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A Tesla Motors Netherlands B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Países Baixos ("Tesla") efetuará 
reparações a um veículo Tesla durante o período de vigência da garantia em conformidade com 
os termos, condições e limitações definidos nesta Garantia limitada de veículo novo.

O cliente poderá ter também outros direitos e dispor de outras medidas de correção previstos 
pela legislação local (que pode variar consoante o país), além dos direitos e medidas de correção 
que lhe são concedidos ao abrigo da presente Garantia limitada de veículo novo.

Para quaisquer disposições adicionais referentes ao seu território, consulte Divulgação específica 
do país ao cliente na página 10.

Quem dá a garantia?

Tesla Motors Netherlands B.V.
Atlasstraat 7-9, 5047 RG
Tilburg, Netherlands
Attention: Vehicle Service
Número de telefone: 0031 13 515 97 30

Que veículos estão abrangidos?

Esta Garantia limitada de veículo novo é aplicável a um veículo vendido pela Tesla na região de 
garantia europeia da Tesla. Para efeitos desta Garantia limitada de veículo novo, a região de 
garantia europeia da Tesla inclui os Estados-Membros do Espaço Económico Europeu, o Mónaco, 
São Marinho e a Suíça, desde que regresse à região ou ao país aplicável onde o veículo foi 
adquirido originalmente à Tesla de forma a receber assistência no âmbito da garantia. Por 
exemplo, um cliente que compre um veículo à Tesla no Espaço Económico Europeu deve voltar ao 
Espaço Económico Europeu para obter assistência no âmbito da garantia, e os clientes que 
adquiram veículos à Tesla no Mónaco, em São Marinho e na Suíça devem voltar ao respetivo país 
para obter assistência no âmbito da garantia (p. ex., um cliente que compre um veículo à Tesla na 
Suíça deve voltar à Suíça). Qualquer comprador posterior ou cessionário deve voltar à região ou 
ao país aplicável onde o veículo foi adquirido originalmente à Tesla para obter assistência no 
âmbito da garantia, independentemente do país onde esse comprador ou cessionário tenha 
adquirido o veículo.

Distintas condições da garantia

Esta Garantia limitada de veículo novo contém termos e condições de garantia que podem variar 
consoante a peça ou o sistema abrangidos. Uma garantia para peças ou sistemas específicos 
rege-se pela cobertura estabelecida na respetiva secção da garantia, bem como por outras 
disposições desta Garantia limitada de veículo novo.

Limitações e exclusões

A PRESENTE GARANTIA LIMITADA DE VEÍCULO NOVO É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA 
RELACIONADA COM O SEU VEÍCULO TESLA. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E EXPLÍCITAS E AS 
CONDIÇÕES ESTIPULADAS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL OU EM EQUIDADE, SE EXISTIREM, 
INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU QUALIDADE COMERCIALIZÁVEL, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, 
DURABILIDADE, BEM COMO RESULTANTES DE USOS COMERCIAIS, SÃO EXCLUÍDAS NA 
MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL OU DE DURAÇÃO LIMITADA AO 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE GARANTIA LIMITADA DE VEÍCULO NOVO ALGUNS 
PAÍSES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES OU E/OU 
SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO, PELO QUE AS LIMITAÇÕES 
ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, A REALIZAÇÃO DAS 
REPARAÇÕES NECESSÁRIAS E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOVAS OU REMANUFATURADAS

Disposições gerais da garantia
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POR PARTE DA TESLA PARA DEFEITOS COBERTOS PELA GARANTIA É A ÚNICA SOLUÇÃO NO 
ÂMBITO DA PRESENTE GARANTIA LIMITADA DE VEÍCULO NOVO OU DE QUAISQUER 
GARANTIAS IMPLÍCITAS.

A Tesla não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a criar, em seu nome, quaisquer outras 
obrigações ou responsabilidades relacionadas com a presente Garantia limitada de veículo novo.

A decisão de reparar ou substituir uma peça ou de utilizar uma peça nova ou remanufaturada no 
âmbito da presente Garantia limitada de veículo novo é do exclusivo critério da Tesla.

Os seus direitos ao abrigo da legislação local

A presente Garantia limitada de veículo novo concede-lhe direitos legais específicos. Estes direitos 
não substituem nem afetam os seus direitos legais ao abrigo da legislação local. Para além dos 
direitos conferidos ao abrigo desta Garantia limitada de veículo novo, poderá ter direitos 
adicionais derivados da sua legislação local, incluindo mas não se limitando a quaisquer direitos 
de garantia legal.

Transferência de propriedade

A presente Garantia limitada de veículo novo pode ser transferida gratuitamente para
qualquer(quaisquer) pessoa(s) que assuma(m) subsequentemente e legalmente a propriedade do 
veículo após o primeiro comprador a retalho dentro das limitações descritas nesta Garantia 
limitada de veículo novo ("proprietário subsequente"). Na extensão máxima permitida pelas 
legislações locais aplicável a qualquer proprietário subsequente, nenhuma garantia legal ou 
direitos semelhantes aos quais o primeiro comprador a retalho do veículo possa ter tido direito 
serão transferidos para qualquer proprietário subsequente.

Quem pode aplicar esta Garantia limitada de veículo novo?

O primeiro comprador a retalho, ou proprietário subsequente, de um veículo Tesla novo 
comercializado na região de garantia europeia da Tesla, com titularidade ou registado em nome 
do primeiro comprador a retalho, ou proprietário subsequente, de acordo com a legislação local, 
pode aplicar esta Garantia limitada de veículo novo, sujeito aos termos da presente Garantia 
limitada de veículo novo.

Quando começa e termina o período de garantia?

A presente Garantia limitada de veículo novo tem início no primeiro dia de utilização de um 
veículo novo, por meio da entrega ao(s) primeiro(s) comprador(es) a retalho, por leasing ou por 
registo como carro de empresa ou de demonstração, o que ocorrer primeiro, e fornece uma 
cobertura para o período com base na garantia específica, conforme descrito na secção Cobertura 
da garantia na página 3. As peças reparadas ou substituídas, incluindo a
substituição do veículo, no âmbito da presente Garantia limitada de veículo novo só são cobertas 
até o período de vigência desta Garantia limitada de veículo novo terminar, salvo disposição em 
contrário ao abrigo da legislação local.

