirker ikke og erstatter ikke de lovbestemte
rettigheder, du har i henhold til gældende love i Spanien, primært angivet i
forbrugerbeskyttelseslove.

I henhold til paragraf 12 i lov 7/1996, 15. januar (Ley de Ordenación del Comercio Minorista) og
paragraf 114 ff. i kongeligt lovdekret 1/2007, 16. november (Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, herefter benævnt
"spansk forbrugerbeskyttelseslov"), forbliver Tesla ansvarlig for det til dig leverede køretøjs
manglende overensstemmelse med købsaftalen ved "normal brug" i en periode på to (2) år fra
datoen for leveringen.

I henhold til den obligatoriske garanti fastsat i paragraf 114, 115, 116 og 123 af den spanske
forbrugerbeskyttelseslov, som gælder for salget af bilen, (som er forskellig fra den ekstra ikke-
obligatoriske garanti, der gives til dig i dette dokument i henhold til paragraf 125, "spansk
forbrugerbeskyttelseslov"), har du ret til at få bilen bragt i overensstemmelse med købsaftalen ved
gratis afhjælpning eller ombytning efter dit eget valg, medmindre den anmodede afhjælpning er
umulig eller ikke forholdsmæssig rimelig. I tilfælde af svigt af en af ovennævnte løsninger, har du
ret til en passende prisnedsættelse eller ret til at opsige aftalen. Medmindre andet er bevist,
antages det, at fejl, som opstår senest seks (6) måneder efter levering af køretøjet, eksisterede på
leveringstidspunktet. Din ret til at håndhæve de beskrevne rettigheder bortfalder, hvis du undlader
at underrette Tesla om manglen inden for 2 (to) måneder efter den dato, hvor du konstaterede
manglen. Retten til at klage ved en domstol vedrørende manglende overensstemmelse, som ikke
bevidst er skjult af Tesla, bortfalder under alle omstændigheder tre (3) år efter levering af
køretøjet. For at være i overensstemmelse med aftalen, skal det leverede køretøj: 1) overholde
beskrivelsen, 2) være egnet til formålet, 3) være egnet til særlige formål, som du har anmodet
Tesla om, hvis Tesla har stået inde for det; og 4) have den beskaffenhed og brugbarhed, der er
normal i andre Tesla-køretøjer og som du med rimelighed kan forvente af et Tesla-køretøj.

De krav, der følger af rettigheden til at få Tesla-køretøjet bragt i overensstemmelse med
bestemmelserne i foranstående paragraf (ifølge den spanske forbrugerbeskyttelseslov), er
uforenelige med tilkendt erstatning i henhold til krav om skjulte fejl og mangler ifølge paragraf
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1.484 af den spanske civilret (acciones derivadas del saneamiento por ocultos vicios de la
compraventa).

Storbritannien

Denne begrænsede nybilsgaranti begrænser eller erstatter ikke dine rettigheder i henhold til
gældende lovfæstede forbrugerbeskyttelseslove i Storbritannien, navnlig
Forbrugerbeskyttelsesloven fra 2015, og den påvirker heller ikke din ret til at indlede en sag mod
Tesla ved domstolene i England og Wales, Skotland eller Nordirland for at håndhæve disse
rettigheder. Sådanne lovfæstede forbrugerbeskyttelseslove omfatter, men er ikke begrænset til,
juridiske krav om, at den bil, du køber eller lejer, skal være af tilfredsstillende kvalitet, egnet til
formålet og svare til dens beskrivelse.
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