Disposições gerais da garantia
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Esta Garantia limitada de veículo novo inclui a Garantia básica limitada do veículo, a Garantia
limitada do sistema de retenção suplementar ("SRS") e a Garantia limitada da bateria e da
unidade de acionamento, conforme descrito abaixo. Sujeita às exclusões e limitações descritas
nesta Garantia limitada de veículo novo, a reparação ou substituição de peças será efetuada sem
custos para si pela Tesla se a Tesla for notificada do defeito coberto durante o período de vigência
da garantia.

As reparações serão executadas com peças novas ou remanufaturadas ao critério exclusivo da
Tesla. Todas as peças substituídas ou outros componentes são da exclusiva propriedade da Tesla,
salvo disposição em contrário ao abrigo da legislação local.

Nota: A cobertura da garantia dos veículos comprados na Noruega é ligeiramente diferente da
cobertura aqui descrita. Para obter mais informações, os clientes que tenham adquirido o seu
veículo na Noruega devem consultar a versão da garantia disponível na respetiva conta MY
TESLA.

Garantia básica limitada do veículo

Sujeita à cobertura em separado para determinadas peças e às exclusões e limitações descritas
nesta Garantia limitada de veículo novo e a qualquer período mínimo que possa ser exigido pela
legislação local, a Garantia básica limitada do veículo abrange a reparação ou a substituição
necessária para corrigir defeitos de materiais ou de fabrico de quaisquer peças fabricadas ou
fornecidas pela Tesla que ocorram em condições normais de utilização durante um período de 4
anos ou 80 000 km (50 000 milhas), o que ocorrer primeiro.

Garantia limitada do sistema de retenção suplementar

Sujeita às exclusões e limitações descritas nesta Garantia limitada de veículo novo e a qualquer
período mínimo que possa ser exigido pela legislação local, a Garantia limitada do SRS abrange a
reparação ou a substituição necessária para corrigir defeitos de materiais ou de fabrico dos cintos
de segurança ou do sistema de airbag do veículo fabricados ou fornecidos pela Tesla que ocorram
em condições normais de utilização durante um período de 5 anos ou 100 000 km (60 000
milhas), o que ocorrer primeiro.

Garantia limitada da bateria e da unidade de acionamento

A bateria de iões de lítio (a "bateria") e a unidade de acionamento da Tesla são componentes do
grupo motopropulsor extremamente sofisticados concebidos para suportar condições extremas
de condução. Pode ficar tranquilo ao saber que a bateria e a unidade de acionamento de ponta da
Tesla são abrangidas por esta Garantia limitada da bateria e da unidade de acionamento, que
cobre a reparação ou substituição de qualquer bateria ou unidade de acionamento avariada ou
defeituosa, sujeito às limitações indicadas abaixo. Se a bateria ou a unidade de acionamento
necessitar de assistência no âmbito da garantia, a Tesla irá reparar a unidade ou substitui-la por
uma unidade remanufaturada na fábrica. Ao substituir uma bateria, a Tesla garante que a
capacidade energética da bateria de substituição é, pelo menos, igual à da bateria original antes
da falha ocorrer. Para lhe dar ainda mais segurança, esta Garantia limitada da bateria e da unidade
de acionamento também abrange danos no seu veículo causados por incêndio da bateria, mesmo
que este resulte de erro do condutor (a cobertura não abrange danos já existentes antes do
incêndio da bateria, ou qualquer dano se o incêndio da bateria ocorrer após o seu veículo ter sido
considerado como perda total). A bateria e a unidade de acionamento do veículo estão
abrangidas por esta Garantia limitada da bateria e da unidade de acionamento por um período de
8 anos, exceto a bateria original de 60 kWh (fabricada antes de 2015) que é coberta por um
período de 8 anos ou 125 000 milhas/200 000 km, o que ocorrer primeiro.

Apesar da abrangência desta garantia, danos resultantes de ações involuntárias (incluindo abuso
ou destruição involuntária do veículo ou ignorar avisos ativos do veículo), de uma colisão ou de
um acidente (exceto incêndio da bateria, conforme especificado acima), ou da manutenção ou
abertura da bateria ou da unidade de acionamento por pessoal alheio à Tesla não estão cobertos
por esta Garantia limitada da bateria e da unidade de acionamento.

Cobertura da garantia
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Além disso, a unidade de acionamento está sujeita às exclusões e limitações descritas nesta
Garantia limitada de veículo novo. Os danos na bateria que resultem das seguintes atividades
também não são abrangidos por esta Garantia limitada da bateria e da unidade de acionamento:

• Danos físicos na bateria, ou tentativa deliberada, por meios físicos, de programação ou outros
métodos, de aumentar (de forma não especificada na documentação do proprietário) ou
reduzir a vida útil da bateria;

• Exposição da bateria a chamas diretas (exceto por incêndio da bateria, conforme especificado
acima); ou,

• Inundação da bateria.

A bateria, tal como todas as baterias de iões de lítio, irá sofrer uma perda gradual da energia ou
da potência com o tempo e a utilização. A perda de energia ou de potência da bateria ao longo
do tempo ou devido a utilização da bateria NÃO está coberta por esta Garantia limitada da
bateria e da unidade de acionamento. Consulte a documentação do proprietário para obter
informações importantes sobre como maximizar a vida útil e a capacidade da bateria.

Cobertura da garantia

Cobertura da garantia 4



Limitações da garantia

A presente Garantia limitada de veículo novo não abrange quaisquer danos ou avarias no veículo
direta ou indiretamente causados por, devidos a ou resultantes de desgaste ou deterioração
normais, utilização incorreta ou indevida, negligência, acidente, manutenção, utilização,
armazenamento ou transporte inadequados, incluindo, mas não se limitando a qualquer uma das
seguintes circunstâncias:

• Não ter levado o veículo a um Centro de Assistência Tesla ou a uma entidade de reparação
autorizada pela Tesla após a descoberta de um defeito abrangido por esta Garantia limitada
de veículo novo e no período de tempo estabelecido pela sua legislação local;

• Acidentes, colisões ou objetos que embatam no veículo.
• Qualquer reparação, alteração ou modificação do veículo, ou a instalação ou utilização de

líquidos, peças ou acessórios, por parte de pessoas ou entidades não autorizadas ou
certificadas para o efeito;

• Reparação ou manutenção inadequada (exceto se efetuada por um Centro de Assistência
Tesla ou uma entidade de reparação autorizada pela Tesla), incluindo a utilização de líquidos,
peças ou acessórios que não os especificados na documentação do proprietário;

• Reboque inadequado do veículo;
• Procedimentos de guincho inadequados;
• Roubo, vandalismo ou rebelião;
• Condução todo-o-terreno (aplica-se apenas ao Model S);
• Condução em sobre superfícies irregulares, rugosas, danificadas ou perigosas, incluindo, mas

não se limitando a, bermas, buracos, estradas inacabadas, detritos ou outros obstáculos, ou
em competição, numa corrida ou autoslalom ou para quaisquer outros fins para os quais o
veículo não foi concebido;

• Sobrecarga do veículo;
• Utilização do veículo como fonte de alimentação estacionária; e
• O ambiente ou um evento natural, incluindo, mas não se limitando a, exposição à luz solar,

produtos químicos suspensos no ar, seiva de árvores, excrementos de animais ou insetos,
detritos da estrada (incluindo lascas de pedra), resíduos industriais, pó ferroviário, sal, granizo,
inundações, vendavais, chuvas ácidas, fogo, água, contaminação, queda de raios, explosão,
terramoto, tempestade de vento, águas profundas e outras condições ambientais.

Limitações e exclusões adicionais

Para além das exclusões e limitações acima indicadas, e sujeito à legislação local, esta Garantia
limitada de veículo novo não abrange nenhuma das seguintes circunstâncias:

• Quaisquer defeitos de corrosão ou pintura incluindo, mas não se limitando aos seguintes:

• Corrosão por defeitos de mão-de-obra ou materiais não fabricados ou não fornecidos
pela Tesla que resultem em perfuração (furos) nos painéis da carroçaria ou no chassis de
dentro para fora;

• Corrosão cosmética ou superficial que resulte em perfuração nos painéis da carroçaria ou
no chassis de dentro para fora, por exemplo, lascas de pedra e riscos; e

• Defeitos de corrosão e pintura causados por, devidos a ou resultantes de acidentes,
compatibilidade da pintura, abuso, negligência, manutenção ou utilização indevida do
veículo, instalação de um acessório, exposição a substâncias químicas, ou danos
resultantes de eventos naturais, de incêndio ou de armazenamento inadequado;

• Peças ou acessórios que não sejam da Tesla ou a respetiva instalação, ou quaisquer danos
direta ou indiretamente causados por, devidos a ou resultantes da instalação ou utilização de
peças e acessórios que não sejam da Tesla, salvo se instalados pela Tesla ou por uma pessoa
que atue em nome da Tesla ou com a autorização por escrito da Tesla;

Exclusões e limitações
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• Determinados itens individuais associados ao veículo, incluindo, mas não se limitando a,
pneus, conector móvel, conector de parede de alta potência, quaisquer futuros conectores e
adaptadores de carregamento relacionados, que possuam garantias independentes sujeitas a
termos e condições próprios;

• Para-brisas ou vidros partidos, lascados, riscados ou gretados, salvo se tal acontecer em
resultado de um defeito de material ou de mão-de-obra de um para-brisas ou vidro fabricado
ou fornecido pela Tesla;

• Aspeto geral ou ruído e vibração normais, incluindo, mas não se limitando a, chiar dos travões,
batidas gerais, estalidos, chocalhos, e vibração do vento e da estrada; e

• Serviços de manutenção, incluindo mas não se limitando aos seguintes:

• Verificações de diagnóstico e manutenção normal a cada 12 meses ou 20 000 km (12 500
milhas);

• Alinhamento ou equilíbrio das rodas;
• Cuidados com o aspeto (por exemplo, limpeza e polimento); e
• Itens de manutenção consumíveis (por exemplo, escovas/fixações do limpa para-brisas,

pastilhas/revestimentos dos travões, filtros, etc.).

Garantia anulada

O cliente é responsável pela utilização correta do veículo e por receber e manter registos precisos
e detalhados da manutenção do veículo, incluindo o número de identificação do veículo ("VIN")
de 17 dígitos, o nome e endereço do centro de assistência, a quilometragem, a data de assistência
ou manutenção e a descrição dos itens alvo de serviço ou de manutenção, sendo que estes
registos devem ser transferidos para cada comprador subsequente. Poderá anular esta Garantia
limitada de veículo novo se não seguir as instruções e recomendações específicas relativas à
utilização e ao funcionamento do veículo fornecidas na documentação do proprietário, incluindo,
mas não se limitando a:

• Cumprimento dos avisos de campanhas de recolha;
• Transporte de passageiros e mercadorias dentro de limites de carga específicos; e
• Realização de todas as reparações.

Embora a Tesla não exija que efetue todas as operações de assistência ou reparação num Centro
de Assistência Tesla ou numa entidade de reparação autorizada pela Tesla, a presente Garantia
limitada de veículo novo poderá ser anulada, ou determinadas coberturas poderão ser excluídas,
devido a manutenção, assistência ou reparação inadequadas. Os Centros de Assistência Tesla e as
entidades de reparação autorizadas pela Tesla possuem formação, conhecimentos, ferramentas e
consumíveis específicos para o seu veículo. Apesar de esta Garantia limitada de veículo novo
poder, sujeita aos respetivos termos e condições, fornecer cobertura quando as operações de
manutenção, assistência ou reparação são realizadas por centros de assistência independentes, a
Tesla recomenda vivamente que todas as operações de manutenção, assistência e reparação
sejam realizadas num Centro de Assistência Tesla ou numa entidade de reparação autorizada pela
Tesla.

As seguintes circunstâncias também anulam esta Garantia limitada de veículo novo:

• Veículos cujo VIN tenha sido deformado ou alterado, ou cujo conta-quilómetros ou outro
sistema relacionado tenha sido desligado, alterado ou tornado inoperacional, de forma a
dificultar a determinação do número VIN ou da quilometragem real;

• Veículos que tenham sido indicados, etiquetados ou marcados como desmontados,
danificados por incêndio, danificados por inundações, sucata, recondicionados, recuperados,
reconstruídos, irreparáveis ou perda total; e

• Veículos que tenham sido determinados como perda total por uma companhia de seguros.

Exclusões e limitações
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Danos

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, A TESLA REJEITA A
RESPONSABILIDADE POR TODOS E QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ACESSÓRIOS, ESPECIAIS
E CONSEQUENTES OU RELACIONADOS COM O SEU VEÍCULO, INCLUINDO MAS NÃO SE
LIMITANDO A TRANSPORTE DE E PARA UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA TESLA, PERDA DE
VALOR DO VEÍCULO, PERDA DE TEMPO, PERDA DE RENDIMENTOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO,
PERDA DE PROPRIEDADE PESSOAL OU COMERCIAL, TRANSTORNO OU INCÓMODO, DANOS
OU PREJUÍZOS MORAIS, PERDA COMERCIAL (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A PERDA
DE LUCROS OU RECEITAS), DESPESAS DE REBOQUE, TARIFAS DE VIAGENS DE AUTOCARRO,
ALUGUER DE AUTOMÓVEL, DESPESAS COM CHAMADAS TELEFÓNICAS PARA A ASSISTÊNCIA,
DESPESAS COM GASOLINA, DESPESAS DE ALOJAMENTO, DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO DE
REBOQUE E DESPESAS ACESSÓRIAS COMO, POR EXEMPLO, CHAMADAS TELEFÓNICAS,
TRANSMISSÃO VIA FAX E DESPESAS DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL.

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, A TESLA NÃO SE
RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS CUJO VALOR EXCEDA O JUSTO VALOR
DE MERCADO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA RECLAMAÇÃO.

AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES SUPRACITADAS APLICAM-SE INDEPENDENTEMENTE DE A
RECLAMAÇÃO DO CLIENTE SER DE CARIZ CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO
POR NEGLIGÊNCIA E NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA), INFRAÇÃO DA GARANTIA OU DE
CONDIÇÕES, DETURPAÇÃO (NEGLIGENTE OU NÃO) OU DE QUALQUER OUTRO MODO
PREVISTO PELA LEI OU EM EQUIDADE, AINDA QUE A TESLA SEJA INFORMADA DA
POSSIBILIDADE DOS REFERIDOS DANOS OU QUE OS REFERIDOS DANOS SEJAM
RAZOAVELMENTE PREVISÍVEIS. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO
DE DANOS INDIRETOS, DIRETOS, ESPECIAIS, ACESSÓRIOS OU CONSEQUENTES, PELO QUE AS
LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA PODERÃO NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.

Nada no presente contrato exclui, ou de alguma forma limita, a responsabilidade da Tesla em caso
de morte ou ferimentos causados direta e exclusivamente por negligência por parte da Tesla ou
dos respetivos funcionários, agentes ou subcontratados (conforme aplicável), fraude ou
deturpação fraudulenta, dolo ou qualquer outra responsabilidade, na medida em que esta seja
provada em tribunal da alçada competente, em juízo de última instância, sem direito a recurso, e
não possa ser excluída ou limitada por imposição da legislação local.

Exclusões e limitações
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Para obter serviços ao abrigo da garantia, deve notificar a Tesla durante o período de vigência da
garantia e levar o veículo, às suas custas (sujeito à legislação local), durante as horas de
expediente normais, a um Centro de Assistência Tesla, ou a qualquer outra entidade de reparação
designada pela Tesla na região ou país aplicável. Para obter a localização do Centro de Assistência
Tesla mais próximo de si, aceda a www.tesla.com. A localização dos Centros de Assistência Tesla
está sujeita a alterações em qualquer altura e sem aviso prévio. Sujeito à legislação local, os custos
de transporte do seu veículo não estão incluídos nesta Garantia limitada de veículo novo e o
proprietário é o único responsável pelas despesas de transporte do respetivo veículo para um
Centro de Assistência Tesla ou qualquer outra entidade de reparação designada pela Tesla. O
serviço móvel Tesla Ranger não está incluído nesta Garantia limitada de veículo novo.

Ao contactar a Tesla, esteja preparado para indicar o VIN, que se encontra na parte superior do
painel de instrumentos do lado do condutor do veículo, visível através do para-brisas e também
disponível no registo do veículo e na documentação de propriedade, a data de entrega do veículo,
a quilometragem atual e uma descrição do defeito.

Em caso de mudança de endereço, contacte a Tesla através do endereço ou do número de
telefone especificado na secção desta Garantia limitada de veículo novo.

Pagamento de impostos para fins de reparação

Algumas jurisdições e/ou governos locais podem exigir o pagamento de impostos para
reparações ao abrigo da garantia. Nos casos em que a legislação local o exija, o proprietário é
responsável pelo pagamento desses impostos. A Tesla está autorizada a deduzir e/ou reter da
compensação, e quaisquer outros pagamentos contemplados por esta Garantia limitada de
veículo novo, esses montantes que a Tesla, a seu exclusivo critério, determinar ser necessário
deduzir e/ou reter, no que diz respeito a efetuar o pagamento ao abrigo de qualquer legislação
fiscal local, nacional, internacional ou estrangeira. Na medida em que esses montantes são
deduzidos e/ou retidos, os montantes serão tratados, para todos os fins ao abrigo desta Garantia
limitada de veículo novo, como tendo sido pagos ao cliente.

Tempo razoável para fins de reparação

Tem de dar à Tesla um tempo razoável para a conclusão das reparações e/ou serviços. Sujeito à
legislação local, quando a Tesla comunicar a conclusão das reparações e/ou dos serviços no
veículo, o proprietário é responsável pela recolha imediata do veículo, às suas custas.

Modificações e supressões

Nenhuma pessoa ou entidade, incluindo, mas não se limitando a, funcionários ou representantes
autorizados da Tesla, pode modificar ou suprimir qualquer parte desta Garantia limitada de
veículo novo. Ocasionalmente, a Tesla poderá oferecer-se para pagar uma parte ou a totalidade do
custo de determinadas reparações que já não estejam abrangidas por esta Garantia limitada de
veículo novo para modelos de veículos específicos, o que em alguns países (se relevante de
acordo com a legislação local) se designa de "programas de ajustamento" ou programas similares.
Nessas circunstâncias, a Tesla notificará todos os proprietários registados de veículos afetados.
Também poderá consultar diretamente a Tesla relativamente à aplicabilidade dos referidos
programas, se existirem, ao seu veículo. Ocasionalmente, a Tesla também poderá oferecer-se para
pagar uma parte ou a totalidade do custo de determinadas reparações do veículo que já não
estejam abrangidas por esta Garantia limitada de veículo novo numa base ad hoc e caso a caso.
Na medida permitida pela legislação local, a Tesla reserva-se o direito de fazer o acima indicado e
de fazer alterações aos veículos fabricados ou vendidos pela Tesla e às respetivas garantias, a
qualquer momento, sem incorrer em qualquer obrigação de fazer um pagamento ou alterações
iguais ou semelhantes a veículos anteriormente fabricados ou vendidos pela Tesla ou garantias
aplicáveis, incluindo esta Garantia limitada de veículo novo.

Obter serviços ao abrigo da garantia
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Sujeita à legislação local (que pode variar consoante o país), esta Garantia limitada de veículo
novo e qualquer litígio ou reclamação relacionados com esta ou com o assunto da mesma
(incluindo litígios ou reclamações não contratuais) serão regidos e interpretados em
conformidade com a legislação inglesa e o cliente e a Tesla submetem-se à jurisdição não
exclusiva dos tribunais de Inglaterra e do País de Gales, apesar de a legislação do seu país ou
jurisdição se poder aplicar a reclamações de cariz extracontratual e a quaisquer reclamações ao
abrigo dos estatutos de proteção do consumidor, conforme estipulado na legislação local. Na
eventualidade de qualquer disposição desta Garantia limitada de veículo novo ser considerada
inexequível por um tribunal da jurisdição competente por ser inválida ou estar em conflito com
qualquer lei de qualquer jurisdição pertinente, a validade das restantes disposições não será
afetada, e os direitos e obrigações das partes serão interpretados e aplicados como se esta
Garantia limitada de veículo novo não contivesse as disposições específicas consideradas
inexequíveis, e as disposições inexequíveis serão substituídas por disposições que, sendo válidas,
legais e exequíveis, sejam o mais aproximadas possível da intenção da Tesla subjacente à
disposição inválida ou inexequível.

O seu veículo novo e os respetivos itens de segurança estão em conformidade com a legislação
local relativa a veículos a motor. Para todos os proprietários do veículo, na extensão máxima
permitida pela legislação local, a Tesla exige que primeiro envie à Tesla, durante o período de
vigência da garantia especificado nesta Garantia limitada de veículo novo, uma notificação por
escrito de quaisquer falhas que tenha verificado num prazo razoável para dar à Tesla a
oportunidade de efetuar quaisquer reparações necessárias antes de recorrer a qualquer medida
ao abrigo da legislação local.

Envie a sua notificação por escrito para:

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

Inclua as seguintes informações:

• O seu nome e informações de contacto;
• VIN;
• Nome e endereço da loja Tesla e/ou do Centro de Assistência Tesla mais próximos de si;
• Data de entrega do veículo;
• Quilometragem atual;
• Descrição do defeito; e
• Histórico das tentativas efetuadas por si junto de uma loja Tesla ou de um representante da

Tesla para resolver o problema, ou de quaisquer reparações ou serviços que não tenham sido
realizados por um Centro de Assistência Tesla ou numa entidade de reparação autorizada pela
Tesla.

Em caso de litígios, divergências ou contestações entre o cliente e a Tesla relacionados com a
presente Garantia limitada de veículo novo, a Tesla irá explorar todas as possibilidades de um
acordo amigável.

Legislação de imposição da garantia e resolução
de litígios
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Bulgária

A Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui os seus direitos ao abrigo das
leis estatutárias de proteção do consumidor da Bulgária. As disposições relacionadas com os seus
direitos estatutários encontram-se reproduzidas abaixo:

Lei da proteção ao consumidor:

Artigo 112.º

1. No caso de falta de conformidade dos bens de consumo com o contrato de venda, o
consumidor tem direito a apresentar queixa, solicitando ao vendedor que reponha a
conformidade dos bens com o contrato de venda. Nesse caso, o consumidor pode escolher
entre a reparação ou substituição dos bens por outros novos, exceto se tal for impossível ou
se a medida de correção escolhida pelo consumidor for desproporcional quando comparada
com a outra medida de correção.

2. Uma solução será considerada desproporcional se imputar ao vendedor custos que, em
comparação com a medida de correção alternativa, não sejam razoáveis, tendo em conta:

a. o valor que os bens de consumo teriam se não houvesse falta de conformidade;
b. a importância da falta de conformidade;
c. se é possível oferecer ao consumidor uma medida de correção alternativa sem

inconveniência significativa para este.

Artigo 113.º

1. (Novo, SG N.º 18/2011) Caso os bens de consumo não se encontrem em conformidade com o
contrato de venda, o vendedor é obrigado a repor a conformidade dos referidos bens com o
contrato de venda.

2. [Renumerado do Parágrafo (1), SG N.º 18/2011] A conformidade dos bens de consumo com o
contrato de venda deve ser reposta no prazo máximo de um mês após a data em que
reclamação foi apresentada pelo consumidor.

3. [Renumerado do Parágrafo (2), aditado, SG N.º 18/2011] Após terminar o prazo previsto no
Parágrafo (2), o consumidor tem direito à rescisão do contrato de venda e ao reembolso dos
montantes pagos ou a uma redução do preço dos bens de consumo de acordo com o Artigo
114.º contido neste documento.

4. [Renumerado do Parágrafo (3), SG N.º 18/2011] A conformidade entre os bens de consumo e o
contrato de venda livre deverá ser reposta sem encargos para o consumidor. O consumidor
não é responsável por quaisquer despesas de envio dos bens de consumo ou por quaisquer
custos de material e mão de obra associados à reparação dos bens, não devendo suportar
inconveniência significativa.

5. [Renumerado do Parágrafo (4), SG N.º 18/2011] O consumidor pode ainda solicitar uma
indemnização por danos decorrentes da falta de conformidade.

Artigo 114.º

1. Em caso de falta de conformidade dos bens de consumo com o contrato de venda e casos em
que o consumidor não esteja satisfeito com a resolução da reclamação ao abrigo do artigo
113º referido no presente documento, o consumidor pode escolher entre uma das seguintes
opções:

a. rescisão do contrato e reembolso do montante pago até ao momento;
b. redução do preço.

2. O consumidor não tem direito a reivindicar o reembolso do montante pago ou a redução do
preço dos bens se o comerciante aceitar substituir os bens de consumo por outros novos ou
reparar os bens de consumo no prazo máximo de um mês após o consumidor ter apresentado
a reclamação.

3. O consumidor não tem direito a reivindicar a rescisão do contrato se a falta de conformidade
dos bens de consumo com o contrato for de natureza reduzida.

Divulgação específica do país ao cliente
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Artigo 115.º

1. O consumidor pode exercer o direito referido ao abrigo da presente secção num prazo de
dois anos a partir da data de entrega dos bens de consumo.

2. O período previsto no parágrafo (1) deverá ser interrompido durante o tempo necessário para
reparar ou substituir os bens de consumo ou para se chegar a acordo quanto ao litígio entre o
vendedor e o consumidor.

3. O exercício do direito do consumidor ao abrigo do parágrafo (1) não está sujeito a qualquer
período de limitação para intentar uma ação de indemnização para além do período previsto
no parágrafo (1).

França

A Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui os seus direitos estatutários
ao abrigo da legislação francesa aplicável. A Tesla permanece responsável por defeitos nos termos
dos artigos 1641.º a 1649.º do código civil francês e, em caso de falta de conformidade do produto
nos termos dos artigos L211-1 a L211.18 do Código do Consumidor Francês. As disposições
relacionadas com os seus direitos estatutários encontram-se reproduzidas abaixo:

• Artigo L. 211-4 do Código do Consumidor: O vendedor deve fornecer bens em conformidade
com o contrato e é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento
da entrega. É responsável também por qualquer falta de conformidade resultante da
embalagem, das instruções de instalação e da instalação se esta for efetuada pelo vendedor
ou sob a sua responsabilidade.

• Artigo L. 211-5 do Código do Consumidor: Para estar em conformidade com o contrato, os
bens devem: (1) ser adequados aos fins a que os bens do mesmo tipo costumam ser, e: (i)
estar em conformidade com a descrição que efetuada pelo vendedor e possuir a qualidade
dos bens que o vendedor apresentou ao consumidor como amostra ou modelo; (ii) apresentar
a qualidade e o desempenho normal de bens do mesmo tipo e que o consumidor pode
esperar razoavelmente, dada a natureza dos bens e tendo em conta quaisquer declarações
públicas sobre as características específicas dos bens feitas a seu respeito pelo vendedor, o
fabricante ou o seu representante, especialmente em publicidade ou na rotulagem; ou (2)
estar em conformidade com as características mutuamente acordadas pelas partes ou ser
adequados a qualquer fim específico para o qual o consumidor deles necessite e dos quais
tenha dado conhecimento ao vendedor no momento da celebração do contrato e que o
vendedor tenha aceite.

• Artigo L. 211-12 do Código do Consumidor: A ação decorrente da falta de conformidade deve
ser intentada pelo comprador num prazo máximo de dois anos a partir da data de entrega
dos bens.

• Artigo 1641.º do Código Civil: Um vendedor está vinculado a uma garantia no que diz respeito
aos vícios ocultos do objeto vendido que possam torná-lo impróprio para o fim a que se
destina, ou que prejudiquem de tal forma esse fim que o comprador não o teria adquirido, ou
teria pago apenas um preço menor pelo mesmo, se tivesse tido conhecimento destes.

• Artigo 1648.º, parágrafo 1 do Código Civil: A ação resultante de vícios ocultos deve ser
intentada pelo comprador num prazo máximo de dois anos a partir da data de descoberta do
vício.

Irlanda

A nova Garantia limitada de veículo novo não limita nem substitui os seus direitos ao abrigo das
leis estatutárias de proteção do consumidor da Irlanda, nomeadamente no âmbito das Sale of
Goods Acts (Leis de vendas de mercadorias) de 1893 e 1980, e da Consumer Protection Act (Lei
da defesa do consumidor) de 2007, nem a afeta o seu direito de intentar uma ação contra a Tesla
na Irlanda para fazer cumprir esses direitos. Estas leis estatutárias de proteção do consumidor
incluem, mas não se limitam a, requisitos legais em como o automóvel que adquiriu tem de ter
uma qualidade comerciável, ser adequado ao fim e corresponder à respetiva descrição.

Divulgação específica do país ao cliente
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Itália

A Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui os seus direitos ao abrigo das
leis estatutárias de proteção do consumidor da Itália.

A Tesla Motors Netherlands B.V., com sede em Atlasstraat 7-9, 5047 RG, Tilburg, Holanda
("Tesla"), garante ao cliente, o comprador original a retalho (cliente), que o veículo Tesla está,
quando utilizado normalmente, isento de faltas de conformidade, por um período de dois (2) anos
a partir da data de entrega.

A garantia legal estipulada pelas secções 129, 130 e 132 do Código do Consumidor Italiano
(Decreto-Lei de 6 de setembro de 2005, n.º 206) aplica-se à venda do veículo Tesla. Por isso, o
cliente tem o direito de exigir que seja reposta, sem qualquer custo, a conformidade do veículo
Tesla, por meio de reparação ou substituição, à sua escolha, exceto se a medida de correção
solicitada for impossível ou desproporcional; em caso de falha de uma das medidas de correção
supracitadas, o cliente tem direito a uma redução adequada do preço ou o direito de rescindir o
presente contrato. Exceto prova em contrário, pressupõe-se que os defeitos que surjam num
prazo não superior a seis (6) meses após a entrega do veículo Tesla, já existiam à data de entrega.
O cliente não poderá exercer os direitos acima caso não avise a Tesla da falta de conformidade no
prazo de dois (2) meses a partir da data em que detetou a falta de conformidade. Em qualquer
caso, o direito de apresentar uma reclamação perante os tribunais, com o fim de estabelecer a
existência de uma falta de conformidade não intencionalmente ocultada pela Tesla, cessa
automaticamente vinte e seis (26) meses após a entrega do veículo Tesla.

Luxemburgo

A presente Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui os seus direitos ao
abrigo das leis estatutárias de proteção do consumidor do Luxemburgo e do Código Civil do
Luxemburgo. A Tesla continua a ser responsável por qualquer defeito, de acordo com os artigos
1641 a 1649 do Código Civil do Luxemburgo e os artigos L. 212-2 a 212-11 do Código do
Consumidor Luxemburguês. Em particular, nos termos dos artigos 209 a 212-2 do Código do
Consumidor Luxemburguês, os consumidores podem reclamar uma falta de conformidade no
período de dois anos a partir da entrega da mercadoria.

Divulgação da Noruega ao cliente

A precedente Garantia limitada de veículo novo não limita nem substitui os seus direitos ao abrigo
das leis de proteção do consumidor norueguesas, incluindo a lei relativa a compras do
consumidor. Os direitos de que goza ao abrigo da lei relativa a compras do consumidor aplicam-
se independentemente e, além disso, por vezes também substituem os direitos estipulados nesta
garantia. As principais disposições das leis de proteção do consumidor são definidas a seguir:

Defeitos – Lei relativa a compras do consumidor, secções 15-18

O vendedor é responsável por qualquer defeito no automóvel existente no momento da entrega;
consulte a secção 18 da lei relativa a compras do consumidor. Qualquer defeito que apareça no
prazo de seis meses após a entrega do automóvel é considerado como existente no momento da
entrega, salvo prova em contrário.

As secções 16, consulte 15-17, da lei relativa a compras do consumidor definem o que constitui um
defeito. Em particular, deve salientar-se que a substituição normal de consumíveis, o desgaste
normal, etc., não são considerados defeitos.

Se a reclamação for feita mas não se provar a existência de um defeito pelo qual o vendedor seja
responsável, o vendedor só pode exigir o pagamento para a investigação necessária para
determinar se o automóvel estava avariado, e exigir o pagamento de qualquer reparação do

Divulgação específica do país ao cliente
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automóvel, desde que o vendedor lhe tenha expressamente comunicado que poderá ter de cobrir
tais despesas.

Reclamações – Lei relativa a compras do consumidor, secção § 27

Tem de fazer uma reclamação ao vendedor relativamente a um defeito num prazo razoável após a
sua descoberta. O limite de tempo para fazer uma reclamação nunca é inferior a dois meses a
partir do momento em que descobriu ou deveria ter descoberto o defeito.

Salvo indicação em contrário na Garantia limitada de veículo novo, o vendedor é responsável pela
reparação dos defeitos no automóvel que ocorram durante a utilização normal: (i) durante um
período de cinco anos a partir do momento em que o automóvel lhe foi entregue, ou (ii) até que o
automóvel percorra 100 000 quilómetros (o que ocorrer primeiro).

Recursos em caso de violação – Lei relativa a compras do consumidor, secções 26-33

Na eventualidade de o automóvel ter um defeito que não se deva a circunstâncias da sua parte, a
situação normal será que o vendedor retifique/repare o defeito de acordo com a Lei relativa a
compras do consumidor, secção 29. Esta reparação deverá ser efetuada num prazo razoável e sem
incorrer em custos ou incómodo substancial.

Se a reparação o impedir de utilizar o automóvel durante mais de uma semana, pode exigir um
automóvel de substituição se tal for considerado razoável em relação às suas próprias
necessidades e aos custos e inconvenientes do vendedor.

Se o vendedor não reparar a avaria num prazo razoável, o cliente poderá ter o direito de exigir os
seguintes recursos por cumprimento defeituoso:

• Entrega de automóvel de substituição – consulte a Lei relativa a compras do consumidor,
secções 29 e 30

• Redução no preço – consulte a Lei relativa a compras do consumidor, secção 31
• Rescisão (cancelamento) – consulte a Lei relativa a compras do consumidor, secção 32
• Danos – consulte a Lei relativa a compras do consumidor, secções 33 e 34, consulte o capítulo

11

Não será privado do seu direito de exigir indemnizações ao exercer o seu direito a outros
recursos, ou se esses outros direitos não forem exercíveis.

De acordo com a lei relativa a compras do consumidor, a sua reclamação relativa ao defeito pode
ser invocada junto do vendedor (concessionário) ou do fabricante do veículo.

A Tesla também chama a sua atenção para a oferta de um contrato de plano de serviço.

Resolução de litígios

O presente Contrato será regido pela legislação norueguesa e o Cliente aceita que qualquer litígio
entre a Tesla e o Cliente, relativo ao presente Contrato será tratado exclusivamente nos tribunais
noruegueses.

Polónia

Esta Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui as leis estatutárias de
proteção do consumidor da Polónia, incluindo a Lei Polaca que rege os termos e condições
específicos da venda ao consumidor e os aditamentos ao Código Civil, datados de 27 de julho de
2002.

Portugal

Esta Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta nem substitui os seus direitos
estatutários no âmbito do Decreto-lei português n.º 84/2008 de 21 de maio ("Regime de garantias
português").

A Tesla garante ser responsável por qualquer falta de conformidade no momento da entrega do
veículo. Os consumidores estão autorizados a exercer os seus direitos perante a Tesla durante um
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período de dois (2) anos a partir da data da entrega. Este período é suspenso durante o tempo
em que o consumidor não pode usufruir da utilização do bem devido à falta de conformidade.

Em caso de falta de conformidade, o consumidor tem o direito à reposição gratuita da
conformidade do bem por meio de reparação ou substituição, à redução adequada do preço ou à
rescisão do contrato. Qualquer reparação ou substituição deve ocorrer no prazo de trinta (30)
dias e sem inconvenientes significativos para o consumidor.

Se qualquer falta de conformidade ocorrer durante o período de dois (2) anos após a entrega do
bem, presume-se que a falta de conformidade existe desde a entrega, a não ser que seja
incompatível com a natureza do bem ou com as características da falta de conformidade.

Todos os direitos mencionados acima podem ser exercidos pelo consumidor, exceto se for
impossível ou constituir um abuso de direitos em conformidade com a lei geral, e estes podem ser
transmitidos à pessoa que assume posteriormente a propriedade do bem.

O cliente não poderá exercer os direitos acima mencionados caso não avise o vendedor da falta
de conformidade no prazo de dois (2) meses a partir da data em que detetou a falta de
conformidade. Os direitos acima mencionados também expiram dois (2) anos após a
comunicação da falta de conformidade, salvo se o consumidor ficar privado da posse do veículo
para fins de reparação ou substituição, o que suspende o período de expiração. O período de dois
(2) anos acima mencionado também é suspenso durante a resolução extrajudicial de litígios entre
o consumidor e o vendedor, à exceção de arbitragem. A resolução extrajudicial de litígios pode
começar com: (a) o acordo entre o vendedor e o consumidor em submeter o litígio a mediação ou
conciliação; (B) a apresentação do litígio a mediação ou conciliação através de um processo
judicial; (C) a obrigação legal de submeter o litígio a mediação ou conciliação.

São Marino

Aprovação específica das cláusulas por parte do comprador

Enquanto comprador de um veículo Tesla, o cliente aceita expressamente as seguintes cláusulas
desta Garantia limitada de veículo novo:

• Limitações e exclusões;
• Exclusão e limitações:
• Limitações da garantia;
• Limitações e exclusões adicionais;
• Garantia anulada;
• Danos;
• Pagamento de impostos para fins de reparação; e
• Legislação de imposição da garantia e resolução de litígios.

Espanha

Esta Garantia limitada de veículo novo não modifica, afeta ou substitui os seus direitos
estatutários ao abrigo da legislação espanhola aplicável, maioritariamente consagrados nas leis de
defesa do consumidor.

Nos termos do artigo 12.º da Lei 7/1996, de 15 de janeiro (Ley de Ordenación del Comercio
Minorista) e do artigo 114.º e seguintes do Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro
(Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, doravante, a "Lei de defesa do consumidor espanhola"), a Tesla continua a ser
responsável pela falta de conformidade do veículo entregue a si em "condições normais" durante
um período de dois (2) anos a partir da data de entrega.

Ao abrigo da garantia legal obrigatória estabelecida nos artigos 114.º, 115.º, 116.º e 123.º da Lei da
defesa dos consumidores espanhola, aplicável à venda do veículo, (diferente da garantia não
obrigatória concedida por meio do presente documento, nos termos do artigo 125.º da "Lei de
defesa do consumidor espanhola") tem o direito à reposição gratuita da conformidade do veículo
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através da reparação ou substituição, à sua escolha, a menos que a correção solicitada seja
impossível ou não proporcional. Em caso de falha de um dos recursos supramencionados, tem o
direito a uma redução adequada do preço ou o direito à rescisão do acordo. Exceto prova em
contrário, pressupõe-se que os defeitos que surjam num prazo não superior a seis (6) meses após
a entrega do veículo já existiam à data de entrega. O cliente não poderá exercer os direitos
descritos caso não avise a Tesla da falta de conformidade no prazo de dois (2) meses a partir da
data em que detetou a falta de conformidade. Em qualquer caso, o direito a uma reclamação
perante os tribunais, com o fim de estabelecer a existência de uma falta de conformidade não
intencionalmente ocultada pela Tesla, cessa automaticamente três (3) anos após a entrega do
veículo. Para estar em conformidade com o contrato, o veículo entregue deve: 1) corresponder à
descrição; 2) ser adequado para a finalidade de utilização; 3) ser adequado para utilizações
especiais que o cliente tenha solicitado à Tesla, se autorizado pela Tesla; e 4) apresentar a
qualidade e o desempenho normais de outros veículos Tesla e que pode razoavelmente esperar
de um veículo Tesla.

As reclamações decorrentes dos direitos de reposição da conformidade de um veículo Tesla
descritas no parágrafo anterior (de acordo com a Lei de defesa do consumidor espanhola) são
incompatíveis com a concessão de indemnizações ao abrigo de reclamações para defeitos ocultos
nos termos do artigo 1484.º do Código Civil Espanhol (acciones derivadas del saneamiento por
vicios ocultos de la compraventa).

Reino Unido

Esta Garantia limitada de veículo novo não limita nem substitui os seus direitos ao abrigo das leis
estatutárias de proteção do consumidor do Reino Unido, nomeadamente a Consumer Rights Act
(Lei dos direitos do consumidor) de 2015, nem afetam o seu direito de intentar uma ação contra a
Tesla nos tribunais de Inglaterra e Gales, da Escócia ou da Irlanda do Norte para fazer cumprir
esses direitos. Estas leis estatutárias de proteção do consumidor incluem, mas não se limitam a,
requisitos legais em como o automóvel que adquiriu ou alugou tem de ter uma qualidade
satisfatória, ser adequado ao fim e corresponder à respetiva descrição.
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